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PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA AL GAL 

COLINELE BUZAULUI 

 

 

Introducere – Abordarea Leader  

LEADER, concept ce vine de la “legaturi intre actiuni de dezvoltare rurala”, nu reprezinta doar 
un set de masuri care ar trebui implementate, ci este o metoda de mobilizare si promovare a 
dezvoltarii rurale in comunitatile rurale locale si un instrument care functioneaza eficient in 
situatii si in zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul rural la nevoile extrem de 
diverse ale zonelor rurale. 

Astfel, LEADER a devenit o parte integranta a politicii de dezvolatre rurala care incurajeaza 
participarea locala pentru elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare durabila a 
comunitatilor rurale locale. 

Prin incurajarea teritoriilor rurale sa exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana 
competitive, sa isi valorifice bunurile si resursele la maxim, sa depaseasca dificultatile pe care le 
intampina, cum ar fi: tendinta de imbatranire a populatiei, nivelul redus al prestarilor de servicii, 
absenta posibilitatilor de angajare, discrepanta mare fata de gradul de dezvoltare al zonelor 
urbane.  LEADER contribuie la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, atat pentru familiile 
de agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg.  

LEADER vine in completarea altor programe europene sau nationale, iar abordarea sa urmareste 
sa ofere comunitatilor rurale o metoda de implicare a partenerilor locali in orientarea dezvoltarii 
viitoare a zonei lor.  

Astfel, de exemplu, actiunile LEADER pot activa si mobiliza resursele locale, sprijinind proiecte 
de predezvolare, cum ar fi: studii diagnostic, de fezabilitate, de consolidare a capacitatilor locale, 
care vor ameliora capacitatea acestor zone de a accesa si de a utiliza nu doar fondurile LEADER, 
ci si alte surse pentru finantarea dezvoltarii lor. 

De asemenea, LEADER sustine sectoare si categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt 
sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care functioneaza in zonele 
rurale, precum si activitatile culturale, punerea in valoare a mediului natural, reabilitarea 
arhitecturii si a cladirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relatiilor dintre producatori si 
consumatori, etc. 

Conceptual fundamental din spatele abordarii LEADER este ca, data fiind diversitatea zonelor 
rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive si mai eficiente, daca sunt decise si 
implementate la nivel local, de catre actorii locali care utilizeaza proceduri clare si transparente si 
beneficiaza de sustinerea administratiilor publice corespunzatoare. 

 



Plan de Dezvoltare Locala: GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

Astfel, abordarea LEADER poate fi rezumata la sapte trasaturi esentiale: 

1. Strategii de dezvoltare locala axate pe zona; 

2. Abordarea de jos in sus; 

3. Parteneriate public – private; 

4. Facilitarea inovatiei; 

5. Actiuni integrate si multisectoriale; 

6. Stabilirea de contacte in retea; 

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 local; 

Spaţiul eligibil pentru implementarea axei LEADER in Romania îl constituie spaţiul rural 
definit conform legislaţiei din România (comune şi oraşe) la care se adaugă un număr de 206 
oraşe mici (care nu depăşesc 20.000 locuitori).  

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).  

Actiunile implementate de aceste parteneriate cuprind: elaborarea de strategii locale, 
renovarea scolilor, dispensarelor si unitatilor culturale, îmbunatatirea starii drumurilor si 
podurilor, analiza si promovarea mediului rural, înfiintarea de Tele-Centre pentru informarea 
cetatenilor, cursuri de instruire pentru membrii lor, scrierea de proiecte etc., toate acestea 
contribuind la rezolvarea unor probleme locale specifice. 
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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. 

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. 

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. 
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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 in vedere ca exista potential pentru constituirea de Grupuri de Actiune Locala si 
faptul ca Romania nu a mai implementat masuri de tip LEADER, infiintarea si dezvoltarea 
Grupurilor de Actiune Locala reprezinta o prioritate. 

Astfel, actorii publici si privati din teritoriile care doresc sa participe la procedura de selectie a 
Grupurilor de Actiune Locala trebuie sa elaboreze strategii integrate si studii pentru pregatirea 
dosarelor de candidatura.  

Grupul de Actiune Locala are in responsabilitatea sa selectarea proiectelor, activitatile de 
dobandire de competente si animare a teritoriului. De aceea, functionarea eficienta a Grupurilor 
de Actiune Locala reprezinta un punct important pentru obtinerea sprijinului financiar european. 

 In virtutea celor mai sus prezentate, in cadrul unui proces consultativ si participativ, 
prin implicarea membrilor comunitatii locale s-a dezvoltat si consolidat parteneriatul de tip GAL 
COLINELE BUZAULUI si prezentul Plan de Dezvoltare Locala a carui viziune si prioritati de 
de dezvoltare sunt: 

 Viziunea:  Colinele Buzaului, un teritoriu cu o dezvoltare echilibrata, bazata pe valorificarea 
potentialului natural si uman local. 

Prioritatile de dezvoltare: 

Prioritatea 1: Diversificarea economiei rurale si cresterea calitatii vietii la nivelul teritoriului; 

Prioritatea 2: Dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe baza cresterii 

competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere; 

Prioritatea 3: Valorificarea potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor 

durabilitatii, a protectiei mediului si prin dezvoltarea resurselor umane; 

Prioritatea 4: Dezvoltarea cooperarii in interiorul si exteriorul teritoriului si stimularea 

adoptarii unor tehnologii si practici inovative; 
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Sursa INS/ Directia Judeteana de Statistica Buzau – An referinta 2002 

 

 

 

Codul 
comune

lor 
INSSE 

Numele localităţii Nr. locuitori Suprafaţ
a totală 

Densitate 

Comune Oraşe Sate Din 
oraşe

Total 
teritoriu 

Km2 loc./km2 

45101 BERCA   
Berca,Baceni,Cojanu,Joseni, 
Manastirea,Ratesti,Paclele, 
Plescoi,Plesesti,Ratesti,Satuc, 
Tatarligu, Valea Nucului,Viforata 

 9602 73.29 131 

45389 BOZIORU  Bozioru,Buduile,Fisici 
Gavanele,Gresia,Izvoarele,Nucu 
Scaeni,Ulmet,Vavalucile 

 1278 36.78 35 

46554 COZIENI  Cozieni,Anini,Balanesti,Bercesti,
Ciocanesti,Cocirceni,Colteni,Fata 
Lui Nan, Glodurile, Izvoru, 
Lungesti,Nistoresti,Pietraru,Punga
,Teisu,Trestia,Tulburea,Valea 
Banului,Valea Roatei, Zapodia 

 2472 55.61 44 

133866 JUGURENI  Jugureni , Boboci , Marginea 
Padurii , Valea Unghiului 

 743 26.85 28 

47337 MAGURA  Magura,Ciuta  2260 42.99 53 

48557 PARSCOV  Parscov,Badila,Curcanesti,Lunca 
Frumoasa,Olesesti,Parjolesti, 
Robesti,Runcu,Tarcov,Tocileni, 
Trestieni,Valea Purcarului 

 6068 58.10 104 

49313 SCORTOA
SA 

 Scortoasa,Balta Tocila, Beciu, 
Deleni, Dalma, Golu Grabicina, 
Grabicina de Jos,Grabicina de 
Sus, Gura Vaii, Plopeasa, 
Policiori 

 3433 95.88 36 

49643 TISAU  Izvoru, Barbuncesti, Grajdana, 
Hales, Izvoranu, Leiculesti, 
Padurenii, Salcia, Strezeni, 
Tisau,Valea Salciilor 

 5176 98.89 52 

50549 UNGURIU  Unguriu, Ojasca  2440 16.27 150 

Total     33472 504.66 66 

% 
locuitor
i oraşe 

din 
total 

locuitor
i 

(≤25%) 

- - - 0 - - - 
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Teritoriul acoperit de GAL Colinele Buzaului include 9 localitati. 

Din cele 9 localitati ale GAL Colinele Buzaului, 8 localitati fac parte din judetul Buzau, iar o 
localitate – Jugureni - face parte din judetul Prahova. Ca si suprafata, localitatile din judetul 
Buzau acopera 94,68% din suprafata totala a GAL –ului, in timp ce localitatea din judetul 
Prahova reprezinta 5,32% din suprafata totala a GAL ului. 

 

Avand in vedere ca in componenta teritoriala a GAL Colinele Buzaului se afla localitati 
din doua judete diferite, teritoriul GAL indeplineste criteriul de selectie nr. SCS 1.4 fixat de 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Numarul total al locuitorilor care fac parte din aria teritoriala a GAL Colinele Buzaului 
este de 33. 472 locuitori, dispusi pe o suprafata totala de 504.66km2 . 

Dupa cum se poate observa din informatiile expuse mai sus, GAL Colinele Buzaului 
indeplineste criteriul de selectie nr. SCS 1.1. fixat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale, in sensul ca numarul de locuitori ai GAL Colinele Buzaului se situiaza intre 30.000 si 
70.000 de locuitori si criteriul nr. SCS1.2 Teritoriu cu o densitate a populaţiei mai mică de 75 
loc./km2 

In ceea ce priveste gradul de saracie al teritoriului GAL Colinele Buzaului, situatia se prezinta 
astfel: 

Cod 
SIRUTA 

Denumire 
localitate 

Numar 
persoane in 
gospodarii la 
recensamant 

Rata 
Saraciei 

Profunzimea 
Saraciei 
(Deficitul de 
Consum) - 
Index 

Severitatea 
Saraciei - 
Index 

45101 BERCA 9509 27,7%  8,2% 3,8% 

45389 BOZIORU  1278 62,2%  21,7% 10,7% 

46554  COZIENI 2472 53,4%  16,2% 7,3% 

133866  JUGURENI  743 53,9%  16,9% 7,7% 

47337  MAGURA  2260 33,8%  10,6% 5,0% 

48557  PARSCOV 6068 45,7%  14,2% 6,5% 

49313  SCORTOASA 3433 57,8% 18,4% 8,5% 

49643  TISAU 5176 49,2% 15,1% 6,9% 

Sursa INS/ Directia Judeteana de Statistica Buzau – An referinta 2002 
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Din analiza datelor prezentate mai sus se poate observa ca GAL Colinele Buzaului 
indeplineste criteriului de selectie nr. SCS 1.3. fixat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale, in sensul ca pe teritoriul acestuia se afla zone sarace. 

In cadrul teritoriului GAL Colinele Buzaului se afla si urmatoarele comune care fac parte din 
zone defavorizate si care necesita o abordare specifica a nevoilor lor in cadrul Strategie de 
Dezvoltare Locala : 

Lista unitatilor administrativ-teritoriale din PNDR 

Anexa 4A – Zone defavorizate 

(ZMD - zonă montană defavorizată,  

ZDS – zonă defavorizată de condiţii naturale Specifice,  

ZSD – zonă semnificativ defavorizată) 

 

BUZAU  45389 Bozioru ZMD 

BUZAU  46554 Cozieni ZMD 

BUZAU  45101 Berca ZDS 

BUZAU  48557 Pârscov ZDS 
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PARTEA I:  Prezentarea teritoriului – Analiza diagnostic 

1 PREZENTAREA GEOGRAFICĂ ŞI FIZICĂ  

1.1 PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI GEOGRAFICE 

  

Teritoriul judetului Buzau, leaganul culturii si civilizatiei romane, conserva vestigii care 
atesta existenta omului in regiune din timpuri imemoriale. Unelte si arme din oase sau pietre 
cioplite au fost scoase la lumina in cateva locuri pe teritoriul judetului, cat si obiecte ceramice din 
Neolitic si Epoca Bronzului apartinand Culturilor Boian, Gumesti si Monteoru. 

Vestigiile din Epoca Bronzului au fost descoperite in regiunea de dealuri, care impreuna 
cu ruinele campului roman de la Pietroasele si ale altor cateva asezari dacice stau marturie a 
continuitatii vietii si civilizatiei pe acest teritoriu.  

Numele Mousaios (Buzau) a fost pentru prima data mentionat in scris intr-o scrisoare a 
guvernatorului roman din Dobrogea trimisa lui Vasile cel Mare, episcopul de Capadichia, in anul 
376 d.Hr. Scrisoarea  mentioneaza existenta, pe malurile raului Mousaios, a unei asezari urbane 
(polis) numita tot Mousaios (Buzau). Documentul se gaseste in Biblioteca Vaticanului. 

Judetul Buzau este situat in sud-estul Romaniei, intre 44 44' si 45 49' latitudine nordica si 
intre 26 04' si 27 26' longitudine estica. Judetul se intinde pe aproape tot bazinul hidrografic al 
raului Buzau care izvoraste din curbura Carpatilor.  

Dispunerea armonioasa a celor trei forme de relief caracterizeaza judetul Buzau: la 
nord se gasesc Muntii Buzau, parte din Carpatii de Curbura; la sud se gaseste campia, apartinand 
Campiei Romane, iar la mijloc, o regiune de dealuri acoperite cu livezi. Unele dealuri coboara 
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spre sud, ceea ce le confera un climat sud-mediteranean favorabil viticulturii, regiunea 
Pietroasele fiind renumita pentru vinurile sale. 

Judetul Buzau, apartinand istoric si geografic Munteniei (Valahia) este situat de fapt la 
intersectia drumurilor dintre patru mari provincii romanesti: Transilvania, Moldova, Muntenia si 
Dobrogea, ceea ce a avut repercursiuni asupra istoriei si dezvoltarii economice a zonei.  

Subsolul este bogat in depozite de sare, gaze naturale, carbune, ape minerale, chihlimbar.  

Suprafata judetului este de 6.103 kmp, iar populatia numara 520.000 locuitori. 
Orasul Buzau este resedinta administrativa a judetului si se afla pe malul raului Buzau,  fiind 
punct de intalnire pentru  cele patru provincii romanesti: Muntenia, Moldova, Transilvania si 
Dobrogea. Buzaul este situat la 125 km departare de Bucuresti, 250 km de Marea Neagra pe 
drumul european E85.  

Locul sau geografic situat la intersectia drumurilor dintre cele patru provincii  romanesti a avut o 
mare influenta asupra evolutiei orasului care a fost mereu un important centru comercial. 

Amplasament 

Teritoriul GAL Colinele Buzaului cuprinde 8 localitati din judetul Buzau- Berca, Bozioru, 
Cozieni, Magura, Parscov, Scortoasa, Tisau, Unguriu  si o localitate din judetul Prahova – 
Jugureni. 

COMUNA BERCA 

Comuna Berca este situata la 29 km distanta de Municipiul Buzau, fiind dispusa pe cele 2 
maluri ale Raului Buzau. Valea acestui curs de apa a dezvoltat in zona o multime de terase, locul 
de amplasare al celor 13 sate componente ale comunei.  

Localitati componente: Baceni, Plesesti, Berea, Ratesti, Cojanu, Satuc, Joseni, Titirligu, 
Manastirea,Ratesti, Valea Nucului, Piclele, Viforita, Plescoi. Aflandu-se intr-o zona 
depresionara, relieful comunei este precominant de deal. Teritoriul comunei este completat cu o 
suprafata mica de lunca.  

Deasemenea, in Berca se gaseste si punctul de confluenta a paraului Saratel cu raul 
Buzau. In comuna se exploateaza petrolul si gazele naturale, 2 resurse naturale ale zonei extrem 
de importante si aflate in cantitati impresionante. Cea mai veche atestare documentara dintre 
localitatile comunei Berca, este cea a satului Ratesti. EI este amintit intr-un document emis la 1 
aug 1437 de catre Domnitorul Vlad Dracu. Populatia totala a comunei este de 9.921 de locuitori 
din care 5.122 femei si 4.799 barbati. Din punct de vedere turistic acest segment economic se afla 
intr-un stadiu incipient de dezvoltare, furnizand doar 4% din veniturile comunei.  

Obiective turistice:  

* VULCANII NOROIOSI, de la Paclele Mari si Paclele Mici (Ia 12 km de Berca), reprezinta 
una dintre cele mai interesante rezervatii mixte (geologica si botanica) din tara noastra situata pe 
o suprafata de 30 ha. Acest fenomen natural spectaculos este rar intalnit in lume, peisajul ciudat 
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pe care i1 formeaza nurnerosii vulcani in rniniatura, prin craterele carora gazele din adancuri 
aduc noroi sub forma unei paste fluide de culoare alb-gri sau brun-cenusie, fiind impresionant. 
Aceasta "lava" vascoasa provine din dizolvarea marnelor si argilelor intalnite in cale de apa 
antrenata spre suprafata de presiunea gazelor. In jurul "vulcanilor" se dezvolta 0 vegetatie care s-
a adaptat la salinitatea ridicata de aici. Caile de acces sunt: soseaua nationala Buzau-Brasov sau 
cu trenul de la Buzau la Berca; 

* MANASTlREA RATESTI, situata in satul Ratesti, este o manastire de maici;  

* RUINELE CETATII IN STIL BRANCOVENESC DE LA BERCA, ctitorita in 1694 de 
catre stolnicul Mihalcea Candescu. si sotia sa Anita Cantacuzino;  

* PADUREA VIFORATA (192,9 ha) cuprinde exemplare de molid, brad si fag de toate 
varstele, ceea ce ii da un caracter de padure virgina, Aici se afla multe specii de muschi, o mica 
orhidee (Goodyera repeus), cu rizom tarator, apoi Lister obovata, cu frunze si flori verzui.  

In comuna se exploateaza petrolul si gazele naturale, 2 resurse naturale ale zonei extrem de 
importante si aflate in cantitati impresionante. Cea mai veche atestare documentara dintre 
localitatile comunei Berca, este cea a satului Ratesti. EI este amintit intr-un document emis la 1 
aug 1437 de catre Domnitorul Vlad Dracu.  

COMUNA BOZIORU 

Comuna Bozioru face parte din zona economica Valea Balanesei, este asezata in partea de 
nord a acesteia, pe paraul care da numele zonei si are un relief format din dealuri inalte. Zona 
comunei Bozioru este inchisa de doua grupuri deluroase - Dealurile Muscelului (delimitate de 
apa Balanesei, in est si raul Buzau si paraul Sibiciu in vest) si Dealurile Dalma ( cuprinse in apele 
Saratel, in est si Balaneasa in vest) . Prezinta un relief accidentat, dar accesul catre zonele de 
interes economic este facilitat de reteaua locala de drumuri.  

Comuna este asezata la o distanta de 50 km fata de Orasul Buzau  

Comuna Bozioru a fost atestata documentar la inceputul sec.XVI-lea, dar pe aceste 
meleaguri s-a desfasurat o activitate socio-econornica cu mult timp inainte. Din perioada 
medievala, au ramas documente care atesta legaturile schimburilor comerciale din zona Nucu. 
Ocupatiile specifice zonei de munte, au fost cresterea animalelor, pomicultura si prelucrarea 
lemnului, Negotul cu produsele primare obtinute pe domeniile amintite constituia principala 
activitate economica. Din perioada interbelica, in zona Bozioru, satul Fisici, a inceput sa 
functioneze un stabiliment balnear, unde erau folosite pentru tratarea reumatismului apele 
izvoarelor sulfuroase din regiune. In zona Nucu - Ruginoasa - Alunis exista vestigii rupestre - 
locuinte sapate in piatra, care au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Zona este inclusa in 
traseele turistice judetene. In localitatea Fisici, la 3 km de Bozioru, exista izvoare cu ape sarate si 
iodat sulfuroase. In subsolul comunei Bozioru se mai aflau depozite de sare si titei. Rezervoarele 
naturale sunt completate de paduri (exploatatii forestiere ) si piatra pentru constructii.  
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Obiective turistice:  

* FISICI - STATIUNE BALNEOCLIMATERICA, (la 49 km de Buzau); 

 * ASEZARILE RUPESTRE FISICI sculptate in pereti de gresie; 

* COMPLEXUL DE BISERICI SI CHILIILE RUPESTRE DIN SATUL NUCU, folosite in 
trecut ca locuri de refugiu si de cult.  

* MONUMENTE ISTORICE: IN ZONA LOCALITATILOR NUCU - Colti exista 29 
lacasuri de cult sapate in roca. Sunt bogat ornamentate si greu accesibile. Cele mai importante: 
Bisericuta din fundul pesterii (dateaza din perioada getodacica), Chilia din Pestera lui losif (sec. 
III-IV I.H.), Biserica din Pestera Dionisie Torcatorul (sec. IV-VI. aici a trait pustnicul Dionisie), 
Schitul Alunisul (sec. IV-VI), Schitul lui Agaton (din 1587; se afla sub Varful Crucea 
Spatarului), Schitul Piatra Gaurita, Schitul Fundatura (din 1678), si altele.  

COMUNA COZIENI  

Comuna Cozieni este situata in zona colinara a judetului, in culoarul depresionar de pe Valea 
paraului Balaneasa , la o distanta de 42 km de Municipiul Buzau. Cele 20 de sate ale comunei 
sunt dispersate de o parte si de alta a cursului de apa. Altitudinea medie a reliefului se incadreaza 
intre 350 - 500m.  

Legatura cu municipiul de resedinta se face pe drumul national 10 Buzau - Brasov si a drurnului 
judetean 203 L. In cornuna exista 1.705 ha de padure de" foioase si suprafete considerabile de 
terenuri arabiIe, aflate in proprietatea locuitorilor si situate in zona de sud a judetului. Subsolul 
comunei este bogat in sare gema, folosita de localnici ca hrana pentru animale si exploatate la 
scara mica. Deasemenea, exista resurse de nisip, pietris si piatra, precum si lemn din abundenta, 
exploatat atat  de firme de stat, cat si de intreprinzatorii particulari. Turismul in varianta agro-
turism este o component neexploatata, in ciuda potentialului zonei: apropierea de obiective 
turistice de seama, cadru natural pitoresc, conditii deosebite de clima, posibilitatea organizari de 
drumetii si excursii de o zi, pe itinerare consacrate ( Parscov, Magura, Vulcanii noroiosi, Valea 
Buzaului, Valea Slanicului, Valea Chiojdului).  

COMUNA JUGURENI 

Comuna Jugureni este asezata in partea estica a judetului Prahova. Se afla la 18 km distanta de 
Mizil, la 50 km distanta de municipiul Ploiesti si la 50km distanta de municipiul Buzau. 

Localitati componente: Jugureni, Boboci, Marginea Padurii, Valea Unghiului. 

Comuna Jugureni se caracterizeaza prin denivelari mari, traversate perpendicular de vai ce in 
prezent  prezinta eroziuni pronuntate pe firele principale. Teritoriul comunei Jugureni are 
altitudinea intre 240m la garla Bailor Bobocilor si Varful Jugureni, pe dealul Malinului de 595 m. 
Din punct de vedere hidrologic teritoriul comunei face parte din bazinul raului Buzau, 
integrandu-se in complexul hidrologic Buzau- Calmatui. In zona satului Marginea Padurii se 
formeaza paraul “Intre Izvoare” care merge catre satul Boboci. Pe cursul acestui parau apar 
izvoare balneologice ce au folosit si se folosesc pentru vindecarea multor afectiuni. Din datele 
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culese in anul 1968 de la Institutul de Balneologie, reiese ca sunt patru izvoare cu efecte 
terapeutice mai importante:- izvorul cu iod, apa clorurata, sodica, hiperonica. 

Populatia totala a comunei este de 743 de locuitori, dintre care 48% sunt barbati , iar 52% sunt 
femei. 

COMUNA MAGURA  

Comuna Magura este situata in zona Subcarpatilor de Curbura avand altitudini reduse. Dealul 
Ciolanu domina teritoriul prin intindere, zonele locuite fiind amplasate in culoarul depresionar al 
Raului Buzau, ce se intinde in partea de nord in dreptul satului Ciuta, unde are o latime de 300 - 
500m. Hotarul estic este format de Raul Buzau.  

Localitati componente: Ciuta; Magura 

Pe raza comunei Magura se afla 2 izvoare minerale. Primul cu apa sulfuroasa, bicarbonatata, 
clorurata, sodica, magneziana, calciu iar cel de al 2-lea cu ape bicarbonatate, clorurare, sodice, 
calcice, magneziene, slab sulfuroase, hipoterme cu mineralizare de 1,221 g/l. 

In anul 1.893 comuna Magura este mentionata ca fiind o zona foarte dezvoltata pe specificul 
zonal si in special cresterea animalelor, pomicultura si mestesugurile. Preocupari legate de cel 
din urma sector amintesc de dulgherie, tamplarie, rotarie, cizrnarie, fierarie, cojocarie dar si arta 
cioplitului in piatra si olaritului. Fiind zona de tranzit,  locuitorii se ocupau cu  negotul 
produselor proprii ajungand pana in Brasov.  

Obiective turistice:  

* TABARA DE SCULPTURA. de la Magura, inceputa in 1970, constituie un exceptional 
muzeu in aer liber, situata pe o suprafata de cateva hectare in zona adiacenta Manastirii Ciolanu, 
unde timp de 16 ani absolventi ai facultatii de arte plastice au facut ucenicie in aceasta zona 
sculptand pietrele puse la dispozitie de cunoscutii cioplitori din Ciuta. Pe pajistea care se intinde 
pe cateva hectare se afla 256 de lucrari din piatra de Magura. Acces: din Buzau pe DN 10 pana la 
Ciuta si apoi pe drum judetean;  

* FANTANA LUI MIHAl VITEAZU - grup statuar  pe Valea Buzaului ridicat de sculptorul 
Gheorghe Coman, simbolizand trecerea lui Mihai Viteazu la 14 octombrie 1599 in Transilvania;  

COMUNA PARSCOV  

Comuna Parscov este situata in depresiunea omonima, formata la comfluenta paraului 
Balaneasa cu Raul Buzau si la o distanta de 35 km de municipiul de resedinta. Comuna este 
asezata la poalele Dealurilor Ursoaia, Botanu si Ciolanu, fiind marginita de Valea Buzaului. In 
cadrul comunei exista aproximativ 1600 ha padure de foioase si in jur de 50 ha de ape. 

Subsolul comunei dispune de importante resurse de sare gema care se gaseste in 
continuarea axei ce ajunge la Manzalesti. 0 alta bogatie a subsolului este petrolul a carui 
exploatare a inceput inca din primele decenii ale sec. XX . Lunca judetului Buzau ofera cantitati 
impresionante de nisip si pietris exploatate in regim de balastiera. In ceea ce priveste agro-
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turismul, acesta este un domeniu neexistent la nivelul comunei desi zona dispune de un urias 
potential natural si antropic pentru acest segment economic. Din Parscov se pot organiza 
drumetii sau excursii in imprejurimi: Magura, Ciolanu, Vulcanii Noroiosi, Valea Buzaului, Valea 
Slanicului, Valea Chiojdului. 

Obiective turistice:  

* CASA MEMORIALA "VASILE VOICULESCU" se gaseste in satul Pirscov, in care s-a 
nascut la 13 octombrie 1884 poetul, dramaturgul, publicistul si editorul Vasile Voiculescu, 
personalitate rernarcabila a literaturii romanesti.  

* SAREA LUI BUZAU - BLOCURILE DE CALCAR DE LA BADILA, rezervatie geologica 
si paleontologica (intre localitatile Pirscov si Badila, pe valea Buzaului), se refera la mai multe 
blocuri de calcare, precum si la un deal cu numeroase izvoare si eflorescente saline. Blocurile 
contin fauna jurasica, iar prezenta lor izolata in aceasta zona a starnit interesul specialistilor din 
domeniu.  

COMUNA SCORTOASA  

Comuna Scortoasa este situata in Depresiunea Policiori - Grabicina, pe paraul Saratel, la 
poalele Dealurilor Dalma, Bocu, Paciele, ultimele fiind categorii de relief ce fac parte din grupa 
Subcarpatilor Buzaulu. Parte componenta a zonei economice "Valea saratelului", aceasta are 
acces in zona economica Berca, cat si la zona economica "Valea Buzaului", de care este 
despartita prin Raul Buzau. Primul sat din componenta actualei comune amintit de hrisoave, este 
Grabicina, in anul 1514. Ocupatiile de baza a locuitorilor din zona erau cresterea animalelor si 
cultivarea pomilor fructiferi. Pe teritoriul comunei Scortoasa exista un grup important din 
complexul rezervatiei geologice, botanice si peisagistice cunoscuta sub numele de ‘’ Vulcanii 
Noroiosii”. 

Subsolul comunei Scortoasa contine rezerve de petrol si gaze in extractie. Un principal 
punct de atractii sunt Vulcanii Noroiosi aflati intr-o zona petrolifera , peisaj ce ofera privitorului 
ceva unic si fascinant. 

 Obiective turistice:  

* VULCANII NOROIOSI, de la Paclele Mari , reprezinta una dintre cele mai interesante 
rezervatii mixte (geologica si botanica) din tara noastra situata pe o suprafata de 30 ha. Acest 
fenomen natural spectaculos este rar intalnit in lume, peisajul ciudat pe care i1 forrneaza 
numerosii vulcani in miniatura, prin craterele carora gazele din adancuri aduc noroi sub forma 
unei paste fluide de culoare alb-gri sau brun-cenusie, fiind impresionant. Aceasta "lava" vascoasa 
provine din dizolvarea marnelor si argilelor intalnite in cale de apa antrenata spre suprafata de 
presiunea gazelor. In jurul "vulcanilor" se dezvolta o vegetatie care s-a adaptat la salinitatea 
ridicata de aici. Caile de acees sunt: soseaua nationala BuzauBrasov sau cu trenul de la Buzau la 
Berca;  

* LACURILE de la Policiori, de pe Valea Grabicina, formate ca urmare a alunecarilor de teren. 
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COMUNA TISAU 

Comuna Tisau este situate in partea de vest a judetului, la granite cu judetul Prahova. 
Teritoriul sau este strabatut de valea Niscovului. Comuna se afla la periferia zonei carpatice a 
judetului, avand in componenta suprafete intinse din dealul Ciolanu si dealul Istrita. 

Comuna a fost o adevarata cetate naturala in apropierea Buzaului. Relieful sau este format 
in totalitate din dealuri si aproximativ 77% este acoperit de paduri de foioase. 

Legatura cu municipiul Buzau se face prin intermediul DN 10 Buzau- Brasov si drumul 
judetean 102 D. Comuna se afla la 33 km de Buzau. 

Localitati componente: Izvoru, Barbucesti, Grajdana, Hales, Izvoranu, Leiculesti, 
Padurenii, Salcia, Strezeni, Tisau, Valea Salciilor. 

Comuna Tisau dispune de 35 kmde drum judetean modernizat, 5 km de drum comumal si 
20 km de strazi. Reteaua de apa a comunei are o lungime de numai 2,5 km si nu acopera 
necesarul de apa, dar se preconizeaza extinderea ei. In Tisau exista o retea de telefonie cu o 
lungime de 33 km ce acopera in intregime necesarul comunei. Comuna este deservita de trei 
oficii postale. 

Sectorul serviciilor, slab dezvoltat , aduce numai 5% economiei comunei, de aceea exista 
multe oportunitati de investitii precum: infiintarea unor ateliere de tamplarie, reparatii auto, 
tinighigerie, vopsitorie auto, frizerie, coafura, reparatii obiecte de uz casnic, obiecte electronice si 
electrotehnice. 

Populatia totala a comunei este de 5.176 de locuitori , dintre care 50% sunt femei si 50% 
sunt barbati. 

COMUNA  UNGURIU 

Comuna Unguriu este asezata la poalele versantului de nord al Dealului Ciolanu, intr-un 
relief cu altitudini reduse, ce face parte din zona Subcarpatilor de Curbura. Cele doua localitati 
component- Unguriu si Ojasca- ocupa malul drept al raului Buzau, pe o lungime de 5 km. 

Localitati componente: Unguriu, Ojasca 

Comuna Unguriu este strabatuta pe lungime de drumul national DN 10 Buzau- Brasov, de 
la km 19 pana la km 24. Pe aceeasi lungime, dar pe latura estica, zona este traversata de calea 
ferata Buzau- Nehoiasu. Comuna are una dintre cele mai complete infrastructuri locale. Astfel, pe 
o lungime de 13,4 km este instalata reteaua de apa potabila, iar cele de gaze are o lungime de 7,8 
km. Pararel cu soseaua principal, pe 1,1 km, sunt executate lucrari de canalizare. Serviciile 
telefonice acopera intreaga comuna prin system de radiotelefonie. Reteaua de televiziune prin 
cablu functioneaza pe o lungime de 13,4 km iar serviciile postale sunt asigurate printr-o locatie. 
La nivelul comunei sunt dezvoltate o serie de alte servicii: reparatii auto, sifonarie, morarit, 
lucrari de constructive. 
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Populatia totala a comunei Unguriu este de 2.440 de locuitori dintre care 52% sunt femei 
si 48% sunt barbati. 

Relief 

Relieful teritoriului este variat şi dispus în trei trepte, care coboară de la nord-vest spre 
sud-est. Astfel, în nord domină înalţimile Munţilor Vrancei şi Buzăului (cu vârful Penteleu de 
1.772 m, şi vârful Lăcăuţi, de 1.777 m), apoi în centru dealurile subcarpatice de curbură 
(Burduşoaia, Ciolanu-Măgura, Istriţa cu 754 m), şi în sud zona de şes a Câmpiei Române, cu 
caracter piemontan şi Câmpia Buzăului (cu 80 m, cu înclinare vestică, pe direcţia nord-vest şi 
estica, pe direcţia vest-sud), Gherghiţei, Râmnicului. 

In cadrul teritoriului  acoperit de GAL Colinele Buzaului se remarca trei trepte de relief: 

� treapta cea mai joasă care reprezintă albia şi lunca străbătută în lung de râul Buzău; 
depresiunea ocupă o  mare parte şi în cadrul căreia se remarcă două nivele de terasă 
dezvoltate pe partea dreaptă şi o trenă coluvio-deluvială; 

� dealurile propriu-zise, cu altitudini variabile cuprinse între 300 şi 800 m. 

� Comunele situate in partea de nord a teritoriului acoperit de GAL Colinele Buzaului situate 
in apropiere de zona montana a Carpatilor de Curbura, mai precis fata de Muntii Buzaului 
prezinta culmi paralele cu orientare nord – sud si cu forme de relief impresionante: batci si 
inseuari largi, suprafete de eroziune pastrate in prispa montana exterioara la nivelul culmilor 
sau al pasurilor de altitudine; umeri de terasa, pinteni montani, forme ale eroziunii 
diferentiale).  

Geomorfologia acestei zone este in edificul Carpatilor de Curbura, cotele maxime fiind pana la 
1.400 m. Predomina formele de relief structurale si, in masura mai mare, cele de eroziune. 
Formele structurale sunt prezente prin culmi structurale, iar cele de eroziune sunt rezultatul 
actiunii apelor curgatoare reprezentate de Buzau si afluentii sai. Traseul vailor este neamenajat, 
exceptie facand zona de baraj de pe raul Buzau. 

Reteaua hidrografica de suprafata este reprezentata de raul Buzau si de apele de suprafata pe 
care le colecteaza. Acestea si afluentii lui isi au obarsia in izvoare de apa subterana prezente in 
culmile structurale. Printre afluenti se numara Sibiciul, Balaneasa, Saratelul si  Niscov. 

Clima 

Clima este temperat-continentala, la fel ca in toata tara si temperaturile medii variaza intre 
12 C si 14 C. Temperaturile maxime se inregistreaza in iulie, pana la 37 C, in timp ce 
temperaturile minine se inregistreaza in februarie - 26 C.  

In explicarea si intelegerea diferitelor aspecte naturale, clima reprezinta unul din 
componentii geografici cu rol determinant, deoarece prin elementele sale exercita o actiune 
modelatoare, variata asupra reliefului. 
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Comunele situate in partea de sud a teritoriului prezinta clima temperat – continentală 
moderată cu unele particularităţi.  

Aşezarea geografică pe verticală a unor comune, caracterizează teritoriul printr-un 
gradient termic vertical diferit, de la altitudinea de 250 m în culoarul depresionar şi peste 700 m 
în dealul Salciei. Aceasta este concretizată prin temperatura lunii ianuarie de -1,70 C în culoarul 
depresionar care scade la - 20C grade şi - 30C pe versanţii înalţi.  

Regimul termic al lunii iulie – gradientul termic vertical al acestei zone cuprinde 21 grade 
C în zona depresionară şi 18 grade pe versanţi. Această temperatură ridicată favorizează cultura 
pomilor fructiferi – pruni, meri, peri şi viţa de vie. 

Specificul climatului acestor localitati  se reflectă şi în procesul inversiunilor de 
temperatură condiţionat atăt de prezenţa albiei late a râului Buzău cât şi a versanţilor fragmentaţi 
înconjurători. Acest lucru conduce la o creştere a valorii termice pe frunţi de terasă unde sunt 
amplasate localităţile faţă de lunca râului care se întinde dincolo de calea ferată. Acest climat de 
adăpost face ca uneori să fie mai cald în zona deluroasă decât în luncă.  

Vânturile predominante sunt NV predominant 26,8% urmat de cel SV 12,8% şi cel de 
nord sub 10%. Viteza medie anuală este cuprinsă între 3-5 m/s. Vântul de NV bate cu o viteză de 
4,5 m/s, iar vântul de nord are o viteză mai mare de 4,9 m/s. 

Pozitia localitatilor din nordul teritoriului, la curbura Carpatilor introduce o serie de 
nuante locale, determinanand si un alt tip de subclima. 

Temperatura medie anuala este de 9° C in zona depresionara si 6° C in zona montana; in  
luna iulie temperatura medie oscileaza intre 23-25 ° C, iar in ianuarie este de -10,9° C. 

Precipitaţiile  medii anuale sunt de 600-800 mm cu un maxim de 870mm/an la sfârşitul 
primăverii - începutul verii şi la sfârşitul iernii - începutul primăverii, când se pot produce viituri 
pe principalii torenţi. 

Cele mai abundente ploi se inregistreaza la inceputul verii, in luna iunie. Regimul 
precipitatiilor este moderat, fiind mai sarace vara, dar  favorabile iarna aparitiei si mentinerii unui 
strat de zapada cu grosimi moderate. 

Circulatia atmosferica, dar mai ales geomorfologica a zonei de curbura, impun 
dezvoltarea vanturilor föhnale. 

Pe timp de iarna apar invazii de aer rece, provenite din aria anticiclonului siberian, 
cunoscut sub numele de Crivat, care bate de la nord – est sau numai de la est. Crivatul bate in 
toatre anotimpurile, dar taria lui se resimte mai mult in timpul iernii cand determina cele mai 
mari scaderi de temperatura. Este aducator de viscole puternice. Uneori iarna aduce si zapada 
bogata, iar vara aduce valuri de caldura din stepele rusesti. 

Austrul este un alt vant, care bate dinspre vest, vant uscat ce aduce iarna ger uscat iar vara 
caldura si seceta. 
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Baltaretul este un vant caldut, aducator de ploi repezi si scurte, care bate de la sud – est. 
Acesta se resimte mai mult vara, fiind mult asteptat de localnici. Munteanul, care bate de la nord 
este un vant violent si rece. 

O caracteristica a localitatilor din nordul teritoriului acoperit de GAL Colinele Buzaului 
este prezenta föhnului, care intalneste conditii favorabile de manifestare in aceasta zona, 
deoarece au loc revarsari de aer din Transilvania peste culmile muntilor. Prezenta acestui 
fenomen asociat cu alte conditii climatice generale se reflecta in existenta unor specii vegetale si 
xerofile cu regim termic specific, si caracterizeaza dezvoltarea pomiculturii pe versantii inalti 
adapostiti pe Valea Buzaului, existenta numeroaselor vai, depresiuni si bazinete creeaza conditii 
favorabile inversiunilor de temperatura, care sunt mai accentuate in sezonul rece al anului. 

 
Tipuri de sol 

Pe teritoriul GAL Colinele Buzaului  depozitele care intra in alcatuirea fundamentului 
apartin flisului extern. Paleogenul imprima nota caracteristica flisului extern prin varietatea 
litologica pe verticala si orizontala. Tectonic, flisul extern este un compartiment coborat fata de 
flisul intern si inaltat fata de molasa pericarpatica. Structura tectonica este cea de panze sariate 
suprapuse. 

Stratele sunt alcatuite din gresii masive in intercalatii cu sisturi negricioase si marnoaase 
dispuse vertical.  

Depozitele de vatra cuaternara sunt rezultatul eroziunii de suprafata a cursurilor de apa. S-
au format terase cu aluviuni de pietris, nisip, bolovanis si argile. 

De-a lungul raului Buzau si afluentilor sai s-au dezvoltat terenuri de terasa, alcatuite din 
depozite proluvial- aluvionare: gresii dislocate din masiv prinse in nisipuri argiloase la baza 
versantilor si pietrisuri, bolovani cu structura rulata. Grosimea acestor terase este de aproximativ 
10 m. 

Astfel, sunt specifice clasa de soluri numită Cambisoluri cu soluri brune şi soluri brune 
acide şi clasa de soluri numită Argiluvisoluri cu soluri brun-roşcate şi soluri brune acide. 

Resurse naturale  

Resursele naturale reprezinta totalitatea zacamintelor de minerale si de minereuri, a terenurilor 
cultivabile, a padurilor si apelor de care dispune un teritoriu. Dintre principalele resurse ale 
subsolului se remarca in mod deosebit sarea, gresiile, petrolul si gazele naturale. Ca resurse ale 
solului, in cadrul teritoriului GAL Colinele Buzaului intalnim păşuni, fâneţe şi păduri. 

Vegetatia si fauna 

Vegetatia si fauna contin elemente de atractie prin speciile deosebite ce se afla la 
intersectia mai multor zone biogeografice ale Romaniei ( moesica , pontica). 
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Vegetaţia este specifică zonei de deal; predominante sunt pădurile de foioase: stejar 
pedunculat, gorun, cer, gârniţă, fag si alte specii (tei, arţar, frasin, paltin, mesteacăn, ulm), dar 
întâlnim şi specii de arbuşti, precum alunul  şi cornul. Este impresionanta vederea padurilor de o 
mare varietate si de un colorit deosebit.  

In partea nordica a teritoriului ca urmare a diferentierii pe altitudini deosebim un subetaj 
de amestec fag -  stejar si un etaj mult mai extins al fagului aflat in amestec cu coniferele la 
partea superioara. 

Pe langa varietatea lemnoasa ca o dominanta a peisajului apar pajisti deluroase secundare 
si pajisti montane naturale sau secundare in Muntii Buzaului ( cu specii floristice multicolore: 
clopotel, margareta, brandusa, garofita ) Ca specie endemica ocrotita de lege pe teritoriul 
Romaniei se remarca tisa ( Taxus_baccata) localizata in sudul masivului Monterou, in cadrul 
unei arii protejate cu o suprafata de 150 ha. 

Pitorescul locului este intregit de fauna caracteristica padurii de fagete si de amestec care 
include specii de pasari cantatoare cu penaj viu colorat ( pitigoi, ciocanitoare,graur, cocos de 
munte, mierla, cuc, cinteza, codobatura, gaita, randunica), pasari rapitoare de zi ( uliu cenusiu) si 
de noapte ( cucuveaua, bufnita); specii de mamifere ( iepure, pisica salbatica, caprioara, cerb 
carpatin, urs brun, ras -  mai ales in zona montana, vulpe, lup, mistret ); specii de pesti ( pastrav, 
lipan, mreana, clean, scobar, cutitoare, soreasca, molean etc. ); o mare varietate de insecte, 
reptile. O parte a rezervatiei ce protejeaza relictul faunistic glaciar capra neagra ( Rupicapra 
rupicapra) . 
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1.2 Harti – Planul localizarii teritoriului 
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1.3 Populatie demografie 

Teritoriul prezentat are o populatie de 33472 locuitori, fiind alcatuit in exclusivitate din spatiu 
rural, densitatea medie este de 66 loc/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursa INS/ Directia Judeteana de Statistica Buzau – An referinta 2002 

Avand in vedere datele de mai sus se remarca o distributie echilibrata a populatiei de peste 60 
de ani si a celei sub 20 de ani, ceea ce ofera un potential de dezvoltare durabila a teritoriului 
din punct de vedere al resurselor umane.  

In acest context prin strategia de dezvoltare locala GAL Colinele Buzaului are in vedere o 
serie de masuri menite sa imbunatatesca nivelul de pregatire si formare profesionala al 
populatie, astfel incat sa se poata stimula capacitatea/pregatirea resurselor umane, factor 
decisiv pentru dezvoltarea teritoriului. 

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 

Populaţie 2002 
Soldul 
migrării 

Soldul 
natural 

Sub 20 
ani  
2007 

Peste 60 
ani  
2007 

Populaţia 
activă 

Şomaj 

Total 33472 +85 -248 7285 7541 10484 2029 

%  0,25 0,74 21,76 22,52 31,32 6.06 
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capitalul natural asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor şi serviciilor necesare 
societăţii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile. 

Monumentele ale naturii sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi 
conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică, peisagistică 
deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice sau ameninţate 
cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice, fenomene geologice - peşteri, 
martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte manifestări şi formaţiuni geologice, 
depozite  fosilifere, precum şi alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin 
unicitatea sau raritatea lor.  

Dacă monumentele naturii nu sunt cuprinse în perimetrul altor zone aflate sub regim de 
protecţie, pentru asigurarea integrităţii lor se vor stabili zone de protecţie obligatorie, indiferent 
de destinaţia şi de deţinătorul terenului. 

Managementul monumentelor naturii se face după un regim strict de protecţie care 
asigură păstrarea trăsăturilor naturale specifice. În funcţie de gradul lor de vulnerabilitate, accesul 
populaţiei poate fi limitat sau interzis. 

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. Pe lângă activităţile 
ştiinţifice, după caz, pot fi admise activităţi turistice, educaţionale, organizate.  

Sunt admise unele activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale si 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.  

Situri de importanţă comunitară 

Siturile de importanţă comunitară reprezintă acele arii care, în regiunea sau în regiunile 
biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare 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.  
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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. 

Siturile comunitare de pe raza GAL “ Colinele Buzăului” 

ROSCI 103 Lunca Buzăului 

Situl Lunca Buzăului a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 
2387/2011 pentru modificarea  Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile, nr. 
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Responsabili: Grupul de lucru Natura 2000. 

Suprafaţa sitului- 3991 ha 

Localizare: Judeţul Buzău: Berca (2%), Buzău (6%), C.A. Rosetti (2%), Cilibia (4%), Cislău   
(2%), Gălbinaşi (4%), Măgura (6%), Mărăcineni (12%), Nehoiu (<1%), Pănătău (2%), Pârscov  
(2%),  Pătârlagele (2%), Robeasca (19%), Siriu(<1%), Săgeata (9%), Săpoca (10%), Unguriu 
(8%), Vadu Paşii (6%),  Verneşti (2%), Vipereşti (4%). 

Administrarea sitului este realizată de Universitatea Ecologică Bucureşti- custodele sitului 

Desemnarea s-a făcut pentru: 

Habitatele de interes comunitar: 

Nr.  
crt. 

DENUMIRE HABITAT % Reprez. Supr. Rel. Conservare Global 

 Galerii ripariene şi tufărişuri 
(Nerio - Tamaricetea şi 
Securinegion tinctoriae) 

1 B B B B 

 Pajişti şi mlaştini sărăturate 
panonice şi ponto-sarmatice 

2 B C B B 

 Vegetaţie lemnoasă cu Salix 
eleagnos de-a lungul râurilor 
montane 

20 C B A A 

 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus 
alba 

20 B C B B 

 Ape stătătoare oligotrofe până la 
mezotrofe cu vegetaţie din 
Littorelletea uniflorae şi/sau 
Isoěto - Nanojuncetea 

0,01 C C B B 
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2. Specii de interes comunitar 

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

1335 Spermophilus citellus 

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1188 Bombina bombina 

1193 Bombina variegata 

1993 Triturus dobrogicus 

1220 Emys orbicularis 

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

1122 Gobio uranoscopus 

1138 Barbus meridionalis 

1149 Cobitis Taenia 

2511 Gobio kessleri 

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

1088 Cerambyx cerdo 

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

1939 Agrimonia pilosa 

1898 Eleocharis carniolica 
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ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 

Situl ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici a fost desemnat 
prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea  Ordinul 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile, nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie 
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România 
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Situl desemnat are o suprafaţă de 929 ha şi cuprinde suprafeţe de pe teritoriul comunelor 
Scorţoasa  Berca şi Beceni, judeţul Buzău 

Scopul desemnării ca sit de importanţă comunitară este asigurarea unei stări de 
conservare favorabilă pentru habitatele naturale şi speciile sălbatice din Anexa nr. 2 la prezentul 
Regulament. Se urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea 
diversităţii habitatelor şi peisajului încurajând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, 
încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De 
asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere sau turism. 

ROSCI0272 „Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici” include rezervaţiile 
naturale "Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari” şi "Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici” desemnate prin 
Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a-III-
a, (poziţiile 2.261 şi 2.262 din Anexa nr.I). 

 

Rezervaţiile naturale incluse sunt de tip mixt:  

a) de interes geologic, evidenţiind un fenomen unic, cel al erupţiilor de material mineral (din 
argile şi luturi) cu apă, fracţiuni de ţiţei, gaze naturale şi urme de sare; 

b) de interes botanic, datorită prezenţei plantei endemice Nitraria schoberi (gărdurariţa). 

Situl ROSCI0272 şi cele două rezervaţii naturale incluse în sit au fost atribuite în custodie de 
către  Ministerul Mediului şi Pădurilor Asociaţiei Vulcanii Noroioşi.  

Tipuri de habitate naturale prevazute în Anexa I a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpusă în 
legislaţia naţională prin Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie obiectivul de 
conservare al ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici, conform Ordinul 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 2387/2011 

Cod 

 

 

Denumire habitat 

 

 

 

% 
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1530* 
Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi 
ponto-sarmatice 

15 B C B B 

Legenda: 

Cod = codul tipurilor de habitate din Anexa I a Directivei 92/43/CEE  

* = habitat prioritar  
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% = ponderea din suprafaţa sitului care este acoperită cu tipul respectiv de habitat 

Reprez. = Reprezentativitate = măsura pentru cât de „tipic”este un habitat din situl respectiv: 

A = reprezentativitate excelentă,        B = reprezentativitate bună,  

C = reprezentativitate semnificativă,  D = prezenţă nesemnificativă 

Suprafaţa relativă = suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală 
acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional: 

A: 100 ≥ p > 15%              B: 15 ≥ p > 2%                  C: 2 ≥ p > 0% 

Starea de conservare = Gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural 
în cauză, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie: 

A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă 

Global = Evaluarea globală = Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al 
conservării tipului de habitat natural respectiv: 

A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă 

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpusă în legislaţia 
naţională prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie obiectivul de conservare al 
ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici, conform Ordinul ministrului 
mediului şi dezvoltării durabile nr. 2387/2011 
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4091 Crambe tataria  R    B B C B 

4097 
Iris aphylla 
ssp. hungarica 

 V    C B C B 

Speciile de mamifere prevazute în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpusă 
în legislaţia naţională prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie obiectivul de 
conservare al ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici, conform Ordinul 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 2387/2011 
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1335 
Spermophilius 
citellus 

 RC    C B C B 

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpusă 
în legislaţia naţională prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie obiectivul de 
conservare al ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici, conform Ordinul 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 2387/2011 
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1193 
Bombina 
bombina 

 RC    C B C B 

1279 
Elaphe 
quatuorlineata 

 V    C B B B 

1220 
Emys 
orbicularis 

 V    D    

Legenda: 

Cod = codul secvenţial de patru caractere 

Specie = denumirea ştiinţifică a speciilor ce se găsesc în acel sit 

P = specie prezentă în sit 

RC= relativ comună 
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V= vulnerabilă 

Situaţia populaţiei = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu 
populaţiile prezente pe teritoriul naţional 

A: 100 ≥ p > 15% 

B: 15 ≥ p > 2% 

C: 2 ≥ p > 0% 

D: populaţie nesemnificativă  

Conservare = gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile 
respective şi posibilităţile de refacere: 

A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă 

Izolare = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile 
prezente pe teritoriul naţional: 

A: populaţie (aproape) izolată 

B: populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie 

C: populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă 

Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective: 

A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă 

 

Harta 
sitului 
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Specii protejate                                                                                   

 Nitraria schoberi                     Citellus citellus( Popandaul)   

Elaphe quatuorlineata( Balaur mare) 

 

 

Habitate naturale 

 

 

Vulcanii noroioşi sunt un fenomen rar în România şi chiar pe glob. În Depresiunea Berca 
sunt cei mai reprezentativi atât ca dimensiuni cât şi ca intensitate. Apar pe axul anticlinalului în 
locurile unde cuta anticlinală a fost tăiată de falii care au produs o forfecare a stratelor permiţând 
ca pe aceste aliniamente de minimă rezistenţă, fie antrenate din interiorul scoarţei gaze din 
formaţiunile geologice purtătoare de petrol cum se observă în interiorul depresiunii unde se 
exploatează. Aceste gaze antrenează odată cu ele apele meteoritice infiltrate în subteran şi pe cele 
fosile din adâncuri care amestecate cu marnele şi nisipurile întâlnite formează noroiul împins 
afară de presiunea gazelor. Apele meteoritice se infiltrează în orizonturile permeabile până când 
în drumul lor întâlnesc liniile de falie din anticlinal unde formează cu rocile moi un noroi care 
este antrenat ascendent de gazele din adâncuri şi apar la suprafaţă sub formă de vulcani noroioşi. 
Faptul că la acest proces contribuie şi apele fosile care se găsesc în structurile geologice din 
timpuri imemorabile, o dovedesc analizele care au găsit în ele cantităţi mari de clorură de sodiu 
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(între 44 şi 65 g/l) şi reduse de bicarbonati (2,2 g/l) şi sulfaţi (0,02g/l). Clorura de sodiu se 
presupune a veni din sâmburele de brecie de sare de vârstă tortoniană. 

Gazele degajate determină formarea bulelor de noroi care care se sparg şi ard fără fum 
când sunt aprinse. Noroiul antrenat de gaze care iese la suprafaţă se revarsă peste marginea 
vulcanului şi se împrăştie pe conul acestuia sau curge pe făgaşe deja formate când este mai fluid. 

 La Pâcle Mari , vulcanii sunt situaţi la 322m pe un platou de formă circulară, constituit 
din produsele de erupţie a numeroşilor vulcani activi sau fosili cu conuri şi dimensiuni variabile. 
Conurile active nu depăşesc 3m înălţime în timp ce cele fosile pot ajunge până la 8m. Pe 
suprafaţa noroiului fluid pluteşte spuma de hidrocarburi care se formează în timpul ieşirii gazelor 
din interior.  

La Pâclele Mici, vulcanii sunt situaţi la altitudinea de 341m şi din cercetările efectuate s-a 
ajuns la concluzia că vatra vulcanilor se găseşte la adâncimea de peste 3000m. Conurile fosile 
lipsesc.  

 Lipsa vegetaţiei de pe platouri, formele foarte variate create atât de noroiul fluid care 
curge cât şi procesele de eroziune, lasă impresia unor terenuri sterpe , selenare. 

 

 

 

Reţeaua ecologică europeană Natura 2000 

Scopul acestei reţele este de a menţine într-o stare de conservare favorabilă o selecţie a 
celor mai importante tipuri de  specii ale Europei şi de a promova activităţi economice benefice 
pentru biodiversitate. Natura 2000 este soluţia prin care Europa se străduieşte să păstreze natura 
în toată diversitatea ei actuală şi să promoveze activităţi economice care nu dăunează 
biodiversităţii. 

In siturile Natura 2000 vor fi permise activităţi agricole tradiţionale, unele dintre acestea 
necesare pentru menţinerea peisajelor (de exemplu, pajiştile montane), cultivarea si obţinerea 
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produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de fructe, activităţi de 
vânătoare şi pescuit, cu condiţia ca siturile Natura 2000 să îşi păstreze obiectul conservării. 

Exploatarea terenurilor agricole nu trebuie să conducă însă la degradarea sau distrugerea 
habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale de interes comunitar, pentru care zona a 
fost declarata sit Natura 2000. 

Aceste activităţi vor respecta măsurile minime de management pentru speciile de interes 
comunitar, de exemplu: 

� respectarea perioadelor de reproducere, cuibărit, popas şi iernat;  

� exploatarea masei lemnoase - în funcţie de habitatul / specia pentru care zona a fost 
declarată sit Natura 2000;  

� construcţii din materiale tradiţionale, în acord cu arhitectura zonei;  

� activităţi de promovare şi dezvoltare a turismului durabil, cu accent pe ecoturism.  

Nu vor fi permise în zonele protejate construcţii şi lucrări de infrastructură care afectează 
habitatele/ speciile pentru care zona a fost declarată sit Natura 2000. Excepţie fac acele lucrări 
care sunt importante pentru siguranţa oamenilor sau de importanţă naţională. Conform legislaţiei 
în vigoare, activităţile din siturile Natura 2000 se vor supune procedurii de evaluare adecvată de 
mediu, dacă lucrările prevăzute afectează habitatele şi/ sau speciile pentru care acea arie a fost 
declarată sit Natura 2000. 

Evaluarea impactului asupra mediului nu va fi însa necesară pentru activităţile zilnice; de 
asemenea, declararea unei zone ca sit Natura 2000 nu  afectează dreptul de proprietate asupra 
terenurilor 
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Anexam in acest sens adresa Directiei Judetene de Mediu Buzau care certifica existenta 

zonelor Natura 2000 din aria teritoriala a GAL – Colinele Buzaului. 

 

Relationare zonelor NATURA 2000 cu diverse sectoare 

1. Silvicutura 
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Aproximativ o treime din teritoriul european este acoperit de paduri, desi suprafetele 

variaza semnificativ intre Statele membre (pana la 72% in Finlanda, dar doar 8% in Irlanda). 

Majoritatea padurilor sunt considerate doar ca "resursa de lemn" si sunt exploatate intr-o masura 

mai mare sau mai mica. Ca si in agricultura, curentul din ultimii cincizeci de ani a fost 

intensificarea exploatarii si folosirea, de multe ori, a arborilor exotici la impaduriri. Uniunea 

Europeana este in prezent al doilea mare producator de hartie si cherestea din lume. Dar padurile 

sunt importante si pentru ca previn eroziunea solului, stocheaza apa si carbon si asigura conditii 

favorabile pentru recreere. In plus, au o variata si bogata biodiversitate, sunt habitate ideale 

pentru foarte multe plante si animale, pentru carnivorele mari precum ursii, vulturii si lupii. 

Natura 2000 include atat paduri naturale cat si paduri administrate semi-naturale. 

Ca si in cazul agriculturii, desemnarea siturilor Natura 2000 nu inseamna ca padurile 

trebuie scoase din circuitul economic prin sistarea exploatarii comerciale. Practicile existente de 

management trebuie sa tina cont de valorile naturale existente, in special de speciile si habitatele 

pentru care situl respectiv a fost desemnat. Modificarile in practicile de management ar trebui sa 

fie relativ usor de implementat, ca de exemplu lasarea in padure, pe sol sau pe picior, a lemnului 

uscat sau protejarea unor anumite specii de arbori ce gazduiesc cuiburi de pasari din specii rare, 

dar pot fi si mai complexe, cum ar fi introducerea taierilor selective printr-o metoda de rotatie de 

lunga durata sau scoaterea speciilor exotice si inlocuirea lor cu specii native. Este important ca 

deciziile pentru managementul pe termen lung sa fie gandite pentru fiecare caz in parte, pe baza 

unor consultari stranse cu proprietarii, administratorii si toti cei direct interesati. 

2. Agricultura 

Importanta agriculturii in conservarea mediului natural este acum recunoscuta la cel mai 

inalt nivel politic. Cele mai noi modificari din Politica Comuna de Agricultura au avut in vedere 

stoparea platilor agricole axate pe productie si directionarea lor catre metode de pastrare intr-o 

stare favorabila de conservare si cultivare al terenurilor agricole. Noi masuri au fost introduse si 

cele existente au fost modificate in ideea sprijinirii practicilor de administrare a terenurilor, ce 

sunt in favoarea protectiei mediului, cum ar fi subventiile de agro-mediu. Aceste aspecte au 

implicatii profunde, la scara larga, pentru biodiversitatea din Europa si pentru reteaua Natura 

2000 in special. 

Agricultorii si fermierii pot fi recompensati finaciar daca isi desfasoara activitatea 

intr-un sit Natura 2000 in conformitate cu cerintele de management specifice speciilor si 

habitatelor importante pentru Europa si pentru ca mentin conditiile necesare de 

conservare a mediului. 

3. Afaceri 
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Uneori sunt propuse noi planuri şi proiecte de dezvoltare, care pot avea un impact 

asupra ariilor desemnate situri Natura 2000. Acestea ar putea implica, de exemplu, construirea 

unei noi autostrazi, a unui complex turistic sau inaugurarea unei cariere de piatra. De asemenea, 

ar putea fi vorba şi despre schimbari majore in ce priveşte exploatarea terenului din cadrul sau 

din apropierea unui sit Natura 2000 – cum ar fi impaduririle majore sau trecerea la agricultura 

intensiva. Niciuna dintre aceste activitati nu sunt interzise a priori conform directivelor 

Uniunii Europene. Insa pentru aceastea trebuie sa se faca un studiu de impact asupra siturilor 

Natura 2000. Daca modul in care afecteaza zona este unul semnificativ, trebuie gasite alternative. 

Daca totuşi nu exista alternative şi proiectul sau investitia este de maxim interes publica atunci 

este necesara autorizarea lui, cu respectarea anumitor conditii. Acestea sunt prevazute in 

Articolul 6 din Directiva Habitate şi urmeaza principiile dezvoltarii durabile. 

 

4. Turism 

Turismul si in special ramurile turismului prietenoase cu mediul (ecoturism, agroturism, 

etc.) sunt domenii de dezvoltare incurajate la nivel regional si national in siturile Natura 2000, ca 

o oportunitate durabila pentru oameni si natura. 

Pe plan international, termenul de ecoturism este din ce in ce mai folosit, el desemnand o 

ramura a turismului care castiga numerosi adepti, atat in randul operatorilor turistici inovativi cat 

si al vizitatorilor care cauta sa isi petreaca vacantele intr-un mod cat mai putin daunator si cat mai 

benefic pentru mediu si pentru locuitorii destinatiilor vizitate. 

Ecoturismul este modalitatea de a calatori si cunoaste natura si traditiile locale urmarind: 

� producerea unui impact minim asupra naturii si culturii locale; 

� conservarea activa a naturii si mostenirii culturale; 

� utilizarea serviciilor locale; 

� intelegerea speciala de catre vizitator a elementelor naturii si culturii locale; 

� contactul nemijlocit al vizitatorului cu localnici si agentul de turism, in special datorita 

dimensiunilor reduse ale grupurilor de vizitatori; 

� determinarea unor asteptari realiste ale clientului in special prin realizarea unui marketing 

corect; 

Prin Strategia de Dezvoltare Locala Gal Colinele Buzaului va avea in vedere 
promovarea si valorificarea acestui potential natural al zonei, printr-o serie de actiuni 
integrate care pe de o parte sa sustina protejarea si conservarea biodiversitatii iar pe de alta 
parte sa incurajeze turismul verde, turismul educational si recreational. 
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1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural 

O strategie a patrimoniului arhitectural si 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-si poată regăsi 

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 ca: 

� 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 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. 
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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.  

 ISTORICUL TERITORIULUI – Straveche vatra de cultura si civilizatie, teritoriul a 
pastrat catre vreme numeroase marturii care atesta existenta si continuitatea de locuire a 
populatiei pe aceste meleaguri inca din cele mai vechi timpuri. Configuratia geografica, bogatia 
subsolului si abundenta cursurilor de apa au determinat omul primitiv, inca din paleolitie, sa-si 
intemeieze asezari pe terasele inalte ale raurilor, in adaposturile de sub stanci sau in pesteri. 
Cercetarile arheologice au dat la iveala urme ale prezentei umane inca din paleoliticul mijlociu, 
neoliticul fiind ilustrat printr-o diversitate de obiecte ce probeaza existenta unei intense si bogate 
vieti materiale si spirituale( cultura Gumelnita). Din epoca bronzului, in cadrul careia se 
detaseaza celebra cultura Monteoru , dupa numele asezarii eponime, sunt descoperiri ce ofera 
posibilitatea de a se argumenta ca inca din aceasta epoca se poate constata existenta unui proces 
complex de constituire a fondului etnic, lingvistic si cultural al tracilor nordici, fond pe care mai 
tarziu se va produce romanizarea, proces care va duce apoi la formarea geto - daco - romanilor si, 
treptat, la formarea poporului român.  

O atractie aparte o reprezinta obiectivele cultural-istorice si arhitectonice, cum sunt: 
asezarile rupestre de la Fisici-Bozioru, Tabara de sculptura in aer liber Magura, manastirile 
de la Ciolanu, Ratesti si Camu. Casa memorial a ("V. Voiculeseu" din Parscov), Anual, se 
organizeaza manifestari cultural-artistice de amploare: Festivalul national de poezie "V, 
Voiculescu", Festivalul de teatru comic scurt "Ion Baiesu" In Muntii Buzaului au aparut din 
timpuri stravechi celebrele si enigmaticele «Chilii Rupestre », denumite de istoricul Alexandru 
Odobescu « Atosul Romanesc », care in urma cercetarilor arheologice s-au dovedit a fi primele 
centre de aparitie a crestinismului in aceste tinuturi, pline de legende. Ar fi o nedreptate daca am 
uita de celebrii « Carnati de Plescoi », care e ceva vrerne au inceput sa fie sarbatoriti prin 
«Festivalul carnatilor de Plescoi » la Pensiunea Casa Matei sau de «Parada Gospoclarilor, cu 
celebra de acum « salata taraneasca ». Mentionarea edificiilor, a monumentelor remarcabile, a 
cunostintelor si competentelor specifice teritoriului, a elementelor de identitate locala:  

Manastirea-Cetate Berca, 1694 - localitate atestata documentar, printr-un act emis de 
Domnitorul Mircea Ciobanu, in anul 1552. In 1694, stolnicul Mihalcea Candescu si sotia sa, 
Alexandrina Cantacuzino, ctitoresc in Berca o manastire cetate, inconjurata de ziduri putemice. 
Cunoscuta ca fiind fondata la 1694 de catre Mihalcea Candescu si sotia sa Adriana Cantacuzino, 
manastirea si cetatea de la Berca are in mod cert sub ea, urme seculare, urcand, poate, pana in 
secolul al IV-lea. Sapaturile efectuate aici au scos la iveala urme de locuire din epoca bronzului- 
cultura Monteoru si resturi ceramice identificate ca apartinand culturii Cucuteni B. 

Au mai fost gasite fragmente de cesti specifice culturii Noua (a doua jumatate a mil. II, i. 
Hr.), un ac de bronz cat si fragmentele unei strachini datata ca fiind din prima epoca a fierului 
(Hallstatt, cca. 1200- - 450/300 I. Hr.), cultura Basarabi. Pe malul drept al raului Buzau au fost 
identificate urme de locuire din a doua epoca a fierului (La Tène, sec. II - I, i. Hr.) .  

Manastirea Ciolanu , 1586 - este situata la poalele dealului cu acelasi nume, si se afla pe 
locul unui fost schit. Viata monahala a inceput aici inca din secolul XIV, cand Doamna Neaga, 
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sotia domnitorului Mihnea Turcitul, coborator din neamul Basarabilor, a construit Biserica « 
Sfantul Gheorghe» (1586- 1589). In urma extinderii schitului, Episcopul Chesarie, zideste 
Biserica Mare in anul 1828, ce va fi refacuta in anul 1926. Ultima restaurare a picturii dateaza 
din anul 1984. Lacasul de cult adaposteste o colectie de icoane, carte veche, obiecte de cult si 
picturi. In incinta bisericii, mai exista trei icoane, ce poarta semnatura marelui pictor Gheorghe 
Tattarescu – 1885; 

Manastirea Ratesti , 1593 - lacas de cult, ctitorit de familia boierilor Dragomir din Buzau 
in anul 1593.Prima mentiune documentara despre existenta schitului apare la 6 mai 1634. A fost 
schit de calugari, iar din anul 1760 devine schit de maici. In anul 1844, Episcopul Chesarie 
construieste Biserica din zid « Sfanta Treime si Sfantul Mucenic Dimitrie » , pictata de N. 
Teodorescu Pitarul, impreuna cu nepotul sau Ghe. Tattarescu. Manastirea detine o colectie 
muzeala formata din icoane, carte veche si obiecte de cult.  

Schitul Gavanele , 1786 - Schitul Gavanele, a fost construit in anul 1786 de Dornnitorul 
Mihail Sturza, iar in anu11803, refacut de staretul Clement (azi ruina) ;  

Ruinele Schitului “ Sfantul Gheorghe”, 1587-, Sat Nucu, Comuna Bozioru- este situate 
pe malul drept al paraului Nucu si intrand in padure, ajungem dupa circa 300 m. la contururile de 
fundatii , beciurile de piatra si o cruce ridicata pe locul altarului, adica tot ceea ce a mai ramas 
din vechiul Schit Sfantul Gheorghe. Ctitorit in anul 1587 de catre Domnitorul Mihnea Voda, 
sotul Doamnei Neaga, schitul a functionat pana la 31 iulie 1871, data fiind retinuta exact de 
C.A.Aricescu, gazduit aici in ultima noapte de existenta a lacasului de cult, cand calugaritele au 
fost mutate la Manastirea Bradu.  

Biserica "Nasterii Domnului ",1595- Bozioru - a fost construita in anul 1595. Pe temelia 
acesteia se ridica in anul 1700 biserica care dainuie si azi  

Biserica « Intrarea Maicii Domnului in Biserica » 1762 - Ciuta, Magura - a fost 
ctitorita in anul de fratii Silvestru si Iamandi Tanase.  

Biserica Domnului », 1792 - Grabicina de Jos, Scortoasa reprezinta o biserica construita 
din barne de lemn, avand pictura foarte veche.  

COMPLEXUL DE ASEZARI RUPESTRE – BOZIORU – << ATHOSUL ROMANESC>>     

Fundul Pesterii, secolele VI-IV. i.Hr. - Sat Nucu, Comuna Bozioru - Pestera naturala, 
situata pe versantul stang al unei ramificatii stancoase a Culmii Crucea Spatarului, la 2 km. N de 
satul Nucu a fost amenajata pe fata rece a muntelui pentru locuit. Grota Fundul Pesterii, locuita 
in perioade mult mai vechi decat crestinismul, este cea mai importanta dintre toate, din punct de 
vedere istoric Pe stanca se vad varfuri de lanci si de sageti, dar mai ales cele douasprezece 
pumnale celebre de tip "akinakes", despre care cercetatorii spun la unison ca au fost incrustate in 
secolele VI-IV. i.Hr. de mana unor dacogeti. Se pare ca inscriptiile din capatul pesterii 
marturisesc despre un alfabet autohton, un adevarat "grai al locului", ce folosea unele semne, 
straine oricarei limbi din acea vreme. Intamplare sau nu, dupa mai bine de o mie de ani, la 1639, 
in aceeasi pestera stramta, s-a infiintat un schit de calugari crestin-ortodox, Profirul. 
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Pestera lui Dionisie Torcatorul, secolele III - IV. - Sat Nucu, Comuna Bozioru - Este 
cea mai apropiata asezare rupestra de satul Nucu, aflandu-se la 2 km. N, intr-un pinten stancos 
numit " Piatra Pesterii " ramificatie a Culmii Crucea Spatarului. Locuinta este accesibila numai 
pe latura sudica, unde se afla si intrarea. Intr-o incapere destul de inaltuta, lunga de cativa pasi, 
cu cateva nise si o vatra de foc si o pictura murala aplicata direct pe peretele de stanca, dupa toate 
calculele chilia unui calugar audian din veacurile III-IV. Pe dinafara stancii, se vad sapate in 
piatra cruci cu capetele latite, de tip "latin". Pe un perete interior, o inscriptie in chirilica 
aminteste de un an 7034, 1696 adica.  

Exista fragmente de inscriptii cu litere chirilice si o pictura murala aplicata direct pe 
peretele de stanca. Chilia exista in secolele III-IV e.n. Ultimul locatar al acestei locuinte rupestre 
a fost calugarul Dionisie, care a locuit aici sapte ani, in secolul XIX.  

Fundatura 1678, Sat Nucu, Comuna Bozioru - Stanca izolata transformata prin cioplire 
intr-o asezare rupestra de forma unui paralelipiped. Este situata la 2 km. N de satul Nucu, intr-o 
padure de fag, la poalele Culmii Spatarului. Pentru prima data, Fundatura este mentionata ca 
lacas de cult, intr-un hrisov din 12 ianuarie 1678. Nu exista elemente de datare anterioara, dar 
legenda atribuie schitul Fundatura, Doamnei Neaga. 

Pestera lui losif, inainte de aparitia crestinismului - Sat Nucu, Comuna Bozioru - Situata 
pe versantul sudic al unei ramificatii apartinand masivului Crucea Spatarului, la aproximativ 3 
km NV de satul Nucu, la baza unei stanci piramidale, cu inc1inatia de 15%, ea prezinta " semnul 
pestelui ", deci o dovada ca exista inainte de aparitia crestinismului. In interior, pe peretele sudic, 
exista altarul, in contradictie cu canoanele bisericii crestine ortodoxe, o biserica in toata puterea 
cuvantului, cu naos, pronaos si altar, inchisa de-a latul fatadei peretelui, cea mai veche chinovie 
crestina din Carpatii Curburii, unde au vietuit calugari pana in anul 1871. Deasupra usii, o 
scrijelitura infatisand un peste, aceasta urma de pe zid, face mai mult decat sute de carti de istorie 
laolalta. Pestele, cel mai vechi simbol al unei noi religii pentru crestini, acest simbol inseamna un 
salut si precizarea ca acolo locuieste un crestin. Astfel, conturul acesta dovedeste ca, Pestera lui 
Iosif a fost asezamant monahal. Pentru preotul misionar, era subiectul celei dintai invataturi 
despre Hristos.  

Agatollul Nou ( ., La Bisericuta " ) , 1587 « Schitul loan Ziataus » - Sat Nucu, Comuna 
Bozioru - Asezare rupestra situata pe versantul sudic al Culmii Crucea Spatarului, la 4,5 km. N 
de Satul Nucu.Este sapata intr-un bloc de piatra, pe marginea unui abrupt de 50m. Initial, au fost 
patru incaperi si un adapost subteran (beci), denumit de localnici " camera fetelor ,,(aici erau 
ascunse fetele localnicilor pentru a nu cadea in robie, in timpul navalirilor tatare). Exista 
inscriptii cu caractere chirilice. In stanga ferestrei altarului, acolo unde altadata atarnau icoanele 
imparatesti, se vede inscriptia chirilica cu hramul loan Zalatust, anul 1587, numele voievodului 
Neagoe Basarab si al unui oarecare monah Agaton. Mai jos, cu litere romanesti: "in 1869, in 
grota acestei biserici, s-a gasit..." "Ce s-a gasit?" Poate 0 comoara .. Scrisul nu prea se-ntelege 
bine. 

Piatra lngaurita, secolele IV-VI - Sat Nucu, Comuna Bozioru - Asezarea este situata in 
Culmea Arsenia, intr-un punct izolat, la 8 km. N,NV de satul Nucu. Se cunosc urme de daltuiala 



Plan de Dezvoltare Locala: GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

sub stratul de funingine, precum si inscriptii cu caractere chirilice. Este un lacas de cult cu altarul 
sapat in stanca in directia N. Este posibil ca asezarea sa fi fost sapata in timpuri indepartate, 
avand si alta destinatie. Pe altarul improvizat a fost incizata o cruce de dimensiuni mari, Cll 
capetele bratelor latite, de tip latin, specifica secolelor IV-VI e.n.  

Scaunele lui Negru Voda( Scaunele Spatarului) , Bozioru - numite asa pentru ca sunt 
situate pe Culrnea Spatarului, langa satul Nucu.Legenda spune ca dupa alungarea tatarilor, in 
anul 1330, Domnitorul Negru Voda ar fi tinut aici scaun de judecata, rasplatind cu mosii pe cei 9 
capitani ai sai, pe care ei si-au intemeiat satele : Coltea-Colti ;Braia-Braesti ;Lopata-Lopatari 
;Goidea-Goidesti; Bozianu-Bozioru; Balan-Balanesti; Besliu-Beslii; Sibiu-Sibiciu; Manea-
Manesti. Sus pe scaun statea voievodul, sub el trei capitani, iar ceilalti sase jos. 

Casa memoriala Pirscov - casa memoriala « Vasile Voiculescu » - edificiu inaugurat in 
anul 1987, si care adaposteste colectia ce contine elemente de arhitectura si pietre de mormant 
din sec. XVII 

Muzeul Crucii. Magura -1976 - a fost realizat de sculptorul Gheorghe Coman, care a 
adunat peste 200 de cruci din judet.  

In spatiul buzoian, satele ocupa stravechi vetre de locuire. Integrate cu mare grija in cadrul 
natural, gospodariile sunt asezate ergologic, dupa teren, dupa soare, dupa vale, directia vantului 
si a ploii. Punctul central  al satului, il reprezinta batrana biserica, din lemn sau zid, cu arhitectura 
ce aminteste de casele traditionale. Prin marime, arhitectura si tematica picturala, biserica, ofera 
date socio-economice, despre viata si trairile satenilor. Casele si gospodariile de munte si de deal 
inaltate pe temelii, beciuri sau pivnite, avand un aspect simplu si elegant, deschis si primitor, 
ofera conditii prielnice pentru agroturism.  

Un element etnografic distinct, este portul popular specific zonei, admirat astazi in colectiile 

muzeale, dintre care se detaseaza colectiile de etnografie si arta populara expuse la " Casa 

Vergu Manaila " si la Muzeul din Ramnicu Sarat. 

Creatori si mesteri populari :  

Adela Petre, creator popular, membru al Academiei de Arte Traditionale-tesaturi realizate 
din par de capra;  

În acest context GAL – Colinele Buzaului 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 lacasele 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 masurilor destinate conservarii si valorificarii patrimoniului cultural si 

arhitectural. 
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Evaluarea stării de conservare, protejare, punere în valoare a patrimoniului cultural al 

zonei GAL – Colinele Buzaului a identificat mari disfuncţii şi vulnerabilităţi în domeniul 

patrimoniului. Cauzele care generează disfuncţii şi vulnerabilităţii, 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 – Colinele Buzaului porneste 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. 

Pastrarea nealterata a patrimoniului cultural si arhitectural si 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 oricarei politici referitoare la patrimoniul cultural si arhitectural  

trebuie sa fie orientat catre accesul nemijlocit al oamenilor la viaţa culturală, respectiv, la valorile 

patrimoniale regionale. 

Activităţile şi acţiunile propuse de GAL – Colinele Buzaului sunt în beneficiul 

patrimoniului cultural şi arhitectural si 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 si 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 si 

arhitectural. 
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LlSTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 TERlTORlUL GRUPUL DE ACTIUNE 
LOCALA  COLINELE  BUZAULUI  

Cod LMI Denumire Localitate Adresa Datare 
 

BZ-I-s-B-02197 Situl arheologic de la 
Badila 

sat BADILA; 
comuna 

PARSCOV 

"La Elesteu'’, la fostele 
grajduri ale CAP, la 2 

km NV de scoala 
generala 

 

BZ-I-m-B-
2197.01 

Asezare sat BADILA; 
comuna 

PARSCOV 

"La Elesteu", langa 
fostele grajduri ale 

CAP, la 2 km NV de 
scoala generala, "La  
Manastioara"; "La 

Balanu" 

sec. II-IV p. Chr. 
Epoca migratiilor 

BZ-I-m-B- 
2197.02 

Asezare sat BADILA; 
comuna 

PARSCOV 

"La Elesteu", langa 
fostele grajduri ale 

CAP, la 2 km NV de 
scoala generala, "La 
Manastioara"; "La 

Balanu" 

sec. XII - V a. Chr 
Hallstatt 

BZ-I-s-B- 02199 Asezare sat BALANESTI; 
comuna Cozieni 

"Pe poduri" mil. IV Eneolitic 

BZ-I-s-B-02200 Necropola sat BALANESTI; 
comuna Cozieni 

"La Facaiana", la 
marginea satului, la 

grajdurile fostului CAP 

sec. VII- VIII 
Epoca migratiilor 

BZ-I-s-B-02203 Situl arheologie de la 
Berca 

sat BERCA; 
comuna BERCA 

"La manastire" 
("Coasta manastirii) 

Mil III- II Epoca 
bronzului 

BZ-I-m-B-
02203.01 

Asezare sat BERCA "La Manastire" 
("Coasta manastirii) 

Mil III- II Epoca 
bronzului 

BZ-I-m-B 
2203.02 

Necropola sat BERCA; 
comuna  BERCA 

"La manastire" 
("Coasta  Manastirii) 

Mil III- II Epoca 
bronzului 

BZ-I-s-B- 02204 Situl arheologic de I "La 
biserica" 

sat BOZIORU; 
comuna  

BOZIORU 

La biserica si cimitir, in 
vatra veche a satului 

 

BZ-I-m-B- 
02204.01 

Asezare sat BOZIORU; 
comuna  

BOZIORU 

La biserica si cimitir, in 
vatra veche a satului 

sec. XIII- XVIII 
Epoca medievala 

BZ-I-m-B- 
02204.02 

Necropola sat BOZIORU; 
comuna 

BOZIORU 

La biserica si cimitir, in 
vatra veche a satului 

sec. XIII- XVIII 
Epoca medievala 

BZ-I-m-B- 
02204.03 

Asezare sat BOZIORU; 
comuna 

BOZIORU 

La biserica si cimitir, in 
vatra veche a satului 

mil. III - II Epoca 
bronzului 

BZ-I-m-B- 
02204.04 

Necropola sat BOZIORU; 
comuna 

BOZIORU 

La biserica si cimitir, in 
vatra veche a satului 

mil. III - II Epoca 
bronzului 

BZ-I-s-B- 02205 Situl arheologic de la 
Bozioru 

sat BOZIORU; 
comuna 

BOZIORU 

in centrul satului,  

BZ-I-m-B- 
02205.01 

Asezare sat BOZIORU; 
comuna 

BOZIORU 

in centrul satului, sec. VI - V a. Chr. 
Hallstatt tarziu 

BZ-I-m-B- Necropola sat BOZIORU; in centrul satului, sec. XII- V a.Chr. 
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02205.02 comuna 
BOZIORU 

Hallstatt 

BZ-I-s-B- 02224 Asezare sat DALMA; 
comuna 

SCORTOASA 

"Culmea Dalrnei", fost 
pichet de graniceri al 
fostei granite austro- 

ungare 

mil. III-
II 

Epoca 
bronzului 

BZ-I-s-B- 02258 Asezare sat PARSCOV; 
comuna 

PARSCOV 

"La Scorosanu si la 
vecini”, in vatra satului 

la cca 200 m de 
interesctia spre Lunca 

Frurnoasa 

mil. III-
II 

Epoca 
bronzului 

BZ-I-s-B- 02284 Situl arheologie de la 
Scaeni 

sat SCAENI; 
comuna 

BOZIORU 

"Izvorul Muratoarea", 
"Dealul Tocitorilor", 

"Poduri' sau "Gradinile 
Mari" 

 

BZ-I-m-B- 
02284.01 

Asezare, punet "Izvorul 
Muratoarea" 

sat SCAENI; 
comuna 

BOZIORU 

"Izvorul Muratoarea" sec. XVIII 

BZ-I-m-B- 
02284.02 

Asezare, punet "Izvorul 
Muratoarea" 

sat SCAENI; 
comuna 

BOZIORU 

"Izvorul Muratoarea" sec. Va. Chr. - I 
p.Chr. Latcne 

BZ-I-m-B- 
02284.03 

Asezare, punct "Izvorul 
Muratoarea 

sat SCAENI; 
comuna 

BOZIORU 

"Izvorul Muratoarea" mil. III - II Epoc a 
Bronzului 

BZ-I-m-B-
02284.04 

Asezare, punet "Dealul 
Tocitorilor” 

sat SCAENI; 
comuna 

BOZIORU 

"Dealul Tocitcrilor", pe 
drumul care urca din 

sat spre seaua dealului, 

mil. I p Chr. 

BZ-I-m-B-
02284.05 

Asezare, punet "Dealul 
Tocitorilor 

sat SCAENI; 
comuna 

BOZIORU 

"Dealul Tocitcrilor", pe 
drumul care urca din 

sat spre seaua dealului, 

mil. III - II Epoc a 
Bronzului 

BZ-I-m-B-
02284.06 

Asezare, punet "Poduri 
sau Gradinile Mari” 

sat SCAENI; 
comuna 

BOZIORU 

"Poduri sau Gradinile 
Mari", la SV de sat 

mil. I p. Chr.  
Epoca migratiilor 

BZ-I-m-B-
02284.07 

Asezare, punet "Poduri 
sau Gradinile Mari” 

sat SCAENI; 
comuna 

BOZIORU 

"Poduri sau Gradinile 
Mari", la SV de sat 

mil. III - II Epoc a 
Bronzului 

BZ-I-m-B-
02284.08 

Asezare, punct "La 
Siliste" 

sat SCAENI; 
comuna 

BOZIORU 

"La Siliste" mil. III - II Epoc a 
Bronzului 

BZ-I-s-B- 02285 
 

Asezare sat  SCORTOASA; 
comuna 

SCORTOASA 

'Valea Balaurului", cca 
4 km de centrul satului 

Mil. VI- V 
Neolitic 

BZ-I-s-B- 02293 Situl arheologic de la  
Tarcov 

sat TARCOV; 
comuna 

PARSCOV 

"La Piatra cu lilieci"  

BZ-I-m-B-
02293.01 

Asezare fortificata sat TARCOV; 
comuna 

PARSCOV 

"La Piatra cu lilieci" sec. I a. Chr. 
Latcne 

BZ-I-m-B- 
02293.02 

Asezare sat TARCOV; 
comuna 

PARSCOV 

"La Piatra cu lilieci" mil. III-II  Epoca 
bronzului 

BZ-II-m-B- 02358 Biserica de lemn "Sf. 
Voievozi" 

com una COZIENI 
sat BALANESTI; 

 1841 

BZ-II-m-B- 02362 Sat BERCA; schela Com.Berca Beceni 1903 
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Arbanasi 
BZ-II-a-A-  02363 Fosta rnanastire Berca sat BERCA; 

comuna BERCA 
130 sec. XVII - XIX 

BZ-II-m-  
A02363.0 1 

Mihail si Gavril" 
Biserica "Sf. Arhangheli 

sat BERCA; 
comuna BERCA 

130 1694 

BZ-II-m- 
A02363.2 

sat BERCA; comuna 
BERCA 

sat BERCA; 
comuna BERCA 

130 sec. XVII - XIX 

BZ-II-m-A-
02363.03 

Chilii (ruine) sat BERCA; 
comuna BERCA 

130 sec. XVII - XIX 

BZ-II-m-A-
02363.04 

Turn clopotnita sat BERCA; 
comuna BERCA 

130 sec. XVII - XIX 

BZ-II-m-A-
02363.05 

Zid de incinta sat BERCA; 
comuna BERCA 

130 sec. XVII - XIX 

BZ-II-a-B-02365 
 

Ansamblul bisericii  
Nasterea Maicii 

Domnului” 

sat BOZIORU; 
comuna Bozioru 

Bozioru de Sus Cca 1700,1774 

BZ-II-m-B- 
02365.01 

Biserica de lemn 
Domnului" "Nasterea 

Maicii 

sat BOZIORU; 
comuna Bozioru 

Bozioru de Sus Cca 1700,1774 

BZ-II-m-B- 
02365.02 

Clopotnita sat BOZIORU; 
comuna Bozioru 

Bozioru de Sus Cca 1700,1774 

BZ-II-m-B-02366 
 

Casa Ion Rusu sat BOZIORU; 
comuna Bozioru 

 1924 

BZ-II-m-B-02368 
 

Casa Stere Balajor sat BOZIORU; 
comuna Bozioru 

 1924 

BZ-II-m-B-02369 
 

Casa Nicolai State sat BOZIORU; 
comuna Bozioru 

 1924 

BZ-II-a-B-02370 
 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Voievozi" 

 

sat BOZIORU; 
comuna Bozioru 

 

 1784 

BZ-II-mB-
02370.02 

Clopotnita sat BOZIORU; 
comuna Bozioru 

 1784 

BZ-II-m-B-
02387.02 

Chilii sat CIUTA; 
comuna 

MAGURA 

 1845 

BZ-II-m-B-
02387.03 

Turn clopotnita sat CIUTA; 
comuna 

MAGURA 

 1845 

BZ-II-m-B-
02387.04 

Fosta scoala. Romana sat CIUTA; 
comuna 

MAGURA 

 sec.XIX 

BZ-II-a-A-  02388 Ansamblul bisericii 
"Intrarea in Biserica 
Maicii Oomnului" 

sat CIUTA; 
comuna 

MAGURA 

Sos. Ardealului 23  

BZ-II-m-A-
02388.01 

Biserica "Intrarea in 
Biserica a Maicii 

Domnului" 

sat CIUTA; 
comuna 

MAGURA 

Sos. Ardealului 23  

BZ-II-m-A- 
02388.02 

Clopotnita sat CIUTA; 
comuna 

MAGURA 

sos. Ardealului 23  

BZ-II-a-B- 02390 
 

Ansarnblul bisericii "Sf. 
Teodor Tiron", "Sf. 

Nicolae" 

sat COCARCENI; 
comuna COZIENI 

 1819 

BZ-II-m-B- Biserica de lemn "Sf. sat COCARCENI;  1819 
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0239001 
 

Teodor Tiron", "Sf. 
Nicolae" 

comuna COZIENI 

BZ-II-m-B-
02390.01 

 

Biserica de lemn 
"Sf.Teodor Tiron", 

"Sf.Nicolae" 

sat COCARCENI; 
comuna COZIENI 

 1819 

BZ-II-m-B-
02390.02 

Clopotnita sat COCARCENI; 
comuna COZIENI 

 1819 

BZ-II-m-B- 02393 Moara din barne de 
lemn 

com una 
SCORTOASA  sat 

OALMA; 

 1900 

BZ-II-a-A- 02397 
 

Fosta manastire 
Gavanele 

sat GAVANELE; 
comuna 

BOZIORU 

 1803 

BZ-II-m-A-
02397.01 

 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 

Domnului" 

sat GAVANELE; 
comuna 

BOZIORU 

 1803 

BZ-II-m-A-
02397.02 

Clopotnita sat GAVANELE; 
comuna 

BOZIORU 

 1803 

BZ-II-a-B-02422 Ansamblul bisericii 
"Sf.Nicolae" 

sat LUNCA 
FRUMOASA 

comuna 
PARSCOV 

 1884 

BZ-II-m-B-
02422.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Nicolae" 

 

sat LUNCA 
FRUMOASA 

comuna 
PARSCOV 

 1884 

BZ-II-m-B-
02422.02 

 

Clopotnita sat LUNCA 
FRUMOASA 

comuna 
PARSCOV 

 1884 

BZ-II-m-B- 02424 Casa Melania Toma sat MAGURA; 
comuna 

MAGURA 

 1924 

BZ-II-m-B-02425 
 

Casa Ion Podoreanu sat MAGURA; 
comuna 

MAGURA 

 1923 

BZ-II-a-B-02427 
 

Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 

Domnului" 

sat 
MARCULESTI; 

comuna COZIENI 

 1834 

BZ-II-m-B-
02427.01 

 

Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului" - 

Marculesti 

sat 
MARCULESTI; 

comuna COZIENI 

 1834 

BZ-II-m-B- 
02427.02 

Clopotnita sat 
MARCULESTI; 

comuna COZIENI 

 1841 

BZ-II-m-B-02431 Ruinele 
manastirii"Sf.Gheorghe" 

sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVII 

BZ-II-a-A-02432 Ansamblul schiturilor 
rupestre din M-tii 

Bozioru 

sat NUCU; com 
una BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A-
02432.01 

Schitul rupestru 
Fundatura 

sat NUCU; 
comuna 

 sec. XVI - XIX 
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BOZIORU 
BZ-II-m-A-

02432.02 
 

Vechi"Schitul rupestru 
"Agatonul 

sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A-
02432.03 

Fundul Pesterii sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A- 
02432.04 

 

Vagauna II sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A 
02432.05 

Vagauna I sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A-
02432.06 

Piatra Ingaurita sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A- 
02432.07 

 

Pestera lui Dionisie sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A-
02432.08 

Piatra lui losif sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A-
02432.09 

Bucataria sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A- 
02432.10 

Schitul rupestru Piatra 
Soimului I 

sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A- 
02432.11 

Schitul rupestru 
Agatonul Nou 

sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ-II-m-A- 
02432.12 

Schitul rupestru Piatra 
Soimului II 

sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 sec. XVI - XIX 

BZ -II-a-B- 02433 Ansamblul bisericii 
"Intrarea ln Biserica a 

Maicii Domnului" 

sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 1765 

BZ-II-m-B- 
02433.01 

 

Biserica de lemn 
"Intrarea Domnului"in 

Biserica a Maicii 

sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 1765 

BZ-II-m-B- 
02433.02 

 

Clopotnita sat NUCU; 
comuna 

BOZIORU 

 1765 

BZ-II-m-B- 02436 Casa (ruine) sat PARSCOV; 
comuna 

PARSCOV 

 sec. XVII 

BZ-II-m-B- 02437 Casa Gheorghe 
Tocileanu 

sat PARSCOV; 
comuna 

PARSCOV 

 1920 

BZ-II-m-B- 02438 Casa cu fanar sat PARSCOV; 
comuna 

PARSCOV 

 cca. 1920 

rsz-II-a-A- 02448 Manastirea Ratesti sat RATESTI; 
comuna BERCA 

67 sec. XVII - XIX 



Plan de Dezvoltare Locala: GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

BZ-II-m-A- 
02448.01 

Biserica "Sf. Treime" sat RATESTI; 
comuna BERCA 

67 sec. XVII, ref. 
1844 

 
BZ-II-m-A- 

02448.02 
Biserica "Sf. Lazar" sat RATESTI; 

comuna BERCA 
67 sec. XIX 

BZ-II-m-A- 
0244803 

Staretie sat RATESTI; 
comuna  BERCA 

67 sec. XVII - XIX 

BZ-II-m-A- 
02448.04 

Turn clopotnita sat RATESTI; 
comuna BERCA 

67 sec. XIX 

BZ-II-m-A- 
02448.05 

Colectia muzeala sat RATESTI; 
comuna BERCA 

67 sec. XVII - XIX 

BZ-II-m-B- 02491 Biserica de lemn 
"Schimbarea la Fata'’ si 

"Sf. Nicolae" 

sat 
VAVALUCILE; 

comuna B0ZIORU 

 1832 

BZ-III-m-    B-
02501 

Crucea Dorobantului sat 
MANASTIREA 
comuna BERCA 

RATESTI; 

"Poiana Soimului" sec. XIX 

BZ-IV-m- B-
02537 

Casa lui Vasile 
Voiculescu 

sat PARSCOV; 
comuna 

PARSCOV 

 inc. sec. XX 

BZ-IV-m- 
B-02542 

Crucea de la Runci sat RUNCU; 
comuna 

PARSCOV 

La V de sat 1792 

BZ-II-m-B-02400 Ruine biserica sat GRAJDANA; 
comuna TISAU 

 sec. XVII 

BZ-II-a-A-02407 Fosta manastire Bradu sat HALES; 
comuna TISAU 

 sec. XVI - XVII 

BZ-II-m-A-
02407.01 

Biserica "Sf. Dumitru" sat HALES; 
comuna TISAU 

 1600,1640 -1641, 
1844 

BZ -1I-m-A-
02407. 02 

Ruine casa boiereasca sat HALES; 
comuna TISAU 

 sec. XVI - XVII 

BZ -1I-m-A-
02407. 03 

Zid de incinta cu turnuri sat HALES; 
comuna TISAU 

 sec. XVI - XVII 

BZ -1I-m-A-
02407. 04 

Chilii sat HALES; 
comuna TISAU 

 sec. XVI - XVII 

BZ-II-m-B-02408 Biserica "Schimbarea la 
Fata" 

sat HALES; 
comuna TISAU 

"Muchia Cetatuia" sec. XVIII - XIX 

BZ -11-a-B-02409 Manastirea Ciolanu sat HALES; 
comuna TISAU 

"Dealul Ciolanu" sec. XVII - XIX 

BZ-II-m-B-
02409.01 

Biserica veche "Sf. 
Gheorghe" 

sat HALES; 
comuna TISAU 

"Dealul Ciolanu" sec. XVI 

BZ-II-m-B-
02409.02 

Biserica "Sf. Apostoli 
Petru si Pavel" 

sat HALES; 
comuna TISAU 

"Dealul Ciolanu" 1828 

BZ-II-m-B-
02409.03 

Locuinte monahale sat HALES; 
comuna TISAU 

"Dealul Ciolanu" sec. XIX 

BZ-II-m-B-02412 Biserica "Sf. Nicolae" sat IZVORANU; 
comuna TISAU 

 sec. XVI, XVII- 
XVIII 

BZ-II-a-B-02418 Manastirea Barbu sat LEICULESTI; 
comuna TISAU 

 1668, sec. XIX 

BZ-II-m-B-
02418.01 

Biserica "Sf. Arhanghel 
Mihail" 

sat LEICULESTI; 
comuna TISAU 

 1668, sec. XIX 

BZ-II-m-B-
02418.02 

Staretie sat LEICULESTI; 
comuna TISAU 

 sec. XVII 
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BZ-II-m-B-
02418.03 

Arhondaric sat LEICULE$TI; 
comuna TISAU 

 sec. XIX 

BZ-II-m-B-
02418.04 

Turn clopotnita sat LEICULESTI; 
comuna TISAU 

 sec. XIX 

BZ-II-m-B-02400 Ruine biserica sat GRAJDANA; 
comuna TISAU 

 sec. XVII 

 

Locuitori ai unei zone bogate in calcar, buzoienii sunt mesteri priceputi si in prelucrarea 
pietrei si a chihlimbarului.Crucerii pietrari au realizat adevarate dantelarii in piatra, crucile facute 
de ei ajungand in inima Baraganului. Se remarca Cimitirul de la Cotorca, declarat rezervatie 
de patrimoniu. 

Comentarii privind patrimonial cultural si architectural:  

In cadrul Teritoriului Leader Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului, unitatile 

administrativ - teritoriale in colaborare cu Centrul judetean pentru Conservarea si Promovarea 

Culturii Traditionale Buzau, desfasoara anual o serie de manifestari culturale si religioase in 

comunitatile locale. Rolul acestor activitati etno-culturale este de a pastra vii traditiile si 

obiceiurile locale, dar si de a promova si valorifica potentialul endogen al zonei. Punctul forte 
al patrimoniului cultural si arhitectural din teritoriu il constituie satul buzoian din zona de 
munte, reprezentat de casele taranesti si ce respecta arhitectura locala specifica, mobilarea 
odailor cu tesaturi si obiecte artizanale lucrate in casa si portul popular unic al locuitorilor. 
Acesta este expus in cadrul manifestarilor culturale si folclorice care au loc anual aproape in 
fiecare comunitate. Nu in ultimul rand, trebuie mentionat bogatul patrimoniu etnografic, 
constituit din legende, balade, catece si dansuri specifice acestei zone muntenesti. 

O alta categorie de resurse turistice ce pot fi valorificate sunt lacasele de cult, prezente 
in numar mare si cu traditie inradacinata in cultura populara. Acestea pot fi obiective de 
interes pentru dezvoltarea unui turism laic si religios.  

Toate aceste resurse reprezinta un patrimoniu material si imaterial specific fara de care 
nu se poate vorbi de identitatea socio-culturala a teritoriului. Prin Strategia de Dezvoltare 
Locala a teritoriului, Gal Colinele Buzaului isi propune sa promoveze si sa sprijine 
conservarea acestui patrimoniu printr-o serie de masuri menite sa constientizeze valoarea 
acestuia. 
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2. Economia locală 

2.1 Repartizarea populaţiei active 

 
Populaţia 
activă 

Sector agricol 
Sector 
industrial şi de 
artizanat 

Sector de 
comerţ 

Sector privind 
serviciile 

Total 10484 2306 5043 358 2777 

% 100% 22% 48.10% 3.41% 26.49% 

Sursa INS/ Directia Judeteana de Statistica Buzau – An referinta 2002 

*DISTRIBUTIA POPULATIEI DUPA OCUPATIA IN ACTIVITATEA PRINCIPALA-
RECENSAMANTUL  POPULATIEI 2002 

 

In urma analizei datelor prezentate in tabelul de mai sus se poate observa ca numarul 
populatiei ocupate in sectorul industrial si de artizanat acopera o pondere a populatiei ocupate 
din aria teritoriala a GAL Colinele Buzaului, respectiv 48.10% din totalul populatiei ocupate, 
urmat de serviciile (transport si depozitare, hoteluri si restaurante, intermedieri financiare si 
asigurari, activitati profesionale stiintifice si tehnice, adminstratie publica si aparare, asigurari 
sociale din sistemul public, invatamant, sanatate si asistenta sociala ) 26.49% si de sectorul 
agricol 22%. 

Acesta analiza releva faptul ca exista resurse de traditii si mestesuguri locale ce 
trebuiesc valorificate si incurajate pentru conservarea si promovarea specificului local. 
Acestea pot deveni reurse importante pentru atragerea turismului si dezvoltarea turistica a 
zonei.  
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Nu in ultimul rand trebuie stimulata dezvolatrea sectorului agricol la adevaratul 
potential al zoneiastfelincat sa devina o sursa importanta a cresterii economice a teritoriului. 

2.2 Agricultură 

Categoria suprafeței agricole Ha % 
Total fond funciar 48839 100 
Suprafaţa agricolă totală 25060 51.31 
d.c. Arabil 4313 8.83 
Fâneţe 4756 9.74 
Păşuni 13305 27.24 
Vii şi pepiniere viticole 296 0.61 
Livezi şi pepiniere pomicole 2390 4.89 
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestieră 18969 38.84 
d.c. Păduri 18969 38.84 
Construcţii 1311 2.68 
Drumuri şi căi ferate 583 1.19 
Ape şi bălţi 526 1.08 
Alte suprafeţe 2390 4.89 

Sursa INS/ Directia Judeteana de Statistica Buzau – An referinta 2002 

 

 

Conform acestor date principale resurse a teritoriului ce pot fi valorificate cu succes sunt 

padurile so pasunile, urmate de teren arabil si fanete.  In acest context se impune valorificarea 
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acestui potential al teritoriului complementar cu dezvoltarea si valorificarea celorlalte resurse. 

Exista o cerere in crestere de bunuri si servicii provenite din prelucrarea lemnului, precum si 
pentru produse alimentare naturale, cum ar fi laptele si produsele traditionale obtinute din 
prelucrarea laptelui, fructele si produsele obtinute din prelucrarea acestora, produse ce pot fi 
obtinute pe teritoriul Gal-ului prin valorificare potentialului natural al zonelor (pasuni, 
paduri, fanete, teren arabil, livezi si pepiniere pomicole). In plus resursele precum padurea, 
pasunile, fanetele, reprezinta factori determinanti pentru dezvoltarea turismului verde in zona. 

Padurile, pasunile si fanetele identificate la nivelul teritoriului au caracter multifunctional 
si este sectorul economic care indeplineste trei roluri vitale si anume: 

� Sunt surse de materie prima, asigurand baza pentru producerea multor bunuri alimentare si 
nealimentare de consum; 

� Sunt ecosisteme ce contribuie la preservarea biodiversitatii, gestiunea integrata a 
biotopurilor, conservarea solului si a calitatii apei; 

� Sunt promotoare ale mestesugurilor si ocupatiilor traditionale ( tamplari, dulgheri, ciobani, 
cioplitori in piatra, tesatoare), avand rol essential in amenajarea teritoriului si prezervarea 
bunurilor si a traditiilor culturale. 

Pentru dezvoltarea teritoriului GAL Colinele Buzaului, constituit din comunitati 
dinamice, se are in vedere integrarea tuturor dimensiunilor economice, sociale si culturale si 
in final, in recunoasterea faptului ca aceasta dezvoltare se sprijina pe oameni si pe comunitati.  

In acest sens, bazandu-ne pe resursele identificate mai sus, crescatorii de animale trebuie 

sprijiniţi în vederea îmbunătăţirii nivelului producţiei atât din punct de vedere calitativ cât şi 

cantitativ, respectând normele de mediu şi normele privind competitivitatea în agricultură 

impuse de Uniunea Europeană, valorificand pasunile si fanetele locale. 

In acceasi masura trebuie avuta in vedere stimularea unei exploatarii si valorificari 
superioare a padurilor din teritoriul Gal-ului, prin folosirea unor echipamente performante si 
cu amenajarea unor drumuri de acces catre exploatatiile forestiere. 

In completarea acestor masuri trebuiesc incurajate mestesugurile si ocupatiile 
traditionale care s-au dezvoltat ca urmare a  necesitatii de prelucrare a resurselor locale, 
precum cioplitorii in piatra, dulgherii, tamplarii, tesatoarele. Aceste mestesuguri pot fi 
valorificate ulterior prin imbinarea lor cu turismul si promovarea patrimoniului local. 
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2.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi 

Candidatul va scoate în evidenţă structura întreprinderilor active din industrie, construcţii, 

comerţ şi alte servicii din zona respectivă aşa cum este prezentată în tabelul de mai jos. 

 Total 
întreprinderi 
 

Micro - 
întreprinderi 
cu 1 – 9 
salariaţi 

Întreprinderi 
cu 10 - 49 
salariaţi 

Întreprinderi 
cu 50 - 249 
salariaţi 
 

Întreprinderi cu 
peste 250 
salariaţi 
 

Berca 90 86 4 - - 
Bozioru 3 3 - - - 
Cozieni 6 6 - - - 
Jugureni 4 4 - - - 
Magura 32 27 5 - - 
Parscov 52 42 10 - - 
Scortoasa 3 3 - - - 
Tisau 16 16 - - - 
Număr 206 187 19 - - 
% 100 90.77 9.23   
Sursa INS/ Directia Judeteana de Statistica Buzau – An referinta 2002 

 

In ceea ce priveste domeniile in care isi defasoara activitatea intreprinderile din zona, ele sunt 
reprezentate de: 

- Sectorul industrial si de artizanat.  

In cadrul acestei ramuri sunt incluse, exploatatiile forestiere si prelucrarea lemnului, extractiile de 
petrol si gaze naturale, extractia si prelucrarea pietrei, a chillimbarului, a lanii si altor resurse 
naturale ale zonei, magazine mixte si confectii. Mai exista mici meseriasi autorizati care executa 
lucrari de zidarie, comert, croitorie, tamplarie, cioplitori in piatra. 

- Serviciile: comert cu amanuntul, turism, alimentatie publica, transport, comunicatii, 
asistenta medicala, etc 
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Resursele naturale unice ale teritoriului, precum Vulcanii Noroiosi, asezarile rupestre, fauna si 
flora zonelor, au dus la dezvoltarea unor servicii turistice ce pot constitui nuclee de baza pentru 
dezvoltarea acestui sector pe teritoriul GAL-ului Colinele Buzaului.  

- Agricultura prin: cultivarea plantelor si cresterea animalelor  

Conditiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au oferit locuitorilor GAL 
Colinele Buzaului, posibilitati multiple in ceea ce priveste cultivarea de: cerealelor-grau, 
porumb, a sfeclei de zahar, a cartofilor , rosiilor etc. 

In aceeasi masura resursele naturale specifice zonei de deal, fanetele si pasunile sunt valorificate 
prin cresterea animalelor. Sectorul zootehnic reprezinta o ramura  importanta in agricultura 
regiunii, cresterea animalelor reprezentand o ocupatie de baza a populatiei din localitatile 
componente ale GAL Colinele Buzaului. Locuitorii sunt crescatori de bovine, porcine, ovine, 
pasari, dar si familii de albine. Avand in vedere ca functiunea social-economica a teritoriului 
acoperit de GAL Colinele Buzaului o reprezinta agricultura si cresterea animalelor, activitatea 
industriala este destul de slab reprezentata. 

Functia economica agricola se materializeaza in conditiile unei dezvoltari relativ reduse a 
prelucrarii primare a produselor de origine vegetala sau animala (mori, presa de ulei, produse 
lactate), acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populatiei locale si 
mai putin pentru valorificarea pe piata libera. Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodariile 
taranesti, practicate pe loturi mici de teren, constituie impedimente privind ridicarea productiei 
agricole si animaliere din cadrul GAL Colinele Buzaului. 

Mica industrie este reprezentata in teritoriu de catre societati comerciale care desfasoara 

activitati, cum ar fi: activitati agricole si prelucrare produse agricole, magazine mixte, confectii.  

In linii mari, cadrul economic al localitătilor din componenta GAL Colinele Buzaului este 

caracterizat prin următoarele aspecte generale: 

� Valori ale unor indicatori ai dezvoltarii economice sub cele existente la nivel de tară; 

� Preponderenta sectorului industrial si de artizanat; 

� Declinul ocupatiilor si mestesugurilor traditionale; 

� Aparitia si dezvoltarea initiativei private locale; 

� Izolare economică în afara relaniilor de afaceri nationale si internationale. 

� Potential natural ridicat dar insuficient valorificat 

� Forta de munca nespecializata 

2.4 Comerţ şi sector de servicii 

Piata serviciilor locale se imparte in două categorii: traditionale si postdecembriste. Societătile 

URBIS, Piete Targuri si Oboare, RAM (desprinse din fosta Gospodărie Locală), Posta si 

Romtelecom au constituit infrastructura traditională a fostelor servicii concentrate care a rămas 
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tributar mentalitătilor invechite pentru care investitiile, in sensul eficientizării activitătilor si a 

ridicării standardelor de calitate nu au reprezentat o prioritate. 

Tipuri de comerţ Număr 
total 

% din 
numărul 
total 

Întreprinderi din 
sectorul terţiar 

Număr total % din 
numărul 
total 

Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor 

97 85.10% Turism – cazare şi 
restaurante 

24 38.10 

Comerţ cu ridicata 
cu excepţia 
comerţului cu 
autovevicule şi 
motociclete 

12 10.52% Activităţi juridice şi 
contabile 

4 6.35 

Comerţ cu ridicata şi 
cu amănuntul, 
întreţinerea 
şi repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

5 4.37% Transporturi terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

17 26.98 

 Activităţi de 
publicitate 
şi studierea pieţei 

3 4.76 

Alte servicii 
(cercetaredezvoltare, 
medicină 
veterinară, secretariat, 
reparaţii 
electrocasnice) 

2 3.17 

Tranzactii imobiliare 3 4.76 
Activitati de creatie si 
interpretare artistica 

2 3.17 

 Activitati de jocuri de 
noroc si pariuri 

1 1.58 

Alte activitati de 
servicii 

4 6.35 

Telecomunicatii 3 4.76 
Total 114 100%  63 100% 
Sursa INS/ Directia Judeteana de Statistica Buzau – An referinta 2002 
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Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, pe aria teritoriala a GAL Colinele 

Buzaului, sectorul comercial este structurat in: 

� Comert cu amanuntul, care are cea mai mare pondere in teritoriu (aproximativ 85.10%) 

� Comert cu ridicata, care are o pondere relativa mica in cadrul GAL Colinele Buzaului 

(aproximativ 4.37%).  

Aceasta situatie este demonstrata si de numarul mare de magazine alimentare existent pe 

ariile comunelor ce fac parte din GAL. 

In acest context devine stringent ca prin strategia de dezvoltare locala GAL Colinele 

Buzaului sa incurajeaze si sa sustina reanimarea activitatilor si serviciilor productive la 

nivelul teritoriului (masurile 121, 313, 312, 122) precum si dezvoltarea infrastructurii necesare 

dezvoltarii acestor activitatii (322). 

 

 

3. Servicii pentru populatie şi infrastructuri medico-sociale 

 3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii 

Capitalul uman prezinta o importanta deosebita pentru dezvoltarea rurala. Dezvoltarea 
rurala si diversificarea economiei rurale depind de nivelul educatiei, al cunostintelor si calificarii. 
Desi îmbunatatirea si mentinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de baza este un element 
important în dezvoltarea socio-economica a mediului rural, formarea profesionala reprezinta 
„motorul”, pentru o buna dezvoltare. 
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Educatia si formarea sunt esentiale pentru comunitatile rurale, dar în ceea ce priveste 
infrastructura scolara exista discrepante evidente. Desi se poate spune ca numarul de scoli din 
mediul rural, depaseste necesitatile populatiei, calitatea si performante educatiei sunt reduse, pe 
de o parte din cauza slabei dotari a infrastructurii educationale, iar pe de alta parte, datorita 
nivelului de pregatire, experienta al profesorilor. Structurile de învatamânt profesional si primar 
sunt esentiale pentru reconversia profesionala a locuitorilor.  

Nivelul scazut de instruire se reflecta în calitatea fortei de munca din mediul rural, fiind 
un factor restrictiv pentru dezvoltarea economica din aceasta zona. Diversificarea activitatilor 
economice nu este sustinuta de lucratori cu formare sau experienta specifica diverselor tipuri 
de meserii, deoarece sistemul educational nu a fost adaptat cerintelor specifice din mediul 
rural. 

Desi pe cuprinsul tarii, numarul institutiilor de învatamânt din mediul rural a scazut, ca o 
consecinta a restructurarii sistemului de educatie si a lipsei profesorilor calificati, totusi la nivelul 
GAL Colinele Buzaului numarul unitatilor de invatamant este acceptabil, iar prezenta cadrelor 
didactice calificate reprezinta un punct forte pentru regiune. 

In ceea ce priveste conexiunea la internet si prezenta sistemelor hardware si software in 
cadrul institutiilor de invatamant putem saluta faptul ca in cadrul fiecarei scoli din cadrul 
teritoriului GAL Colinele Buzaului exista conexiune si internet si de asemenea, un spatiu 
special amenajat in care copii pot sa deprinda abilitati de utilizare a calculatorului si 
internetului. 

Stabilitatea veniturilor în gospodarie are un efect puternic asupra participarii la actul 
educativ. Copiii din familiile muncitorilor cu venituri scazute sau din familiile de pensionari sunt 
de doua ori mai expusi riscului de abandon scolar, comparativ cu copii din familiile cu o sursa 
stabila de venit. Alte motive ale abandonului scolar, constatate în special în rândul copiilor din 
comunitatile rurale montane sunt: saracia extrema, lipsa mijloacelor de transport si slaba 
motivatie cu privire la câstigul economic ca rezultat al educatiei.  

In ceea ce priveste GAL-ului Colinele Buzaului, prezenta unui liceu in zona atenueaza 
riscul de abandon scolar dupa finalizarea ciclului gimnazial in randul tinerilor din comunele 
limitrofe comunei Berca. 

In acest sens, pornind de la analiza evolutiilor demografice cu impact asupra populatiei 
scolare si a prognozelor in acest domeniu, se apreciaza ca invatamantul  ar trebui sa puna 
accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin insertia socio - profesională a 
absolventilor, avand in vedere mediul concurential tot mai pronuntat. 

De asemenea, ponderea mai mare a populatiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul 
rural decât cea din mediul urban si cea a populatiei feminine, ridică problema adaptării retelei 
scolare de formare profesională initială si a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea 
accesului acestei categorii la formare profesionala si asigurarea egalitătii sanselor.  

 În acelasi timp, zonele rurale, mai ales cele cu populatie dispersata, reprezinta provocari 
unice pentru gestionarea si utilizarea serviciilor. Este nevoie sa se îmbunatateasca sprijinul 
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comunitar pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, mai ales cei care traiesc în locuri 
izolate. Problema vârstnicilor din zonele rurale nu s-a bucurat de o atentie prea mare din partea 
autoritatilor statului, desi acest grup are nevoie de o grija speciala, dar pentru care înca nu exista 
personal calificat disponibil.  

In ceea ce priveste aceasta problema in zona supusa analizei nu este deservita de camine 
de batrani sau centre de zi pentru batrani, spatii in care aceasta categorie sociala sa isi petreaca 
timpul si sa beneficieze de ingrijire de specialitate. 

De asemenea, nu sunt deschise centre tip after-school, unde copii sa isi pregateasca 
temele pentru a doua zi si sa participe la activitati sociale si educative specifice varstei acestora.  

În ceea ce priveste posibilitatea de desfasurare a activitatilor sportive, aceasta este 
limitata, data fiind prezenta redusa a unor spatii adecvate pentru practicarea acestor activitati. 
Spatiile in care pot sa fie practicate sporturile sunt cele din incintele salilor de sport scolare sau a 
terenurilor de sport, neamenajate insa, din incinta unitatilor scolare. 

De asemenea în mediul rural parcurile, spatiile de joaca pentru copii, pistele de 
biciclete etc., sunt aproape inexistente. 

În concluzie, situatia actuala a serviciilor si infrastructurii afecteaza puternic calitatea 
vietii în spatiul rural si constituie o piedica pentru dezvoltarea activitatilor economice, fapt 
pentru care prin strategia de dezvoltare locala se are in vedere alocarea unor sume 
semnificative pentru ameliorarea acestor deficiente. 

 

Sursa INS/ Directia Judeteana de Statistica Buzau – An referinta 2002 

 

  

 
Medical 
 

 
Invatamant 
 

Dotari Sportive 
 

Existenta 
Da/Nu 

Spital Medical Dentist Primar Secundar Universitate 

Teren 
de 
fotbal 

Sala de 
sport 

 DA DA DA DA  DA DA 
Daca NU 
indicati 
distanta in 
km de la 
centrul 
teritoriului 
pana la cel 
mai 
apropiat 
obiectiv 
mentionat  36 km          41 km     
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4. Activităţi sociale şi instituţii locale 

Institutiile locale sunt cele de la nivelul comunelor, satele neavand autonomie locala si 
fiind subordonate comunelor. Acestea sunt: consiliul local care reprezinta autoritatea deliberativa 
si primarii care reprezinta puterea executiva. 

Pe teritoriul acoperit de GAL Colinele Buzaului, activitatile comunitatilor sunt 
coordonate de autoritatile administratiilor publice locale, respectiv primariile si consiliile locale. 
Autoritatile administratiei publice locale urmaresc derularea de lucrari pentru imbunatatirea starii 
drumurilor, pentru imbunatatirea apei potabile sau pentru alimentarea cu gaze. 

La nivelul comunelor, ordinea si liniştea publică sunt asigurate prin activităţile 
desfăşurate de Posturile locale de Poliţie si/sau de Biroul de Poliţie Comunitară. 

Lucratorii postului local de Poliţie desfasoara următoarele activităţi: 

� soluţionarea de petiţii/ sesizări ale cetăţenilor comunei; 

� aplicarea de contravenţii ; 

� întocmirea dosarelor de cercetare penală; 

� In anumite comune, protecţia civilă este asigurată prin Serviciul Public Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al caror personal au urmatoarele atributii : 

� 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 

� 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 primariilor este asigurata de asemenea asistenta sociala. Asistenta sociala 
presupune un ansamblu complex de masuri intreprinse pentru a raspunde nevoilor sociale , 
individuale , familiale sau de grup , in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate , 
vulnerabilitate sau dependenta in prezentarea autonomiei si protectiei persoanei , pentru 
prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale insacu promovarea incluziunii sociale si in scopul 
cresterii calitatii vietii .  

Pe plan local serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariilor este asigurat de salariatii din 
structura organizatorica a serviciului de asistenta sociala cu responsabilitati specifice acestei 
activitati nominalizate in fisele de post individuale. 
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5.  Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu  

In ceea ce priveste politicile de dezvoltare intreprinse, activitatea autoritatilor 
administratiilor publice locale din teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala Colinele 
Buzaului detine o serie de proiecte finalizate sau in curs de realizare. 

Astfel, s-au asigurat fonduri şi finanţare complementară pentru unităţile şcolare pentru dotări 
necesare reabilitării şi modernizării acestora. In acest sens, s-au realizat :  

a) lucrări de reaparaţii şi modernizare ale spaţiilor de învăţământ (exterioare şi interioare), 
reparaţii ale acoperişului şcolii, finisaje interioare şi exterioare, refacerea pardoselilor, înlocuire 
tâmplărie uşi şi ferestre cu tâmplărie PVC şi geam termopan, amenajare grupuri sanitare 
interioare, verificări instalaţii electrice, realizarea instalaţiilor de apă potabilă la grupurile sanitare 
şi laboratoare. 

b) modernizarea împrejmuirii curţii şcolii.  

c) sali de informatică în incinta şcolilor şi dotarea cu calculatoare şi softuri necesare. 

De asemenea s-au realizat proiecte de alimentare cu apă potabilă a localitatilor, pietruirea 
drumurilor comunale, iluminat public, crearea de spatii de joaca pentru copii si parcuri comunale. 

Toate acestea au putut fi posibile prin accesarea de fonduri europene sau guvernamentale dar si 
prin sprijinul ONG-urilor care activeaza in teritoriul GAL Colinele Buzaului 

In cele ce urmeaza vom prezenta descrierea fiecarui membru partener al GAL COLINELE 
BUZAULUI, cu detalierea acelor activitati si experiente relevante pentru succesul implementarea 
Planului de Dezvoltare Locala  

  

Junior Chamber International Buzău (JCI Buzau) a fost înfiinţată legal în anul 2011 ca un 
răspuns la necesităţile şi realităţile economice şi sociale locale ale tinerilor, ca parte a federaţiei 
Junior Chamber Internaţional, înfiinţată în 1915 şi care grupează acum organizaţii locale la nivel 
mondial.  

JCI este o organizatie apolitică, neguvernamentală şi fără scop lucrativ si este prezentă in 115 
ţări şi 6000 de oraşe. JCI ( Buzau) a fost unul dintre promotorii si initiatorii procesului de 
constituire a parteneriatului de tip LEADER – GAL COLINELE BUZAULUI. 

Cei 20 de membri activi ai JCI Buzău sunt profesionişti din diverse domenii de activitate, care 
se implică activ în viaţa comunităţii, prin implicarea în proiecte cu caracter social, care au ca 
scop dezvoltarea personală a membrilor săi şi dezvoltarea durabilă a comunităţii.  

 

� Proiectele  Junior Chamber International Buzău:  

 

1. Public Speaking Support Group Buzău 
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    Acest proiect a inițiat de JCI Buzau cu scopul de a ajuta tinerii să devină vorbitori mai buni 
prin practică, aceştia îşi îmbunătățesc astfel abilitățile de comunicare şi învață lucruri noi cu 
fiecare întâlnire. Indiferent de nivelul de pregătire al vorbitorului, acesta va găsi la fiecare 
întâlnire un mediu unde poate exersa sau experimenta noi tehnici pentru a le descoperi pe acelea 
care îl vor pune în valoare. 

    Întâlnirile au loc sâmbăta, la fiecare două săptămâni şi au următoarea structură: 

- un discurs despre teoria vorbitului în public ținut de moderatorul întâlnirii; 

- discursuri ale participanților, între 5 şi 8 la număr în funcție de durata acestora (5 - 15 min); 

- după fiecare discurs se oferă feedback vorbitorului, de tip apreciativ şi de tip constructiv, 
astfel încât acesta să-şi poată facă o idee despre prestația sa pentru a o îmbunătăți pe viitor; 

- cei interesați să participe pot să fie în public la primele întâlniri, ca apoi, la următoarele să 
țină un discurs; 

- moderatorul este responsabil de agenda întâlnirii; 

JCI Buzău oferă diplome pentru cei care țin discursuri în felul următor: 

    - 5 discursuri susținute: speaker; 

    - 10 discursuri susținute: junior speaker; 

    - 15 discursuri susținute: senior speaker; 

    Participarea este gratuită şi deschisă oricărei persoane interesate. 

 

2. Earth Hour 2012 

    Earth Hour (româna ̆: Ora Pa ̆mântului) este un eveniment internat ̦ional, organizat în ultima 
sâmbăta ̆ a lunii martie a fieca ̆rui an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie 
electrica ̆ fat ̦ă de problema dioxidului de carbon emis în atmosfera ̆ la producerea energiei 
electrice. Ora Pa ̆mântului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice 
neesent ̦iale timp de o oră, în mod voluntar, atât de ca ̆tre consumatorii individuali cât s ̦i de ca ̆tre 
instituții sau unități economice. 

    Acest eveniment este promovat de World Wide Fund for Nature Australia, un grup 
internat ̦ional de lobby pentru mediu s ̦i de cotidianul australian Sydney Morning Herald. Prima 
Ora ̆ a Pământului a avut loc la Sydney, cel mai mare oras ̦ din Australia, între orele 19:30 s ̦i 20:30 
la 21 martie 2007. Prin Ora Pa ̆mântului 2007 se estimează ca ̆ electricitatea consumata ̆ în Sydney 
a sca ̆zut între 2,1% s ̦i 10,2% în acea ora ̆ s ̦i ca ̆ au participat 2,2 milioane de oameni. 

    În Buzău, JCI a reusit sa strange peste 300 de tine care au participat la activitățile dedicate 
acestui proiect, care sau desfăşurat în data de 31.03.2012, între orele 20:00 şi 22:00 în Piața 
Daciei. Printre aceste activități se numără stingerea luminilor Palatului Comunal, susținerea unui 
concert unplugged (fără curent) din partea elevilor de la Liceul de Artă „Margareta Sterian” 
Buzău şi prezența unor persoane publice care vor ține discursuri şi dezbateri pe teme legate de 
protecția mediului. 

    De asemnea, a fost organizat şi un concurs de fotografie pentru toți liceenii, numit „Lumină 
şi culoare de Ora Pământului”. 

    Proiectul se doreşte a fi mai mult decât o manifestare punctuală pentru protecția mediului, 
astfel că JCI Buzău doreşte să păstreze o strânsă legătură cu tinerii implicați pentru a le oferi 
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implicarea directă în proiecte viitoare şi pentru a creşte simțul responsabilității sociale în 
comunitatea locală. 

 

3. Business Networking Event  

 

 Business Networking Event este un eveniment care urmăreşte promovarea antreprenorilor din 
mediul economic buzoian, oferindu-le acestora oportunitatea de a se cunoaşte şi de a consolida şi 
stabili noi relatii de afaceri.  

Evenimentul aduce împreună 16 antreprenori şi manageri, care au ocazia să interactioneze şi să 
identifice noi oportunităti de a face afaceri. Primele 2 editii ale proiectului au condus la stabilirea 
unor noi parteneriate între participanti, în beneficiul comun al acestora. 

Scopul evenimentului  

BNE este un eveniment de networking ce urmăreşte identificarea oportunitătilor de afaceri 
între participanti, a intereselor comune şi la cunoaşterea reciprocă! 

 BNE contribuie astfel la promovarea unui mediu de afaceri competitiv şi transparent, creează 
punti de legătură între oameni şi afaceri, companii şi industrii. 

 

4. ”SA INVATAM SA OCROTIM PAMANTUL”  

Acest eveniment a avut loc pe 3 Iunie 2011 (in preajma zilei de 1 Iunie- Ziua copilului, si  de 5 
Iunie- Ziua Mediului). Evenimentul a incercat sa imbine cele doua “sarbatori”, oferindu-le unor 
copiii  de la Scoala Robeasca o excursie cu urmatorul itinerariu : Vulcanii noroiosi, Parcul Crang 
si vizita la Greentech Buzau 

     Cu ajutorul membrilor , cat si cu ajutorul unei sponsorizari din partea firmei Greentech  

Buzau , copiii au avut posibilitatea sa petreaca o zi minunata alaturi de membrii   JCI Buzau . 
Au vizitat Vulcanii noroiosi , s-au jucat in cel mai mare parc din judet , parcul Crang si au vizitat 
Greentech Buzau. Copiii au avut parte de mai multe surprize placute foarte frumoase , chiar si 
iesirea din  sat a reprezentat pentru unii o minunatie datorita faptului ca a fost prima lor iesire , 
unii nu au fost nici macar la Buzau cu toate ca distanta este destul de mica (35 km). Vizitarea 
vulcanilor a fost ceea ce a marcat aceasta zi  , fiind urmata de minunata iesire in parcul Crang , 
iar la final pentru a completa si a incheia cat mai placut si interesant ziua a avut loc vizita la 
Greentech . Copiii au facut un tur al fabricii si li s-a prezentat modul de reciclare prin care un pet 
este transformat in fibra . Copiii au invatat cum putem sa ajutam la pastrarea planetei noastre si 
cum pot ei  ocroti Pamantul . 

Au fost placut incantati de ceea ce au vizitat si s-au intors acasa cu speranta ca in anul scolar 
urmator li se va mai putea organiza o altfel de excursie tematica in urma careia pot invata lucruri 
utile . 

 

5. FII BUN 1 :         

In data de 22.01.2011 o parte din membri am luat parte la “FII BUN!”, o campanie care isi 
propune sa aduca clipe de fericire in vietile unor copii din centre de plasament. In saptamana de 
dinaintea evenimentului s-a organizat o strangere de haine si accesorii, produse cosmetice si de 
ingrijire pentru copii. La ora 10.30 ne-am adunat alaturi de cei 23 de copii la “Cafeneaua 
artistilor”. Fiecare copil avea la el cate o “scrisoare” in care se prezenta si isi exprima dorintele 
cu privire la viitorul lui, la ceea ce ar dori sa devina cand va fi mare. Copiii au servit cate o pizza, 
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suc, prajituri si orice altceva au mai dorit, iar consumatia a fost platita de noi, adultii care am 
insotit copiii pe parcursul evenimentului. Am avut parte si de program artistic din partea unei 
invitate, care urmeaza cursuri de canto popular. Unii copii au desenat, altii au recitat poezii. Am 
facut schimb de numere de telefon si de adrese de e-mail, cu promisiunea sa ne scriem si sa ne 
auzim mai des, poate chiar sa ne vizitam reciproc. La final, copiilor le-au fost inmanate cutiile cu 
haine pe masura si au fost insotiti la “casele lor”, centrele de plasament de unde proveneau.  

  

6. FII BUN 2 :    

 

In data de   03.04.2011 inainte de Sf. Paste echipa JCI Buzau a luat parte la cel de al doilea 
eveniment din campania  “ FII BUN “. La aceasta intalnire membrii  

JCI Buzau s-au intalnit cu copiii din centrele de plasament cu care au discutat despre  

inclinarea profesionala a acestora urmand ca sa ii ajute. 

     Copiii au primit un chestionar cu specific de formare profesionala, in urma caruia JCI va 
putea acorda acestora, in functie de preferintele fiecarui copil, posibilitatea de a fi instruit cateva 
zile in domeniul de activitate ales, la sfarsit urmand sa primeasca o diploma de participare , care 
speram ca le va fi de folos atunci cand vor porni in cautarea unui job .  

In acelasi cadru am avut invitati din partea jandarmerie,cat si din partea directiei antidrog  
acestia au vorbit cu copiii despre etnobotanice si despre traficul de  persoane . Copiii au pus 
intrebari la care li s-a raspuns , li s-au explicat efectele negative ale etnobotanicelor si ceea ce se 
poate intampla daca te lasi influentat de anumite persoane care te pot atrage in traficul de 
persoane , traffic care a luat o amploare din ce in ce mai mare .  

Copiii si-au deschis sufletele in prezenta membrilor JCI Buzau iar la final , copiii au primit si 
cadouri.  

 

Participari la conferinte si academii in reteaua JCI :  

1. Academie Leadership Bran, Romania – Bogdan David  

2. Regional Meeting Constanta, Romania – Bogdan David 

3. Dracula Business Camp Bran, Romania – Claudiu Vasile 

4. Academie Leadershipe – pentru presedinti locali – Gothenburg, Suedia – Bogdan David 

5. Conferinta Nationala JCI Lugoj, Romania – Bogdan David, Claudiu Vasile si Catalin 
Hamza 

6. Conferinta Mondiala JCI – Bruxell, Belgia – Bogdan David si Claudiu Vasile 

7. Academie Public Speaking & Debate – Buzau – Bogdan David, Claudiu Vasile si Liviu 
Vasilescu 

8. Academie Presenter & Trainer – Buzau – Bogdan David, Claudiu Vasile si Liviu 
Vasilescu 

  

� Proiectele ASOCIATIEI RrOMINLOR VALEA BUZAULU: 

1. “ Impreuna pentru o societate mai buna” – proiect finantat prin POS DRU DM 6.1, in 
valoare totala de 200.000 Euro, in anul 2011. Proiectul a fost derulat in parteneriat cu Primaria 
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Comunei Viperesti si Centru Regional pentru Resurse pentru Economie Sociala Sud Est si este 
finalizat. 

2. “Reabilitarea retelelor electrice in Comuna Viperesti ( satele Tronari si Viperesti)” – proiect 
finantat prin PHARE intre anii 2009-2011 si a presupus bransarea la reteaua electrica a 91 familii 
de rromi si realizarea unor cursuri de constructori pentru 15 participanti de etnie rroma. Valoarea 
proiectului a fost de 200.00 euro.   

� Proiectele Hortiprod  M&M SRL Cozieni: 

 - Reabilitare si modernizare plantatie pomicola , sat Balanesti , Comuna Cozieni, finantat prin  
SAPARD , anul 2005-2007 , in valoare de 550.000 lei – proiectul este finalizat. 

-Imprejmuire livada , foraje si achizitii utilaje – PNDR, Masura 121, sat Balanesti, Comuna 
Cozieni , 2010-in derulare , valoare 600.000lei. 

Aspecte relevante in ceea ce priveste experienta partenerilor public in derularea unor 
proiecte locale: 

� Comuna Jugureni – Judetul Prahova: 

1. Proiect de alimentare cu apa in satele Magura Padurii si Jugureni, finantat prin SAPARD 
intre anii 2002-2004, cu o valoare de 228.567 lei, in momentul de fata fiind finalizat; 

2. Centru Locala de Informare Turistica in Comuna Jugureni, finantat in cadrul PNDR, Masura 
313 in anul 2011, valoare totala fiind de 669.988 lei- proiect aflat in implementare; 

3. Realizare poduri si podete la nivelul Comunei Jugureni – proiect finantat prin OUG 7/2006 
in anul 2009, valoare total de 300.600 lei, in momentul de fata fiind finalizat; 

4. Realizare Baza Sportiva la nivelul Comunei Jugureni – proiect finantat prin OUG 7/2006 in 
anul 2010, valoare totala de 300.000 lei, proiect in derulare. 

De asemenea, Comuna Jugureni are in pregatire o serie de proiecte pentru accesarea unor 
fonduri givernementale sau europene pentru realizarea de investitii locale, in valoare de 800.000 
lei,  precum: 

 - Extinderea retelei de canalizare si alimentare cu apa la nivelul Comunei; 

 - Moderizarea si reabilitarea Caminului Cultural; 

 - Modernizarea drumurilor de interes local  

 

� Comuna Magura – Judetul Buzau: 

1. Modernizarea drumurilor de interes local – proiect finantat partial conform HG 577/1997, in 
valoare de 200.000 lei – proiect in derulare; 

2. Realizare sistem alimentare cu apa in satul Ciuta, Comuna Magura – proiect finantat 
conform OUG 7/2006 in anul 2007, in valaore de 600.000 lei – proiect in derulare; 

3. Realizare Centru de Informare Turistica la nivelul Comunei Magura – proiect in pregatire 
pentru accesare de fonduri FEADR, prin PNDR, Masura 313. 

 

� Comuna Unguriu – Judetul Buzau: 

1.Modernizare “Centru de Zi  Iulia Hasdeu” , anul 2004 ,valoare 100.000 lei, program FRDS.  

2.Modernizare sistem alimentare cu apa (Asoc. Comunelor Unguriu, Magura , Berca, 
Vernesti), anul 2004-2005 , valoare 20.454.760 lei, program SAPARD. 
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3.Constructie gradinita copii cu 4 sali de clasa,anul 2004-2005,valoare 800.000 lei, Fonduri 
Guvernamentale. 

4.Constructie cladire  primarie Unguriu, anul 2006, valoare 600.000 lei, fonduri proprii. 

5.Extindere scoala Unguriu , anul 2009 -2012 , valoare 1.317.606 lei , Fonduri 
Guvernamentale. 

6.Sistem centralizat canalizare si statie de  epurare , com.Unguriu , proiect in derulare ,valoare 
3.600.000 lei, Fonduri Guvernamentale ,OUG 7/2006. 

  

� Comuna Tisau – Judetul Buzau: 

1. Realizare Alimentare cu apa in satul Grajdana ,comunaTisau - pentru o lungime de 2,5 Km 
de o parte si alta a Drumului Judetean ,beneficiind peste 2000 de locuitori .Costul acestei 
investitii s-a ridicat la 300.000 lei fiind suportat din bugetul local al comunei Tasau. 

2. Deoarece la scoala generala cu clasele I-IV Strezeni,nu esista o alimentare cu apa curenta si 
nici grup sanitar modern,tot la initiativa autoritatilor locale cu sprijinul Inspectoratului scolar 
Judetean Buzau ,in anul 2006 s-a initiat un proiect de construire grup sanitar si fantana la scoala 
cu clasele I-IV Strezeni .Costul acestui proiect a fost de 130000,fonduri nerambulsabile. 

Prin realizarea acestui proiect s-a avut in vedere creerea unor conditii de sanatate care 
contribuie la calitatea vietii.Acest proiect a fost o mare realizare pentru copii din aceasta institutie 
de invatamant. 

3. Proiectul consolidare scoala generala cu clasele I-VIII Hales,a avut in vedere atat 
consolidarea cladirii care o suprafata construibila de 1084 mp,cat si modernizarea acesteia 
conform normelor impuse de Uniunea Europeana.Finantarea acestui proiect s-a realizat in anul 
2006 din fonduri nerambulsabile,proiectul finalizandu-se in anul 2007.Valoarea proiectului se 
ridica la 1.135.000. 

-Prim programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, Ordonanta nr.7/2006,a fost 
finantat proiectului ,,Alimentare cu apa in comuna Tasau,judetul Buzau’’. Obiectivul general al 
proiectului este imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din comuna,imbunatatirea 
conditiilor de viata,a standerdelor de munca si mentinerea populatiei in spatiul rural. Obiectivul 
specific este sprijinirea activitatilor economice,comerciale si turistice prin dezvoltarea unei 
infrastructuri minimale.Alimentarea cu apa se face in 5 sate componete beneficiind peste 3300 de 
locuitori. Valoarea proiectului 37.425,50 euro.       

O preocupare continua a autoritatilor publice locale a constat in asigurarea conditiilor necesare 
desfasurarii tuturor activitatilor si aceea de a respira un aer curat si de aproteja si mentine curat 
mediul inconjurat, drept dovada sunt celelate proiecte care sunt in curs de delurare : 

-realizarea unei Sali de Sport  in incinta scolii Hales  care a avut in vedere dezvoltarea si 
diversificare activitatilor educationale si sportive ; 

-avind in vedere pregatirea domeniului cultural pentru a fi capabil sa participe la efortul general 
de integrare europeana,am avut in vedere reabilitarea caminul cultural situat in satul Grajdana. 
Valoarea proiectului 263.100 RON 

-Necesitatea unor spatii specifice desfasurarii activitatii de educarea copiilor de varsta 
prescolara in conditii cat mai bune, a  avut ca obiectiv constructia unei gradinite in satul 
Padureni,proiect ce se afla in curs de delurare.Valoarea totala a investitiei se ridica la 350.900 lei. 

Proiecte în curs de execuţie : 

-Alimentare cu apă în satele Tisău şi Strezeni, au început lucrărilor în anul 2011. 
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-Infiinţare Bază sportivă , sat Haleş, comuna Tisău, finanţare O.G.7/200 ; 

-Construcţie Cămin cultural în satul Tisău, execuţie începută în anul 2011, buget propriu ; 

Proiecte ,  

- Proiecte în stadiul S.F.Proiect de canalizare şi epurare a apelor uzate ; 

- Moderinzarea drumurilor Izvoranul şi Cheia 

 

� Comuna Bozioru – Judetul Buzau: 

 

1. Sistem de alimentare cu apa al Comunei Bozioru, judetul Buzau - finantare: SAPARD; 
valoare: 617.728 euro; finalizat in 18.10.2004 

2. Proiect integrat de dezvoltare a Comunei Bozioru, Judetul Buzau - MASURA 322, PNDR 

  - eligibil fara finantare: 55 pct; valoare: 3.154.613 EURO (13.318.777 lei) 

3. Dezvoltarea potentialului turistic al COmunei Bozioru, judetul Buzau - MASURA 313, 
PNDR 

  - valoare: 244.284 euro (1.063.246 lei); proiectul eligibil si selectat cu 100 puncte este curs de 
implementare 

4. Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local - PNDI, H.G.251/2011 -  valoare: 9.940,678 
mii lei (2.366,828 euro) din care TVA 2.365, 292 mii lei. 

 

� Camera Agricola Judeteana Buzau: 

Are o bogata experienta in furnizarea de consultanta agricola in teritoriu, in special in ceea ce 
priveste Programul National de Dezvoltare Rurala , elaborare de proiecte pentru accesarea 
fondurilor nerambursabile. Astfel, pentru accesarea fondurilor FEADR, prin PNDR, Masura 141 
– Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” au fos realizate 456 proiecte, iar pentru accesarea 
Masurii 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” au fost realizate 98 proiecte. 

 

6. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului: 

Pe parcursul realizarii si consolidarii parteneriatului GAL Colinele Buzaului, in cadrul 
diferitelor intalniri publice, de lucru sau de prezentare, participantilor li s-a  solicitat sa 
completeze un scurt chestionar pentru identificarea nevoilor de dezvoltare locala. Motivul 
alegerii subiectilor din randul participantilor la aceste evenimente, a fost acela potrivit caruia 
acestia au fost considerati unii dintre cei mai activi membrii ai comunitatii locale de la nivelul 
teritoriului desemnat, raspunsurilor lor avand un anumit nivel de repezentativitate pentru intreaga 
comunitate. 

In acest context a fost completat un numar de 96 chestionare dintre care au fost validate 90. 

In continuare vom prezenta pricipalele rezultate obtinute pe baza prelucrarii rapsunsurilor la 
aceste chestionare: 
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Tipuri participanti:

10%
7%

53%

30% Publici

ONG

Persoane fizice

Privati

 

In ceea ce priveste structura participantilor, in geenral a fost dominata de catre persoane fizice si 
reprezentanti ai sectorului privat. Alaturi de acestia, la intalniri au participat si membrii ai 
societati civile si ai administratiei publice locale. 

Nivelul studiilor participantilor:

7%
11%

16%

32%

11%

17%
6%

primar

gimnazial

scoala profesionala

liceu

postliceal

universitar

altele:

 

In ceea ce priveste nivelul studiilor participantilor care au raspuns la chestionar de poate 
observa ca predomina studiile medii ( liceu, post liceala) fapt ce poate reprezenta un potential de 
dezvoltare in general si a resurselor umane in special, la nivelul teritoriului    
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Functia / ocupatia participantilor:

28%

6%

44%

11%
7% 4% agricultor/fermier

functionar(bugetar)

lucrator / angajat nonagricol

administrator/manager

antreprenor

altele

 

Din punct de vedere al ocupatiilor respondentilor se observa ca un mare procent este ocupat de 
ocupatiile nonagricole, alaturi de cele agricole si de cele bugetare. Aceasta este o situatia 
caracteristica in general la nivelul teritoriului. 

 

Sectorul de activitate al participantilor:

19%

21%

17%6%

12%

11%

10% 4%

agricultura

mestesuguri / artizanat

comert

alte servicii

turism

industrie / constructii

administratie

altele:

 

Se observa, in ceea ce priveste sectoarele de activitate reprezentate de catre respondenti, o 
dispunere relativ echilibrata a acestora la nivelul participantilor in acord cu situatia generala de a 
nivelul teritoriului. Sectoarele dominante sunt cele legate de mestesuguri si artizanat, comert si 
agricultura.   
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Nevoi pentru dezvoltarea zonei:

34%

33%

22%

11%
infrastructura si servicii

stimularea economiei locale

valorif icarea potentialului

local

dezvoltarea resurselor

umane

 

In randul nevoilor de dezvoltare locala identificata la nivelul teritoriului predomina cele legate de 
dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor locale, alaturi de stimularea economiei locale, 
valorificare potentialului local si dezvoltarea resurselor umane la nivelul teritoriului. 

Nevoi pentru dezvoltarea insititutionala/organizationala

24%

29%13%

34%

adoptarea de tehnologii si

practici inovative

investitii pentru cresterea

competitivitatii

dezvoltarea profesionala si

a calitatii muncii

diversif icarea activitatilor

economice

 

In ceea ce priveste nevoile pentru dezvoltarea institutionala/organizationala identificate la nivelul 
teritoriului se impun cele privind diversificare activitatilro economice, investitiile pentru 
cresterea competitivitati, alaturi de adoptarea unor practici si tehnologii inovative si dezvoltarea 
profesionala si a calitatii muncii. 
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Variante pentru cresterea veniturilor:

11%

9%

3%

24%
2%6%

17%

22%

6%

marirea subventiilor

accesare fonduri pentru utilaje

accesare fonduri pentru

cresterea animelelor

accesare finantari pentru

activitati nonagricole

asocierea mai multor

producatori agricoli/nonagricoli

orientarea productie catre

agricultura ecologica

dezvoltare profesionala si

dobandirea de noi competente

dezvoltarea unor servicii

publice adecvate la nivel local

altele

 

In privinta variantelor alese de catre respondenti pentru cresterea veniturilor acestora se remarca 
accesarea unor finantari pentru activitatile nonagricole, dezvoltarea serviciilor publice la nivel 
local si dezvoltarea profesionala / dobandirea de competente la nivelul teritoriului. Se remarca in 
acelasi timp inca o dependenta crescuta a participantilor de subventii (11%).  

Dorinta de accesare fonduri nerambursabile:

6%

77%

6%
11%

am accesat

da

nu

neinformat suficient

 

Este de ramarca la dorinta accentuata a participantilor pentru accesarea de fonduri 
nerambursabile, fata de procentul foarte mic al celor care deja au experienta accesarii unor astfel 
de fonduri. In acelasi timp mare care indica lipsa informarii justifica intr-o anumita masura aceste 
diferente. Dorinta de acesare constituie un context favorabil implementarii Planului de 
Dezvoltare locala la nivelul teritoriului. 
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Obstacole pentru accesarea fondurilor nerambursabile:

11%

16%

22%

51%

neancrederea

lipsa de informare

lipsa consultantei specif ice

lipsa cofinantarii

 

Intre principalele obstacole identificate in calea accesarii de fonduri nerambursabile la nivel 
local, se remarca lipsa cofinantarii. De asemenea, lipsa increderii alaturi de lipsa informarii 
cosntituie un impediment in cea ce priveste accesarea de fonduri la nivelul teritoriului. 
Implementarea Planului de Dezvoltare Locala se va adresa acestor aspecte prin actiuni de 
informare si consliliere specifica. 

 

Volumul cofinantarii:

44%

39%

7%
6% 4% sub 5.000 

5.000-10.000

10.000 - 30.000

30.000-50.000

peste 50.000

 

Un aspect foarte important pentru definirea unei strategii de dezvoltare locala este legat de 
posibilitatea mobilizarii unei cofinantari adecvate pentru impelemntarea acesteia. In aces sens, la 
nivelul teritoriului se poate observa ca cea mai mare parte a participantilor au identificat un volul 
maxim de cofinantare curpins intre o si 10.000 de euro. 
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Dovada proprietatii:

70%

17%

13% da

nu

partial /in curs de

clarif icare

 

Un alt aspect important pentru realizarea unor proiecte locale se refera la posibilitatea dovedirii 
proprietatii asupra terenului si cladirilor aferente. In acest sens se poate observa ca majoritatea 
raspunsurilor au fost pozitive in acest context. 

Nevoia de cursuri la nivel local:

85%

15%

da

nu

 

Tipuri de participanti la cursuri:

44%

26%

22%

8%
tinerii din zona

angajatii institutiilor

/organizatiilor

fermierii / agricultori

alte categorii
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Tematica cursurilor:

33%

11%
17%

22%

11%
6%

managementul proiectelor

legislatie nationala/europeana

diferite specializari in domeniul

agricol

diferite specializari in domeniul

nonagricol

antreprenoriat

altele

 

In ceea ce priveste nevoia de cursuri identificata la nivelul participantilor se remarca o mare 
asteptare in acest sens. In randul participantilor identificati pentru participarea la aceste cursuri, 
domina tinerii din zona, angajatii institutiilor/organizatiilor si fermierii /agricultorii. In randul 
temelor de curs identificate la nivelul participantilor se remarca cele referitoare la managementul 
proiectelor, diferitele specializari in domenii nonagricole si agricole.   
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PARTEA A IIPARTEA A IIPARTEA A IIPARTEA A II----AAAA    

ANALIZA SWOT IN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA ANALIZA SWOT IN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA ANALIZA SWOT IN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA ANALIZA SWOT IN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA     

COLINELE BUZAULUICOLINELE BUZAULUICOLINELE BUZAULUICOLINELE BUZAULUI 

 

Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiza a nivelului de 

performanta al unei organizatii- in cazul de fata, Grupul de Actiune Locala COLINELE BUZAULUI- si 

are ca obiective analiza pozitiei organizatiei în relatie acestuia cu altele si identificarea factorilor majori 

care afecteaza desfasurarea activitatiilor, în scopul elaborarii unei strategii viitoare.  

 

 Analiza SWOT  reflecta elementele sensibile (slabiciunile/lipsurile ),  elementele ce confera 

putere organizatie (punctele tari), precum si oportunitatile si amenintarile/riscurile  ce exista la nivelul 

unei organizatii. Aceasta analiza permite identificarea facturilor interni si externi care afecteaza 
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organizatia, propunand o abordare sistematica a acestora precum si cuantificarea impactului acestor 

factori asupra organizatiei.. 

Analiza Swot a grupului de actiune locala COLINELE BUZAULUI va permite, asadar, 

identificarea puntelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor cu scopul elaborarii unui plan 

de dezvoltare locala complex care sa reflecte realitatile teritoriului GAL-ului si care sa satisfaca, prin 

implementarea proiectelor propuse, toata nevoile zonei analizate.  

Aplicarea metodologiei SWOT 

PUNCTE TARI:  

Se definesc si se masoara  punctele forte ale elementelor teritoriului care reprezinta  aspectele pozitive in 

baza carora grupul poate performa  

�  De ce resurse materiale dispunem in teritoriu si in cadrul organizatie? 

� De ce resurse umane dispunem in teritoriu si in cadrul organizatiei? 

� Ce aspecte pozitive definesc teritoriul si organizatia noastra?  

� Pe ce se poate baza dezvoltarea teritoriului si succesul implementarii Planului de Dezvoltare 

Locala?  

� Ce avantaje are teritoriul si organizatia? 

PUNCTE SLABE:  

Se definesc si se masoara principalele puncte slabe  

� Ce ar putea fi îmbunatatit la nivelul teritoriului si  în activitatea organizatiei? 

� Care sunt probleme la nivelul teritoriului si cu care se poate confrunta organizatia in  

implementarea Planului de Dezvoltare Locala? 

� Care sunt punctele vulnerabile ale teritoriului si ale organizatiei? 

OPORTUNITITATI:  

Se definesc si se masoara oportunitatile  

� Exista circumstante favorabile dezvoltarii teritoriului  si  implementarii Planului de Dezvoltare 

Locala? 
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� Ce oportunitati pot fi valorificate la nivelul teritoriului, care pot fi valorificate prin Planul de 

Dezvoltare Locala? 

� Ce perspective si schimbari se identifica in dezvoltarea teritoriului si pot sustine implementarea 

Planului de Dezvoltare Locala? 

� Integrarea unor noi tehnologii este o prioritate pentru dezvoltarea teritoriului si reprezinta o 

prioritati pentru grup? 

AMENINTARI:  

Se definesc si se masoara amenintarile la care este expus grupul   

�   Care sunt obstacolele in dezvoltararea teritoriului si pe care le poate întâmpina grupul?    

�  Care sunt schimbarile economice produse în zona si cum pot ele afecta grupul?   

�  Schimbarea politicilor în domeniu si a cadrului legal pot afecta activitatea grupului?  

 

Asadar, analiza SWOT este capabila sa sintetizeze punctele cheie ale teritoriului si ale grupului. În 

primul rând, gruparea problemelor si avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT permite 

identificarea mai simpla a unei strategii si a unor modalitati de dezvoltare si va contribui la adaptarea 

rapida a acestora la cerinte.  

Prezentam, in continuare, analiza SWOT, pentru grupul de actiune locala COLINELE 

BUZAULUI,   pentru fiecare element analizat in 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 – 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.
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TERITORIUL (caracteristici geografice- izolare- deservire- infrastructuri- centre de interes- patrimoniu 
– cultura- mediu inconjurator)  

Puncte tari Puncte slabe 

• Spatiu geografic compact si teritoriu 
omogen din punct de vedere al formelor de 
relief 

• Accesibilitatea teritoriului printr-un acces 
facil la drumurile nationale DN 10, precum 
si la transportul feroviar 

• Resursele naturale ale teritoriului permit 
dezvoltarea activitatilor semindustirale a 
artizanatului  si a serviciilor turistice si 
recreationale. 

• Lipsa poluării solului, a poluării fonice si a 
aerului. 

• Prezenta in zona a unor bazine hidrografice 
importante (raul Buzau, Saratel, Balaneasa, 
Niscov, Sibiciul) 

• Patrimoniu natural impresionant existent in 
zona (Situl Natura 2000- Lunca Buzăului, 
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi 
Pâclele Mici) 

• Patrimoniu cultural bogat bazat pe 
specificul local  (asezarile rupestre Fisici-
Bozioru, Manastiri, Tabara de sculptura de 
la Magura)  

• Existenţa unei identităţi cultural – istorice 
bine definite precum si a unor obiective 
istorice si de patrimoniu cu potenţial turistic 

• Apropierea de municipiile Buzau, Ploiesti 
oferă o serie de oportunităţi în ceea ce 
priveste accesul la servicii educaţionale, la 
asistenţă medicală, infrastructură culturală 
si sportivă, intervenţii în situaţii de urgenţă. 

• Existenţa cabinetelor medicale în aproape 
toate comunele teritoriului  

• Infrastructura de cazare dezvoltata 
insuficient; 

• Infrastructura medicala deficitara; 
• Infrastructura  socio- culturala si 

educationala de proasta calitate; 
• Canalizare slab dezvoltata ceea ce a dus la 

aparitia foselor construite impropiu;  
• Artificializarea peisajului geografic prin 

plantarea unor specii diferite fata de cele 
ce alcatuiau covorul vegetal natural 

• Interesul destul de scăzut si lipsa resurselor 
în special financiare pentru punerea în 
valoare a patrimoniului cultural si istoric. 

• Preocuparea scăzută a comunităţilor pentru 
păstrarea tradiţiilor si a obiceiurilor, 
promovarea de elemente locale de 
etnografie si folclor. 

• Nivel redus de implicare a oamenilor 
pentru dezvoltarea teritoriului lor. 

• Lipsa unor sisteme integrate de informare 
a potenţialilor turisti ( indicatoare turistice, 
centre de informare, disponibilitatea 
informaţiilor online în mai multe limbi de 
circulaţie internaţională) cu privire la 
obiectivele turistice. 

• Starea de degradare a unor obiective cu 
valoare cultural istorică. 

• Starea precară a unor sectoare de drum ce 
fac legătura între localităţi în special 
drumuri comunale. 

• Lipsa spaţiilor amenajate pentru colectarea 
deseurilor. 

• Lipsa unor centre permanente/temporare si 
a serviciilor specializate de consiliere 
pentru persoanele dependente. 

Oportunitati Riscuri 

• Localizare in apropierea orasului Buzau si 
Ploiesti ce faciliteaza accesul locuitorilor la 
mari piete de desfacere; 

• Localizarea de-a lungul principalului drum 
national ce leaga sud-estul tarii de Brasov si 
zona centrala a tarii (DN 10), induce o 
afluenta a traficului rutier in acest teritoriu 
si implicit faciliteaza schimburile 

• Risc de alunecari de teren si alte 
calamnitati naturle datorate eroziunii 
mecanice si naturale a solului; 

• Riscul interventiilor neautorizate, in 
special asupra obiectivelor de patrimoniu 
natural si cultural; 

• Neclaritatea inventarului public si privat al 



 

Plan de Dezvoltare Locala: GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

comerciale la nivelul acestei zone. 
• Lipsa unor activitati / zone recreationale 

pentru populatia oraselor limitrofe, fac 
acest teritoriu un punct de interes turistic si 
permite dezoltarea acestuia si a serviciilor 
conexe 

• Cererea in crestere pentru produse 
agroalimentare cu specific traditional 
(carnati de plescoi, branzeturi) si a celor 
ecologice ( lapte, oua, carne), permite 
valorificarea acestor resurse existente la 
nivelul teritoriului 

• Posibilitati de dezvoltare a teritoriului, prin 
constituirea Grupurilor de Actiune Locala 
si astfel, facilitarea accesului la finantare 
prin intermediul AXEI LEADER din 
PNDR; 

• Compatibilitatea intre Planul de Dezvoltare 
Locala a teritoriului si Strategia de 
Dezvoltare a judetului Buzau, ofera 
posibilitatea unor  derularii unor actiuni 
pentru dezvoltarea teritoriului.  

• Resursele naturale si patrimoniul cultural 
de pe teritoriul GAL-ului pot fi integrate in 
circuitele turistice de interes international 
datorita particularitatilor lor. (vulcanii 
noroiosi, complexul asezarilor rupestre, 
tabara de sculptura in piatra, etc) 

 

teritoriului şi a evidenţei patrimoniului 
arhitectural; 

• Gestionarea improprie  a patrimoniului de 
către autorităţi; 

• Lipsa fondurilor si implicit a investitiilor 
necesare dezvoltarii teritoriale, datorita 
birocratiei excesiva pentru accesarea 
fondurilor nerambursabile si a bugetelor 
locale diminuate in raport cu necesitatile 
teritoriului 

       

POPULATIA (demografie-populatie activa-imbatranire-nivel de instruire-cunostinte si competente 
specifice teritoriului) 

Puncte tari Puncte slabe 

• Existenta unui echilibru demografic in 
ceea ce priveste tinerii sub 20 de ani si 
batranii peste 60 de ani, ceea ce ofera 
un potential de dezvoltare durabila a 
teritoriului din punct de vedere al 
resurselor. umane.  

• Populatie activa in special in sectoarele 
industriei, artizanatului, serviciilor si 
agriculturii. 

• Existenta initiativei economice la nivel 
local; 

• Forta de munca relativ ieftina in 
comparatie cu zonele invecinate; 

• Populatie imbatranita;  
• Sold  natural in declin; 
• Migrarea fortei de munca active in 

strainatate; 
• Coeficient de substitutie sub 1, ceea ce 

indica o regresie a populatiei; 
• Participare sociala redusa; 
• Nivel redus de educatie 
• Valori reduse ale cuprinderii in 

invatamant si rate ridicate ale 
abandonului scolar; 

• Descentralizare administrativa redusa; 
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• Existenta, la nivel local, a micilor 
meseriasi autorizati in lucrari de 
zidarie, comert, croitorie. 

• Tendinţa tinerilor de a părăsi spaţiul 
rural pentru cel urban, care oferă 
posibilităţi variate. 

• Pondere mare a populaţiei vârstnice 
implicată în agricultura desubzistenţă. 

• Lipsa oportunităţilor de perfecţionare 
sau recalificare pentru populaţia activă 

Oportunitati Riscuri 

• Forţa de muncă cu un nivel destul de 
ridicat de pregătire profesională, cu 
experienţă în munci agricole, 
zootehnie, apicultură, construcţii, 
industria petroliera, prelucrarea 
lemnului, prelucrarea pietrei, 
prelucrarea lanii 

• Tendinţa generala de migraţie a 
persoanelor cu venituri peste medie 
dinspre mediul urban către mediul 
rural. 

• Facilitatea accesului la informatii prin 
posibilitatile de organizare in zona a 
unor cursuri de formare profesionala, 
informare si difuzare de cunostinte; 

• Posibilitatea de crestere a numarului de 
locuri de munca (si implicit a 
populatiei active) prin facilitatea 
accesului la finantare a 
microintreprinderilor;  

• Promovarea, prin finantari 
nerambursabile, a integrarii tinerilor in 
viata rurala, a formarii profesionale a 
fermierilor; 

• Stimularea revenirii in tara a 
persoanelor plecate in strainatate, o 
data cu dezvoltarea zonei; 

• Dezvoltarea unor servicii si activitati 
cu caracter socio-cultural si educational 
in vederea consolidarii respectului si 
increderii de sine, ca principali factori 
motivationali pentru cointeresarea 
resuselor umane in dezvoltarea 
teritoriului. 

• Calitatea scazuta a actului educational si 
curiculele neadaptate necesitatilor 
mediului rural accenteaza tendinta 
abandonului scolar 

• Veniturile limitate si lipsa unor politici 
coerente de incurajare a cresterii 
natalitatii vor duce la imbătrânirea 
demografică. 

• Cresterea nivelului de migraţie a 
populaţiei tinere către mediul urban sau 
dincolo de graniţele naţionale. 

• Politici defavorizante la nivelul zonei in 
ceea ce priveste comunitatile mici; 

• Riscul excluderii sociale a locuitorilor 
din zona din cauza nivelului redus de 
educatie al acestora; 

• Riscul apartiei bolilor nutritionale pe 
fondul saraciei si a consumului de 
alcool; 
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ACTIVITATI ECONOMICE (primar- secundar tertiar- servicii- turism)  

Puncte tari Puncte slabe 

• Sectorul  serviciilor este cel mai 
dezvoltat in zona si constitutie 
principalul furnizor de locuri de munca 
din teritoriu GAL; 

• Grad mare de mobilitate a forţei de 
muncă. 

• Anumite activităţi economice pot fi 
atrase de pe teritoriul municipiilor pe 
teritoriul comunităţilor rurale de pe 
teritoriul 

• Nivel ridicat de accesibilitate rutieră si 
feroviară. 

• Existenţa staţiilor de extracţie de balast, 
nisip, piatră. 

• Regiune cu tradiţie în zootehnie si 
mestesuguri si cultivarea plantelor. 

• Existenta unor nuclee cu traditie in 
dezvoltarea serviciilor turistice, 
agrement si alimentatie publica 

• Existenta unor marci traditionale de 
renume (carnatii de Plescoi, babic, 
covrigii de Buzau etc) 

• Existenta, la nivel local, a micilor 
meseriasi autorizati in lucrari de 
zidarie, comert, croitorie. 

• Cresterea numarului de unitati 
comerciale mici, in ultimii ani, aproape 
in toate localitatile; 

• Insuficienta promovare a resurselor 
turistice 

• Slaba dezvoltarea serviciilor conexe 
turismului ( spatii recreationale, 
alimentatie publica, etc). 

• Existenţa unor suprafeţe de teren 
neutilizate, care afectează potenţialul 
turistic si de agrement al întregii 
comunităţi. 

• Infrastructura de utilităţi nu este extinsă 
pe întregul teritoriul  

• Existenţa unor suprafeţe agricole 
necultivate. 

• Capacitatea scăzută de procesare si 
valorificare a produselor (animale si 
vegetale). 

• Lipsa informaţiilor privind 
oportunităţile de afaceri, precum si 
resursele financiare pentru a derula 
afaceri. 

• Lipsa asociaţiilor de profil care să apere 
interesele crescătorilor de animale. 

• Tehnologizare redusa a agriculturii si 
silviculturiiNivelul redus de 
asociativitate al micilor producatori 
agricoli; 

• Retele rutiere comunale degradate, care 
ingreuneaza accesul la piete agricole; 

• Populatie cu un nivel scazut al 
cunostintelor si competentelor 
profesionale 

• Venituri mici  
• Gospodariile familiale asigura 

productia doar pentru consum propiu 

Oportunitati Riscuri 

• Certificarea marcilor de origine; 
• Posibilitati de dezvoltare turistica 

datorita potentialului ridicat al 
patrimoniului natural si cultural al 
zonei; 

• Competitie la nivel national din partea 
firmelor puternice; 

• Monopolul firmelor puternic 
dezvoltate, la nivel local sau regional, 
pentru anumite produse sau servicii; 
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• Posibilitati de dezvoltare economica 
prin constituirea grupurilor de actiune 
locala in zona si, astfel, facilitatea 
accesului la finantare a micilor 
intreprinzatori; 

• Posibilitati de dezvoltare economica 
prin accesarea surselor de finantare 
nerambursabila; 

• Asocierea comunităţilor în vederea 
creării unor evenimente locale pentru 
atragerea cât mai mare de turisti si 
dezvoltarea turismului si a serviciilor 
conexe. 

• Diversificarea ofertei turistice prin 
folosirea tuturor oportunităţilor pe care 
le furnizează teritoriul. 

• Dezvoltarea unor reţele de nivel local si 
microregional pentru stimularea 
producţiei agricole si zootehnice si 
asigurarea prelucrării si valorificării pe 
plan local 

• 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 
existenta unui risc in ceea ce priveste 
accesarea corecta a surselor de 
finantare; 

• Distrugerea obiectivelor de patrimoniu 
cultural istoric si pierderea identităţii 
culturale locale. 

• Lipsa politicilor de atragere a 
investiţiilor private în teritoriul vizat. 

• Din punct de vedere economic mediul 
urban este mult mai atractiv decât 
mediul rural. 

• Birocratie. 

 

ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALA (activitati asociative- ONG- organizare 
institutionala) 

Puncte tari Puncte slabe 

• Exista sarbatorilor cu specific local ( 
zilele comunei, festivaluri folclorice) 

• Pastrarea traditiilor si obiceiurilor 
stravechi (obiceiuri legate de nastere, 
de casatorie, obiceiuri funerare, 
obiceiuri legate de sarbatorile de iarna 
si de sarbatorile pascale) 

• Mosternirea mestesugurilor 
traditionale; 

• Existenta in cadrul institutiilor de 
invatamant a conexiunilor la internet 
si, de asemenea, a unui spatiu special 
amenajat in care copii pot deprinde 
abilitati de utilizare a calculatorului si 
a internetului; 

• Existenţa ONG-urilor si a asociaţiilor 

• Nivel redus de implicare a institutiilor 
locale in activitatile sociale ale zonei din 
lipsa fondurilor; 

• Institutii financiar bancare care ofera 
putine produse compatibile cu 
necesitatile zonelor rurale 

• Camine culturale dotate insuficient sau 
necorespunzator; 

• Dispensare comunale slab dezvoltate; 
• Institutii de invatamant primar si 

gimnazial care nu raspund standardelor 
UE; 

• Parcurile, spatiile de joaca pentru copii, 
pistele de biciclete etc. sunt aproape 
inexistente in zona; 

• Numărul mic de asociaţii 
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pe diferite domenii. 
• Existenţa extensiilor instituţiilor 

judeţene la nivelul teritoriului (APIA, 
Administraţia finanţelor publice). 

• Existenta la nivelul comunitatilor a 
serviciilor de tip juridic, (notariate), 
bancare, asigurari,etc  

• Existenţa Ocoalelor Silvice. 
 

neguvernamentale. 
• Lipsa unei constiinţe locale comune, a 

sentimentului de apartenenţă la 
comunitate 

• Dotarea insuficientă a infrastructurii 
medico-sociale. 

• Lipsa grupurilor de producători. 
• Lipsa structurilor pentru informarea si 

susţinerea cetăţenilor. 

Oportunitati Riscuri 

• Valorificarea traditiilor 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; 

• Dezvoltarea structurilor asociative 
existente prin intermediul unor 
proiecte comune de dezvoltare. 

• Posibilitatea de înfiinţare a 
parteneriatelor. 

• Implicarea instituţiilor judeţene în 
teritoriu. 

 

• Competitie la nivel national din partea 
firmelor puternice; 

• 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; 

• Incapacitatea autorităţilor locale de a se 
implica si sprijini dezvoltarea unui 
sentiment de apartenenţă, al spiritului 
civic. 

• Perioade lungi de inactivitate pot duce la 
desfiinţarea organizaţiilor 
nonguvernamentale sau a diverselor 
grupuri de iniţiativă locală. 

• Disponibilizarea angajaţilor din 
instituţiile publice. 

Fata de aceasta analiza diagnostic a teritoriului GAL Colinele Buzaului, prin Planul de 

Dezvoltare Locala urmareste valorificarea la maxim a punctelor tari si oportunitatilor, prin 

actiuni complementare celor menite sa remedieze si sa amelioreze lipsurile si punctele slabe 

ale teritoriului, avand in vedere totodata diminuarea riscurilor. 
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PARTEA a – III - a: Priorităţi: 

 Pornind de la rezultatele analizei diagnostic si SWOT intr-un cadru consultativ a avut loc un 

proces de analiza si prioritizare a acelor optiuni de dezvoltare care sa valorifice cat mai mult punctele 

tari ale teritoriului si oportunitatile externe pe de o parte si sa minimalizeze  punctele slabe interne 

teritoriului si amenintarile externe identificate. Acest proces de consultare s-a realizat intr-o maniera 

participativa si a implicat actorii cheie de la nivelul teritoriului ( autoritati publice, ONG-uri, firme 

private, tineri, femei etc).  

 In cadrul acestui proces de consultare au fost elaborate urmatoarele scenarii alternative de 

dezvoltare a zonei, in urma analizei acestora fiind selectata varianta finala si prioritatile strategice de 

dezvoltare aferente: 

1. Scenariul fara Plan de Dezvoltare Locala – ceea ce implica continuarea tendintelor 

negative de dezvoltare a zonei asa cum au fost acestea evidentiate in capitolul privind analiza 

diagnostic. Diferitele proiecte dezvoltate sau propuse in zona, promovate de catre reprezentantii 

sectorului public sau privat, desi au efecte locale benefice nu vor putea avea un impact semnificativ la 

nivelul intregului teritoriu in lipsa unei abordari integrate a interventiilor de dezvoltare.  

2. Scenariul de dezvoltare monovalent (bazat pe dezvoltarea sectoarelor agricol si silvic) 

- este acela în care sunt preluate si continuate si consolidate tendinţele din ultimii ani cu o economie a 

teritoriului bazată în principal pe activităţile agricole de cultivare a terenurilor si crestere a 

animalelor, populaţia ocupată fiind majoritar angajată în sectorul agricol. În cadrul acestui scenariu 

dezvoltarea zonei s-ar baza doar pe dezvoltarea si diversificarea sectorului agricol si forestier pentru 

cresterea competitivităţii sectorului si a produselor obţinute si pentru insertia somerilor în câmpul 

muncii creat în sector prin cresterea numărului de exploataţii agricole si dezvoltarea capacităţilor 

acestora. Desi implementarea acestui scenariu ar avea un impact pozitiv asupra sectoarelor agricol si 

forestier, acesta nu ar conduce la o valorificare subsatantiala a intregului potential natural si uman al 

zonei, iar problema dependentei economiei locale de sectorul agricol si foerstier nu ar fi rezolvata.    

3. Scenariul complementar de dezvoltare - presupune stimularea acelor activităţi care nu 

sunt conexate cu sectorul agricol si anume dezvoltarea sectorului industrial non-agricol si a celui a 

serviciilor si comerţului. Dezvoltarea acestui sector ar presupune susţinerea a industriei prelucrătoare 

(prelucrarea lemnului), dezvoltarea turismului si in ales a sectorului servicii (coafor, cizmărie, servicii 

stomatologice, servicii sanitar-veterinare) si a comerţului. Abordarea acestui scenariu ar avea un 

impact local pozitiv in ceea ce priveste diversificarea economiei locale si cresterea calitatii vietii la 

nivelul teritoriului, pierzandu-se in schimb oportunitatea valorificarii importantului potential agricol 

si silvic al zonei. 

4. Scenariul dezvoltarii integrate - presupune integrarea celor două scenarii prezentate mai 

sus si anume cel al dezvoltării monovalente si cel al dezvoltării complementare. In acest fel,  
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dezvoltarea teritoriului Clinele Buzaului se va baza atât pe dezvoltarea sectorului agricol prin 

sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă dar si prin susţinerea investiţiilor în cresterea animalelor, 

cultura de câmp, albinărit, legumicultură în câmp sau spaţii protejate, plante si arbusti ornamentali în 

câmp sau spaţii protejate, dar mai ales prin susţinerea activităţilor innovative.In acelasi timp va fi 

susţinuta  dezvoltarea industriei agroalimentare prin dezvoltarea unor proiecte legate de prelucrarea 

produselor agricole, iar industria prelucrătoare va fi susţinută prin investiţii în prelucrarea lemnului. 

Sectorul servicii va fi susţinut prin investiţii ale micilor întreprinzători din teritoriu care vor duce la 

diversificarea economiei. De asemenea, din scenariul dezvoltării integrate un accent deosebite va fi 

pus pe sectorul de turism care va fi susţinut atât prin activităţi de promovare a teritoriului ca zonă 

turistică, dar mai ales prin sprijinirea investiţiilor în structuri de cazare, care vor putea să combine atât 

activitatea agricolă a fermelor de semi-subzintenţă cu activităţile de cazare a turistilor. Potenţialul 

natural al zonei precum si cel istoric si cultural insuficient exploatat, alaturi de turism ar putea deveni 

catalizatorii dezvoltarii zonei, implicand beneficii economice importante prin cresterea numărului de 

turisti care pe lângă serviciile turistice vor initia si dezvoltarea altor tipuri de servicii, ajutand cu 

precadere dezvoltarea comerţului în zonă. Un aspect la fel de important legat de dezvoltarea 

turismului este promovarea mestesugurilor si artizanatului ca si activităţi complementare si 

implicarea acestor activitati in cadrul unor actiuni pilot care sa implice adoptarea unor practici noi. 

Nu mai putin important este domeniul protecţiei mediului pentru o dezvoltarea durabilă a intregului 

teritoriu. Activităţile de protecţie a mediului se vor regăsi în cadrul acestui scenariu în toate 

activităţile care vor duce la dezvoltarea teritoriului COLINELE BUZAULUI. O abordare integrata a 

dezvoltarii teritoriului nu putea face abstractie de necesitatea dezvoltarii resurselor umane din 

perspectiva realizarii acelor conditii pentru diversificarea ofertelor de formare, cresterea nivelului de 

pregatire profesionala a capitalului uman, corelarea educatiei cu cerintele pietei, stimularea culturii 

antreprenoriale si insertia fortei de munca locale si in special a tinerilor in campul muncii. 

Din analiza scenariilor prezentate mai sus in cadrul procesului consultativ, actorii cheie 

implicate au considerat scenariul dezvoltarii integrate ca fiind cel mai potrivit pentru dezvoltarea 

durabila a teritoriului COLINELE BUZAULUI. In acest fel se va continua, pe de o parte, stimularea 

dezvoltarii sectoarelor agricole si forestiere pe baza principiilor competitivitatii, durabilitatii si a 

economiei bazata pe cunoastere, iar pe de alta se va accentua stimularea diversificarii economiei 

locale, a sectoarelor non-agricole (industrie, servicii, comert) si mai ales a turismului rural care poate 

adduce beneficii importante pentru economia teritoriului. In acelasi timp vor fi stimulate initiativele 

privind dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor de interes public pentru cresterea calitatii vietii 

locuitorilor din teritoriul Colinele Buzaului. 

In virtutea celor mai sus prezentate, au fost identificate urmatoarele prioritati strategice pentru 

dezvoltarea teritoriului COLINELE BUZUAULUI:  
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Prioritatea 1: Diversificarea economiei rurale si cresterea calitatii vietii la nivelul teritoriului; 

Prioritatea 2: Dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe baza cresterii 

competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere; 

Prioritatea 3: Valorificarea potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor 

durabilitatii, a protectiei mediului si prin dezvoltarea resurselor umane; 

Prioritatea 4: Dezvoltarea cooperarii in interiorul si exteriorul teritoriului si stimularea adoptarii 

unor tehnologii si practici inovative; 

 

Obiective operationale si corelarea acestora cu prioritatile strategice identificate: 

 

Obiectivul 1.  Dezvoltarea activitatilor turistice si de agrement în zona grupului de actiune locala 

COLINELE BUZAULUI care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a 

veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural (obiectiv in concordanta 

cu obiectivul masurii 313- PNDR); 

� obiectiv in concordanta cu prioritatile 1 si 3; 

 � obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 313- PNDR; 

 

Obiectivul 2.  Diversificarea economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul 

cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale; 

� obiectiv in concordanta cu prioritatile 1, 3 si 4; 

� obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 312- PNDR; 

 

Obiectivul 3. Imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile 

de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural în vederea realizarii unei 

dezvoltari durabile; 

� obiectiv in concordanta cu prioritatile 1, 3 si 4; 

� obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 322- PNDR; 

 

Obiectivul 4. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic prin stimularea investitiilor 

privind infiintarea, moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor care activeaza in 

aceste sectoare, in ceea ce priveste capacitatile de productie, procesare si marketing; 

� obiectiv in concordanta cu prioritatea 2; 

� obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 121 si 123- PNDR; 

Obiectivul 5. Cresterea valorificarii potentialului agricol si silvic la nivelul teritoriului printr-o 

utilizare durabila a terenurilor si a protectiei mediului si cresterea nivelului de pregatire a 

resurselor umane implicate in aceste sectoare; 
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� obiectiv in concordanta cu prioritatea 2 si 3; 

� obiectiv in c oncordanta cu obiectivul -  112, 141,111 PNDR; 

 

Obiectivul  6.  Diversificarea ofertelor de formare pentru cresterea nivelului de pregatire a 

capitalului uman si dezvoltarea competentelor si abilitatilor adaptate cerintelor pietei locale a 

muncii pe baza principiilor ocuparii si incluziunii sociale. 

� obiectiv in concordanta cu prioritatea 3 si 4; 

� obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 111 - PNDR; 

 

Obiectivul 7. Stimularea culturii atreprenoriale si facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii prin 

promovarea parteneriatelor intre educatie si ocupare si dezvoltarea de noi profesii si oportunitati. 

� obiectiv in concordanta cu prioritatea 1,2,4; 

� obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 111,313 - PNDR; 

 

Obiectivul 8. Participarea grupului de actiune locala la proiecte de cooperare si promovarea 

adoptarii de tehnologii si practici inovative. 

� obiectiv in concordanta cu prioritatile 1, 2, 3 si 4;  

� obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 412 – PNDR; 

 

In ceea ce priveste principalele instrumente utilizate pentru stabilirea prioritatilor s-au realizat 

analize diagnostic, analizele datelor cantitative si a informatiilor calitative si s-au utilizat matricile 

SWOT ale mediului rural (teritoriu, populatie, activitati economice si organizare sociala si 

institutionala- asa cum au fost ele prezentate in capitolele anterioare). La aceste abordari au fost 

adaugate o serie de metode si tehnic participative care au inlesnit procesul de identificare a 

principalelor nevoi si necesitati locale, analiza si prioritizare a interventiilor strategice.  

Sursele de informatii utilizate pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Locala au fost destul 

de ample, combinandu-se atat sursele statistice cu caracter cantitativ cat si informatii calitative, studii 

specifice care au adus o importanta valoare adaugata diagnosticului prin oferirea unei viziuni mai 

profunde asupra mediului rural. 

In cadrul procesului de elaborarea a Planului de Dezvoltare Locala au fost consultate si  

strategiile de dezvoltare locale si judetene existente si au fost incorporate in Planul de Dezvoltare 

Locala cele mai reprezentative informatii ale zonei supuse analizei, pentu a obtine o imagine de cea 

mai buna calitate. 

In vederea identificarii tuturor aspectelor semnificative care trebuie luate in calcul in 

elaborarea strategiei s-au format grupuri de lucru care au reunit atat reprezentantii publici cat si 

reprezentantii privati. In cadrul acestor grupuri de lucru s-au stabilit de comun acord actiunile si 
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prioritatile de dezvoltare ale zonei prin luarea in discutie a problemelor, riscurilor, oportunitatilor si 

perspectivelor de dezvoltare ale zonei GAL – COLINELE BUZAULUI si tinand cont de directiile 

de dezvoltare trasate prin intermediul strategiilor de dezvoltare judetene si regionale. 

De asemenea, membrii GAL – COLINELE BUZAULUI au realizat animarea teritoriului 

prin distribuirea de materiale publicitare cu un continut bogat in informatii care faceau referire la 

Leader si perspectivele de implicare a populatiei in trasarea directiei de dezvoltare a zonei. Pentru 

implicarea populatiei si a tuturor actorilor locali interesati in realizarea Planului de Dezvoltare Locala, 

au fost aplicate chestionare in toate comunele care fac parte din GAL – COLINELE BUZAULUI.  

Asadar, toti actorii locali cheie din teritoriu au fost implicati in slabilirea prioritatilor si 

obiectivelor grupului.  

In acest fel, putem afirma faptul ca strategia de dezvoltare a GAL – COLINELE 

BUZAULUI raspunde obiectivelor si prioritatilor care deriva din identificarea principalelor probleme 

si oportunitati ale regiunii Leader „ GAL- COLINELE BUZAULUI”. Astfel, concluzionand, GAL – 

COLINELE BUZAULUI si-a prioritizat domeniile viitoare de actiune cu scopul de a sprijini si a 

acoperi toate aspectele care se manifesta in teritoriu, implicand personalul GAL intr-un proces de 

dezvoltare integrator si cu caracter de durata. 

Mai multe detalii privind acest proces si a metodologiei utilizate se vor regasi in capitolul 

referitor la procesul de elaborarea a dosarului de candidatura.  

Complementaritatea Planului de Dezvoltare Locala propus cu alte programe de 

dezvoltare: 

România, in calitatea sa de membru al Uniunii Europene, participă la realizarea obiectivelor 

comune care vizează susţinerea cresterii economice, a competitivităţii si ocuparea forţei de muncă. In 

acord cu nevoile si specificul sau socio-economic, România beneficiaza de intervenţia instrumentelor 

structurale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”, pe baza unei strategii de 7 ani, care urmăreste 

reducerea disparităţilor de dezvoltare economică si socială între România si media de dezvoltare a 

statelor membre UE. 

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 si Cadrul Strategic Naţional de Referinţă sunt 

documentele care indică direcţia de dezvoltare a Strategiei României pentru implementarea 

instrumentelor structurale: Fondurile Structurale reprezentate prin: Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE),  Fondul de Coeziune (FC) 

Sapte Programe Operaţionale au fost elaborate si vor contribui la atingerea obiectivelor 

stabilite de acest cadru strategic, anume:  

- Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice; 

- Programul Operational Sectorial Transport; 

- Programul Operational Sectorial Mediu; 

- Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; 
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- Programul Operational Regional; 

- Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative; 

- Programul Operational Asistenta Tehnica. 

In tabelul de mai jos este prezentat modul in care Planul de Dezvoltare Local propus intra in 

complementaritate cu programele de dezvoltare prezentate mai sus, in ceea ce priveste domeniile de 

interventie propuse:  

Domeniul de 

interventie propuse 

in cadrul PDL: 

POS 

CCE 

POS 

Transport 

POD 

Mediu 

POS 

DRU 

PODCA POR PNDR 

Sprijin acordat 

microintreprinderilor 
X     X X 

Sprijin acordat 

intreprinderilor mici 

si mijlocii 

X     X X 

Centre de informare 

si promovare 

turistica 

     X X 

Infrastructura de 

turism si agrement. 
     X X 

Reabilitarea  

arhitecturii  si 

pastrarea mostenirii 

culturale. 

     X X 

Interventii sociale     X  X X 

Energie regenerabila 

si protectia mediului 
X   X   X 

Promovarea inovatiei X      X 
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PARTEA a – IV – a: Prezentarea măsurilor 

In vederea realizarii obiectivelor operaţionale propuse în cadrul acestui Plan de Dezvoltare Locală se 

are în vedere dezvoltarea si implementarea de proiecte în conformitate cu măsurile Planului Naţional 

de Dezvoltare Rurală 2007- 2013 în cadrul unei abordări „ de jos în sus” de tip LEADER. 

Principalele măsuri abordate de prezentul Plan de Dezvoltare Locală sunt:  

Codul Masurii in 
PDL: Denumirea Masurii: 

Referinta in PNDR 
2007-2013 

Masura 411/111 
Formare profesionala, informare si difuzare 
de cunostinte 111 

Masura 411/112 Instalarea tinerilor fermieri 112 
Masura 411/121 Modernizarea exploatatiilor agricole 121 
Masura 411/122 Imbunatatirea valorii economice a padurii. 122 

Masura 411/123 
Cresterea valorii adaugate a produselor 
agricole si forestiere 123 

Masura 411/141 Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta. 141 

Masura 413/312 
Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 
microintreprinderi 312 

Masura 413/313 Incurajarea activitatilor turistice. 313 
Masura 413/322 Renovarea si dezvoltarea satelor 322 

Masura 41.a (atipic) 
Incurajarea activitatilor atipice si inovative 
pentru dezvoltare amediului rural. X 

Masura 412 Implementarea proiectelor de cooperare 412 
 

Principalele categorii de beneficiari ai masurilor de dezvoltare propuse: 

Beneficiari: 
M 

411/111 
M 

411/112 
M 

411/122 
M 

411/121 
M 

411/123 
 M 

411/141 
M 

413/312 
M 

413/313 
M 

413/322 
M 

41.a 
M 

421 

Persoane fizice X X X X   X X X       
Persoane fizice 
autorizate   X X X X X X X   X   
Intreprindere 
individuala   X X X X X X X   X   
Asociatie familiala   X X X X X X X   X   
Intreprindere 
familiala   X X X X X X X   X   
SRL   X X X X X X X X X   

Microintreprinderi ( 
excluzandu-le pe cele 
enumerate mai sus)       X X   X X   X   

IMM-uri       X X             
Societate agricola       X               
Cooperative agricole 
de procesare sau 
valorificare         X             
Cooperative agricole       X               

Grup de producatori       X X         X   
Comuna                 X X   
Asociatie de 
dezvoltare 
intercomunitara                 X X   
ONG                 X X   

Parteneriate                 X X X 

Asezaminte culturale                 X X   
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Indicatori generali ai de procesului de implemntare a Planului de Dezvoltare Locala:  

Masura: U.M. 

Total 

beneficiari 

/ masura: 

Proiecte 

depuse 

de tineri 

sub 40 

ani 

Proiecte 

care 

propun 

actiuni de 

protectia 

mediului 

Proiecte 

promovate 

de forme 

asociative 

sau de 

membrii ai 

acestora 

Exploatatii 

de semi-

subzistenta 

sprijinite  

Actiuni de 

cooperare 

sprijinite: 

Actiuni 

inovative: 

Masura 

411/111 Nr. 80 40 32 45 30 0 24 

Masura 

411/112 Nr. 5 5 2 2 0 0 2 

Masura 

411/121 Nr. 5 3 2 3 1 0 2 

Masura 

411/122 Nr. 2 0 1 1 0 0 1 

Masura 

411/123 Nr. 2 1 1 1 0 0 1 

Masura 

411/141 Nr. 20 10 5 10 20 0 5 

Masura 

413/312 Nr. 8 5 3 4 0 3 3 

Masura 

413/313 Nr. 8 5 3 4 3 3 0 

Masura 

413/322 Nr. 9 0 4 2 0 2 0 

Masura 41.a 

(atipic) Nr. 7 4 3 4 0 7 3 

Masura 412 Nr. 2 1 1 2 0 2 0 

Total absolut: 

  148 74 57 78 54 17 41 

Total relativ 

%   100% 50% 39% 53% 36% 11% 28% 
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Ponderea tipurilor relevante de proiecte: 

 

50%

39%

53%

36%

11%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1

Proiecte depuse de tineri sub 40

ani

Proiecte care propun actiuni de

protectia mediului

Proiecte promovate de forme

asociative sau de membrii ai

acestora

Exploatatii de semi-subzistenta

sprijinite 

Actiuni de cooperare sprijinite:

Actiuni inovative:



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 Alocare financiara generala a Masurilor propuse de GAL COLINELE BUZUAULUI:  

Nr.Crt Masura PNDR: FEADR NATIONAL 

Valoare 
publica 
alocata: 

% 
alocare 
masuri: 

Valoare 
privata 
alocata: 

Valoare 
totala: 

% din 
alocare 
totala: 

Nr. 
proiecte 
estimate 

Valoare 
publica 

/ 
proiect: 

Valoare 
privata 

/ 
proiect: 

Valoare 
totala / 
proiect: 

1 Masura 111 36.000 9.000 45.000 2% 0 45.000 1% 10 4.500 0 4.500 
2 Masura 112 100.000 25.000 125.000 4% 0 125.000 4% 5 25.000 0 25.000 
3 Masura 121 160.000 40.000 200.000 7% 133.333 333.333 10% 5 40.000 26.667 66.667 
4 Masura 122 80.000 20.000 100.000 4% 100.000 200.000 6% 2 50.000 50.000 100.000 
5 Masura 123 96.000 24.000 120.000 4% 120.000 240.000 7% 2 60.000 60.000 120.000 
6 Masura 141 120.000 30.000 150.000 5% 0 150.000 4% 20 7.500 0 7.500 
8 Masura 312 224.000 56.000 280.000 10% 49.412 329.412 10% 8 35.000 6.176 41.176 
9 Masura 313 256.000 64.000 320.000 11% 56.471 376.471 11% 8 40.000 7.059 47.059 
10 Masura 322 720.000 180.000 900.000 32% 0 900.000 27% 9 100.000 0 100.000 
11 Masura 41.a(atipic) 168.000 42.000 210.000 7% 37.059 247.059 7% 7 30.000 5.294 35.294 
12 Masura 421 80.000 20.000 100.000 4% 0 100.000 3% 2 50.000 0 50.000 

Masura 431.2 - Functionare 
GAL 240.000 60.000 300.000 10,5% 0 300.000 9% 3 100.000 0 100.000 

  
Functionare  240.000 8,4% 0 240.000 7% 

    

      Instruire 60.000 2,1% 0 60.000 2%     
  
  

  
Total alocare / 

masuri:     2.850.000 100% 496.275 3.346.275 100% 81       
             
  Masuri tip 4.1.1 740.000 26%        
  Masuri tip 4.1.3 1.500.000 53%        

  Masuri atipice 210.000 7%  
Total 
general: 3.346.275 euro    

  Masurii cooperare+RNDR 100.000 4%   din care:     
  Functionare GAL  300.000 11%        
     0%  85% contributie publica    

  
TOTAL public 
STRATEGIE:  2.850.000 100%  15% contributie privata    
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In continuare urmeaza prezentarea detaliata a fiecarei masuri propuse: 

 

Masura 411 / 111 - Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte 

 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul GAL-ului 

Obiectiv general: 

Diversificarea ofertelor de formare pentru cresterea nivelului de pregatire a capitalului uman 

si dezvoltarea competentelor si abilitatilor adaptate cerintelor pietei locale a muncii pe baza 

principiilor ocuparii si incluziunii sociale. 

Obiective specifice: 

Dobândirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita gospodarirea durabila a 

terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si 

modernizarea în sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, 

contribuind astfel la îmbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului în zonele rurale. 

Îmbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi 

implicate în activitati forestiere pentru practicarea unui management durabil al padurilor în vederea 

cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului si valorificarii eficiente a produselor padurii. 

Obiectivele operationale urmaresc realizarea unor actiuni care vor contribui la: 

a) îmbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultura 

si industria alimentara; 

b) pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor; 

c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, 

diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de 

procesare) ; 

d) constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier si al 

industriei alimentare în scopul îmbunatatirii protectiei mediului; 

e) educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobândirea constiintei forestiere) în vederea 

asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor forestiere 

si cresterea procentului de paduri la nivel national, ce reprezinta obiective principale ale politicii 

nationale forestiere; 

f) informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT).  

Furnizarea actiunilor de formare profesionala precum si a actiunilor de informare si difuzare a 

cunostintelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fara discriminare pe 

criterii de vârsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc. 
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Raportul cu strategia de dezvoltare  

Realizarea actiunilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie la realizarea prioritatilor 

strategice 2 si 3 referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe baza 

cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere si valorificarea 

potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei 

mediului si prin dezvoltarea resurselor umane. 

 

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului  GAL-ului 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

Masura sprijina:  

1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), cu 

perioade diferentiate de pregatire, în functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de 

pregatire al solicitantilor de formare profesionala în vederea îmbunatatirii si perfectionarii 

cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice în domeniul agricol, forestier si agro-

alimentar,  

- introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si 

respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc.  

2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de 

aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala. Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au 

un caracter colectiv si nu individual. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

3. Sinergia cu alte masuri 

Sinergia cu alte masuri (FSE): 

Aceasta masura include activitati care privesc dezvoltarea resurselor umane si, prin urmare,  

ea se afla în relatie de complementaritate cu POS DRU. Delimitarea dintre POS DRU si FEADR are 

la baza tipul de interventii si nu demarcarea teritoriala. În ceea ce priveste educatia si formarea 

profesionala initiala, POS DRU, prin axa prioritara (AP) 1 “Educatie si formare profesionala în 

sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere” va oferi, prin intermediul 

scolilor si liceelor specializate, programe de formare initiala în agricultura, finalizate cu o atestare în 

acest domeniu. Formarea profesionala continua pentru persoanele din agricultura, agricultura de 

subzistenta si semisubzistenta, va fi realizata în cadrul POS DRU prin AP 2 „Corelarea învatarii pe tot 

parcursul vietii cu piata muncii” sau prin AP 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”. Pentru 
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persoanele ocupate în agricultura si în agricultura de subzistenta, POS DRU, va finanta în cadrul AP 2 

doar formarea profesionala în vederea calificarii (inclusiv recalificarea), ca si pentru celelalte 

sectoare.  

Prin AP 5 a POS DRU se va promova orientarea, consultanta si formarea în domeniul 

antreprenorial si în domenii nonagricole. Prin FEADR se vor finanta numai programe de formare de 

scurta durata (cursuri de baza si specializari) pentru perfectionarea cunostintelor lucratorilor din 

agricultura si silvicultura. Pentru absolventii acestor cursuri de formare se vor acorda atestate de 

participare. Referitor la încurajarea îmbatrânirii active, POS DRU va sustine masurile care urmaresc 

cresterea ratei ocuparii. PNDR are în vedere pensionarea timpurie cu scopul de a se transfera 

exploatarile agricole de la fermierii batrâni la cei tineri în schimbul unor plati compensatorii. Astfel, 

cresterea competitivitatii agriculturii va fi urmarita prin stimularea transformarii gospodariilor rurale 

în ferme agricole familiale cu caracter comercial, precum si prin cresterea clasei de mijloc în zonele 

rurale prin promovarea tinerilor fermieri si a concentrarii exploatatiilor agricole. În ceea ce priveste 

promovarea incluziunii sociale, PNDR va sustine masuri de reabilitare si construire a infrastructurii 

de baza de mici dimensiuni (drumuri, aductiuni de apa, sisteme de aprovizionare cu apa curenta) si 

noi investitii în infrastructura legata de serviciile sociale din zonele rurale.  

Aceste masuri completeaza operatiunile de promovare a incluziunii sociale finantate în cadrul 

POS DRU, facând astfel mai accesibila implementarea proiectelor de incluziune sociala în zonele 

rurale izolate. 

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte 

actiuni din cadrul altor masuri.  

4. Beneficiarii 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv 

proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.   

Beneficiarii directi, furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a 

cunostintelor, sunt entitati publice sau private care activeaza în domeniul formarii profesionale a 

adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte.   

Evaluarea numarului:  5 beneficiari directi                                    

80 de beneficiari final 

5. Tipuri de actiuni eligibile 

1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile agricol, 

silvic si alimentar, ca de exemplu: 

a) Diversificarea activitatilor în exploatatiile agricole, îmbunatatirea calitatii productiei, igiena si 

siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea 
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plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor în agricultura în concordanta 

cu standardele Uniunii Europene; 

b) Îmbunatatirea si încurajarea afacerilor;  

c) Îmbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului;  

d) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor  

cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

 e) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;  

f) Dezvoltarea unor capacitati inovative în lantul agro-alimentar;  

g) Însusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie compatibile 

cu întretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului.  

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, 

târguri, expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora 

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

de experienta etc. 

Alte tipuri de actiuni eligibile (actiuni inovative):  

1. Programe de instruire practica orientate catre membrii grupului de actiune locala Colinele 

Buzaului si catre  echipa sa tehnica.  Pentru implementarea acestei actiuni, se pot avea in vedere, de 

asemenea, si forme de instruire  practica in situ al caror scop este reprezentat de asimilarea de noi 

cunostinte prin puterea exemplului, in ceea ce  priveste proiecte realizate in alte zone, fie la nivel 

national, fie la nivel international.  

2. Actiuni de orientare pentru sprijinirea potentialilor agenti economici cu scopul consolidarea 

initiativei antreprenoriale in cadrul unor noi activitati care sa diminueze dependenta de agricultura: 

agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor traditionale, etc.  

3. Actiuni de orientare pentru infiintarea de microintrepreinderi care au ca scop dezvoltarea 

activitatilor de transformare /comercializare a produselor traditionale cu o valoare adaugata.  

4. Actiuni pentru introducerea noilor tehnologii in activitati non – agricole: ¨pepiniera de idei din 

partea tinerilor¨. 

5. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor 

traditionale si, asadar, extinderea canalelor de distributie.  

6. Actiuni de formare a tinerilor pentru pastrarea identitatii teritoriului prin cunoasterea activitatilor 

traditioale si a modalitatilor de promovare.  

7. Proiecte de formare pentru realizarea si marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: de 

exemplu zone piscicole, zone agorturistice 

8. Actiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca 

teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc)  
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9. Actiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la un nou canal de distributie si la 

penetrarea unor piete noi; reevaluarea nisei  de piata. 

 10. Actiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuziune a programului in 

teritoriu. 

6. Criterii de selectie locala 

Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare 

de cunostinte: 

� Sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislatia în vigoare în România; 

� Au prevazut în obiectul lor de activitate formarea profesionala sau informare si difuzare de 

cunostinte; 

 Se solicita, de asemenea, experienta in ceea ce priveste dezvoltarea rurala. Aceata trebuie 

demonstrata prin proiecte concrete de formare profesionala pe domeniul dezvoltarii rurale.  

� Au dezvoltat activitati de promovare a dezvoltarii rurale in cadrul programului LEADER in 

Romania ori in strainatate; 

� Dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune furnizorul de formare va 

prezenta: lista expertilor specializati pe acel domeniu, acordul scris al fiecarui expert pentru 

participarea la serviciul de formare, informare si difuzare de cunostinte, CV-ul fiecarui expert); 

� Au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare sau de 

informare si difuzare de cunostinte; 

� Dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de formare sau 

de informare si difuzare de cunostinte; 

� Nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

� Si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 

catre bugetul de stat. 

 

Criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili: 

Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut în 

urma aplicarii unor criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refera la: 

� Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (întelegerea nevoilor, numarul de experti, 

experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului etc.); 

� Planificarea activitatilor; 

� Oferta financiara. 

Criterii de prioritizare pentru participantii la activitatile de formare profesionala în 

domeniul agricol 
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În caietul de sarcini vor fi specificate criteriile de prioritizare, aplicate în functie de tematica 

instruirii, pe baza carora furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte vor 

selecta beneficiarii finali. Aceste criterii sunt aplicate daca numarul beneficiarilor finali identificati 

este mai mare decât cel prevazut initial în caietul de sarcini. 

Urmatoarele criterii pot fi luate în considerare în functie de tematica instruirii: 

1. sa fie tineri (sa aiba vârsta de cel mult 40 de ani); 

2. sa fie fermieri de semi-subzistenta ; 

3. sa fie membru al unui grup de producatori sau altor forme asociative recunoscute conform 

legislatiei nationale în vigoare;  

4. sa aiba un proiect de investitii; 

5. sa aiba ferma amplasata într-o zona defavorizata; 

6. sa fie beneficiari ai masurilor din Axele I si II; 

7. sa aiba un nivel scazut de educatie. 

 

7. Intensitatea ajutorului 

 

Ajutorul public acordat în cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuielilor ligibile, 

conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. Beneficiarii finali nu vor suporta 

nici un fel de taxe pentru a participa la activitatile prijinite prin masura. 

 

 

 

8. Indicatori de monitorizare: 

Tip indicator  Indicator Tinta 2010-2013 

Realizare Numar total de beneficiari directi 5 

Realizare Numar total de cursuri 10 

Realizare Numar total de cursuri care integreaza probleme de 

mediu 

4 

Realizare Numar total de cursanti (beneficiari finali) 80 

Realizare Numar total de tineri cursanti 30 

Realizare Numar total de cursanti care sunt fermieri de 

semisubzistenta (beneficiari finali) 

30 
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Realizare Numar total de cursanti care reprezinta sau fac 

parte dintr-o forma asociativa 

45 

 

Rezultat Numar absolventi 80 

 

9. Buget 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL Colinele Buzaului este de 

45.000 euro .  

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor, in materiale si imateriale, aceasta este 

prezentata in anexa 2.  
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 Masura 411 / 112 - Instalarea tinerilor fermieri 

 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriu 

 

Obiectiv general: 

Cresterea valorificarii potentialului agricol si silvic la nivelul teritoriului printr-o utilizare durabila a 

terenurilor si a protectiei mediului si cresterea nivelului de pregatire a resurselor umane implicate in 

aceste sectoare; 

Obiective specifice 

Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. 

Obiective operationale 

Cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca 

sefi de exploatatii si încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. 

Raportul cu strategia de dezvoltare  

Tinand cont de faptul ca segmentul de vârsta cuprins între 40 si 55 de ani detine in general, la 

nivelul teritoriului o pondere foarte mare, fara a lua masuri de întinerire, ponderea sefilor de 

exploatatie cu vârsta de peste 65 de ani va creste semnificativ în perioada urmatoare, tendinta, care se 

manifesta la nivelul întregului spatiu rural si risca sa puna în pericol  activitatea agricola viitoare, cu 

efecte asupra economiei, culturii, peisajului si traditiilor satului românesc in general si a teritoriului 

COLINELE BUZAULUI in particular.  

Reînnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole devine in acest context,o necesitate a 

sectorului agricol, având ca efect atât îmbunatatirea competitivitatii acestuia, cât si îmbunatatirea 

vietii sociale a comunitatilor rural, mai ales ca nivelul de instruire al tinerilor este superior fata de cel 

al vârstnicilor, numarul de absolventi ai învatamântului superior în domeniul agricol înregistrând o 

evolutie pozitiva în ultima perioada.. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea 

prioritatilor strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului 

pe baza cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere si valorificarea 

potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei 

mediului si prin dezvoltarea resurselor umane; 
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2.  Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului 

Sprijinul acordat în cadrul masurii, are ca scop: 

a) Îmbunatatirea managementului exploatatiei agricole; 

b) Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiei agricole; 

c) Adaptarea productiei la cerintele pietei; 

d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerintele de eco-conditionalitate, de protectie a 

muncii, protectia mediului si sanitar-veterinare. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu 

3. Sinergia cu alte masuri 

Sprijinul acordat este complementar actiunilor prevazute în cadrul altor masuri din Axa I (111 

„Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, 121 „Modernizarea exploatatiilor 

agricole”, 125 „Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 

agriculturii si silviculturii; 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” si „143 

„Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori”) si din Axa II. 

Sprijinul acordat prin aceasta masura este complementar actiunilor prevazute în cadrul altor 

Fonduri: Fondul Social European (FSE) 

4. Beneficiarii 

Sprijinul financiar prevazut pentru aceasta masura, se acorda fermierilor. si care îndeplinesc la 

momentul solicitarii sprijinului urmatoarele conditii:   

a) Au vârsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data în exploatatiile agricole, ca si conducatori 

(sefi) ai exploatatiei; 

b) Detin sau se angajeaza sa dobândeasca competente si calificari profesionale în raport cu activitatea 

pe care urmeaza sa o desfasoare. 

c) Prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei, 

d) Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în 

cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel putin 12 luni înaintea instalarii sale pe 

cont propriu. 

Evaluarea numarului: 5 beneficiari 
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5. Tipuri de actiuni eligibile 

Exploatatia agricola trebuie sa fie înregistrata în Registrul Fermelor înainte de solicitarea 

sprijinului. informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din domeniile: managementul 

Nivelul minim de calificare solicitat este: 

- absolvent de liceu sau de scoala profesionala/scoala de arte si meserii în domeniul agricol, veterinar 

si economic cu profil agricol; 

- absolvent de liceu care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs 

de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. 

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decât o singura data. Nu se acorda 

sprijin prin aceasta masura, persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de  

arenda/concesionare încheiate în nume propriu, cu exceptia sotului sau sotiei. În acest ultim caz, un 

singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar daca ambii soti îndeplinesc conditiile prevazute în 

masura. 

Definirea instalarii 

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de înfiintare si/sau preluare prin transfer de 

proprietate si/sau arenda/concesionare a unei exploatatii agricole între 6-40 UDE, pentru prima data 

în calitate de conducator (sef) de exploatatie. 

Definitii: 

• Exploatatia agricola este o unitate tehnico-economica ce îsi desfasoara activitatea sub o gestiune 

unica si are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si/sau activitate zootehnica. 

• Conducatorul exploatatiei este acea persoana care administreaza si îsi asuma riscuri economice 

privind exploatatia agricola (poate fi: persoana fizica sau actionar unic). 

 Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea 

economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei 

(Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 

Euro. 

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

contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc. 

Tinerii fermieri care beneficiaza de sprijin prin aceasta masura sunt obligati sa urmeze, în primii trei 

ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin masura 111 „Formare 

profesionala,  
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6. Criterii de selectie locala 

Criterii de selectie a beneficiarilor masurii: 

� • detine o ferma de semi-subzistenta; 

� • detine o exploatatie agricola într-o zona defavorizata; 

� • are în proprietate exploatatia agricola ; 

� • face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei în vigoare; 

� • acceseaza o masura de agromediu. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 

Rezumatul cerintelor Planului de afaceri 

Pentru acordarea sprijinului prin aceasta masura Planul de afaceri trebuie sa cuprinda: 

� • O scurta descriere a situatiei curente; 

� • Obiectivele restructurarii; 

� • Detalierea investitiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, parte 

desenata, dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si autorizatiile, în 

conformitate cu legislatia în vigoare; 

� • Schimbarile de management solicitate; 

� • Pregatirea profesionala solicitata; 

� • Tipul si cantitatea produselor obtinute în timpul si dupa restructurare, inclusive oportunitatile de 

piata; 

� • Demonstrarea viitoarei viabilitati economice: costuri, venituri si cheltuieli realizate; 

� • Elemente referitoare la mediu; 

� • Evaluarea principalelor riscuri; 

� • Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective si etape. 

� Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrândca cel 

putin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele 

comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel: 

o construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de 

ferma, incluzându-le si pe cele pentru protectia mediului; 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

o achizitionarea sau achizitionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate; 

o achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie; 

o plantarea si replantarea plantelor perene; 

o achizitionarea de teren pentru activitati agricole. 

Planul de afaceri trebuie sa includa toate detaliile privind investitiile care se realizeaza atât din 

sprijinul acordat prin masura cât si/sau prin accesarea masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor 

agricole” si poate constituii document justificativ pentru accesarea masurii 121 „Modernizarea 

exploatatiilor agricole”. 

Beneficiarul va prezenta în planul de afaceri detalii despre sprijinul pe care doreste sa-l obtina si prin 

accesarea altor masuri din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala. 

7. Intensitatea sprijinului 

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

8. Indicatori de monitorizare: 
Tip de indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi 5 
Realizare • din care femei 2 
Realizare • după tipul sectorului agricol/tipul de producţie în 

conformitate cu Decizia (CE) 369/2003* 
 

Realizare Volumul total al investiţiilor (Euro) 130.000 euro 

Realizare Proiecte care integreaza probleme de mediu 2 
Realizare Proiecte ai caror beneficiari reprezinta forme asociative 2 

Realizare Numar de proiecte care propun adoptarea de tehnologii 
si/sau practice inovative 

2 

Impact Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală 
cu 8% 

9. Buget 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL Colinele Buzaului este de 

130.00 euro .  

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: 

� Prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea 

sprijinului şi va fi de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare; 

A doua tranşă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea acţiunilor 

prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu standardele comunitare. Verificarea 
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condiţiilor pentru acordarea celei de a doua tranşe nu va depăşi 24 luni de la data adoptării de către 

APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. 

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

Beneficiarul trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea fermei este de peste 10 

UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului 

de instalare a tânărului fermier. 

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

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

nu va putea depăşi 25.000 Euro/exploataţie.  

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor, in materiale si imateriale, aceasta este 

prezentata in anexa 2.  
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Masura 411 / 121- Modernizarea exploatatiilor agricole 

 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul Gal-ului 

 

Obiective generale 

Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic prin stimularea investitiilor privind infiintarea, 

moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor care activeaza in aceste sectoare, in ceea ce 

priveste capacitatile de productie, procesare si marketing;. 

 Obiective specifice 

• Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea 

profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si 

producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

• Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; 

• Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; 

• Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii 

fenomenului de asociere. 

Obiective operationale   

Promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor 

pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul 

acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, înfiintarea de plantatii etc. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

În România, procesul de retrocedare al terenului agricol în proprietate privata a început în anul 

1991 si a continuat în etape succesive, astfel încât, pâna în anul 2005, s-a retrocedat peste 96% din 

suprafata totala a terenului agricol detinut de fermele de stat. Aceasta situatie se aplica si teritoriului 

grupului de actiune locala.. 

Astfel, fragmentarea excesiva a proprietatii în agricultura însotita de gradul redus de asociere 

au condus, in Romania, dar si in zona grupului de actiune locala la aparitia unei dualitati, reprezentata 

pe de o parte de numarul mare al exploatatiilor de subzistenta si semi-subzistenta, iar pe de alta parte 

de numarul redus al exploatatiilor comerciale, integral intrate pe piata.  

De asemenea, efectivele de animale au scazut drastic din cauza desfiintarii sau privatizarii 

cooperativelor agricole de productie si a fermelor de stat, care a avut drept rezultat aparitia unor 
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modificari structurale semnificative. Neputând utiliza spatiile si dotarile tehnice din fostele unitati de 

productie intensiva, micii agricultori s-au bazat pe cresterea animalelor în principal pentru 

autoconsum. Cu toate acestea, în ultimii ani, efectivele de animale au fost relativ stabile, putându-se 

observa si semne de revigorare în acest sector. 

Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura zonei este insuficient, nu este adaptat 

conditiilor de productie care sunt foarte variate (tip de sol, panta, clima etc.) si nu este în masura sa 

asigure efectuarea lucrarilor mecanice în perioadele optime prevazute de tehnologiile de cultura. Mai 

mult, capitalul fizic înca se caracterizeaza printr-un grad ridicat de uzura, atât fizica cât si morala. 

Desi exista un potential agricol deosebit in zona, se remarca înca o insuficienta diversificare a 

culturilor, în special a celor horticole, energetice, în sectorul cresterii animalelor, a practicarii 

agriculturii ecologice pentru a veni în întâmpinarea cerintelor pietei prin diversificarea gamei 

sortimentale a productiei si prin îmbunatatirea activitatii de marketing. 

Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protectie a mediului, de 

igiena si bunastare a animalelor reprezinta un obiectiv principal mai ales pentru exploatatiile de 

crestere a animalelor. 

Investitiilor realizate pana in prezent in zona nu au reusit decât într-o mica masura sa se 

adapteze nevoilor actuale ale pietei. Se impune astfel, îmbunatatirea competitivitatii exploatatiilor, în 

special a celor de semi-subzistenta care prin investitii în capital fix si prin introducerea tehnologiilor 

noi si performante vor conduce la transformarea unui numar mare de astfel de ferme în exploatatii 

agricole viabile. 

Consolidarea exploatatiilor agricole se va baza în principal pe sprijinirea membrilor unei 

forme asociative recunoscute, a tinerilor fermieri, a exploatatiilor agricole din zone defavorizate si va 

avea ca efect îmbunatatirea veniturilor exploatatiilor agricole.  Se impune în continuare accelerarea 

restructurarii si modernizarii exploatatiilor agricole, având în vedere importanta economica, ecologica 

si sociala a acestora, pentru asigurarea dezvoltarii unei agriculturi competitive si durabile, în 

conformitate cu cerintele de ecoconditionalitate. 

Investitiile realizate pana in prezent in zona Colinele Buzaului nu au reusit decât într-o mica 

masura sa se adapteze nevoilor actuale ale pietei. Se impune astfel, îmbunatatirea competitivitatii 

exploatatiilor, în special a celor de semi-subzistenta care prin investitii în capital fix si prin 

introducerea tehnologiilor noi si performante vor conduce la transformarea unui numar important de 

astfel de ferme în exploatatii agricole viabile. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realziarea 

prioritatii strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe 

baza cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere; 
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2.  Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului  

 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si 

echipamente  performante în raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile privind 

adaptarea constructiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare si cresterea 

competitivitatii exploatatiilor agricole.  Scopul sprijinului acordat prin masura, cuprinde:  

a) Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole  

b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile;  

c) Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole;  

d) Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusiv energie din surse 

regenerabile în cadrul fermei;  

e) Înfiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt (pâna la 5 ani) si 

regenerare pe cale vegetativa (lastari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, salcii, salcâmi 

etc., în scopul producerii de energie regenerabila;  

f) Cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii inclusiv a 

produselor traditionale la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

3. Sinergia cu alte masuri 

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

prin masurile 111 "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte si 143 "Furnizarea de 

servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori”.  

De asemenea, sprijinul acordat prin masura este complementar actiunilor prevazute în cadrul 

altor masuri din Axa I (123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”, 142 

"Înfiintarea grupurilor de producatori", 125 "Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, 112 "Instalarea tinerilor fermieri”, 141 

„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”), Axa II si Axa III. 

Sprijinul acordat acestei masuri este complementar actiunilor finantate prin alte fonduri europene: 

� Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR); 

� Fondul de Coeziune (FC); 
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� Fondul Social European (FSE). 

Corelarea masurii cu alte masuri din FEADR si alte fonduri va avea un efect pozitiv atât asupra 

modernizarii sectorului productiv, cât si asupra filierelor de comercializare a produselor agricole si a 

protectiei mediului înconjurator. 

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte 

actiuni din cadrul altor masuri. 

4. Beneficiarii 

� Fermieri (Sunt exceptate de la sprijinul prin acesta masura organizatiile de producatori din 

sectorul legume si fructe pentru investitii sprijinite prin Pilonul I.)  

� Persoanele fizice neautorizate - vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa 

se autorizeze pâna la data încheierii contractului de finanatare.  

� Grupurile de producatori si cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca investitiile 

realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.  

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

a) Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al masurii si cu cel putin unul din 

obiectivele specifice; 

b) Proiectul sa fie în acord cu potentialul agricol al zonei1 si sa demonstreze îmbunatatirea 

performantei generale a exploatatiei agricole la data darii în exploatare a investitiei; 

c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, în 

raport cu proiectul; 

d) Beneficiarul trebuie sa prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate; 

e) Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei; 

f) Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si 

acordurile conform legislatiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de 

mediu necesare realizarii investitiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investitii, potentialii 

beneficiari trebuie sa obtina acordul de mediu în conformitate cu legislatia nationala. În anumite 

situatii mentionate în legislatie, acordul de mediu este însotit obligatoriu de studiul de impact de 

mediu, asa cum se prezinta la punctul 5.2. din PNDR. 
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5. Tipuri de actiuni eligibile 

Tipuri de investitii (corporale/necorporale) si cheltuieli eligibile 

În cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investitiilor corporale si necorporale, dupa cum 

urmeaza: 

i. Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, 

incluzând investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului; 

ii. Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, 

inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ; 

iii. Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: 

echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si 

ambalare a produselor, dotari tehnice în scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma, etc.; 

iv. Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, 

asigurarea utilitatilor în vederea respectarii conditiilor de mediu; 

v. Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, 

instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin 

studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

vii. Investitii în apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol; 

viii. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei2, cuprinzând echipamente 

pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.; 

ix. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica; 

x. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. 

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

1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru 

eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt 

ele mentionate în legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea 

totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii, si maxim 3% în cazul în care 

proiectul nu prevede realizarea constructiilor); 

Alte tipuri de cheltuieli eligibile 

1. Achizitionarea instalatiilor de energie regenerabila in activitatile de constructie destinate 

sectorului agricol. 

                                                           

2 Numai daca 50% din materia prima este produsa în ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs 

din Anexa I la Tratatul de Instituire a UE, iar agricultura reprezinta si ramâne activitatea de baza. 
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Investitiile si costurile neeligibile sunt: 

i. Constructia sau modernizarea locuintei; 

ii. Achizitionarea de bunuri second-hand; 

iii. Achizitia de drepturi de productie agricola, de animale, plante anuale si plantarea lor, conform art. 

55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006; 

iv. Achizitionarea de teren; 

v. TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de 

catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. A din Regulamentul 

(CE) nr. 1698/2005; 

vi. Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; 

vii. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; 

viii. Contributia în natura; 

ix. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului 

euro APDRP; 

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

xi. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de 

afaceri si a studiilor de fezabilitate; 

xii. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin masura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere 

si consultanta pentru agricultori”; 

xiii. Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 

xiv. Investitii privind operatiunile de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul 

(CE) nr. 1974/2006; 

xv. Investitii în sectorul de piscicultura si acvacultura; 

xvi. Investitii în exploatatii de crestere a animalelor de blana; 

xvii. Investitii pentru producerea pomilor de Craciun; 

xvii. Investitiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu art. 2(2) din Regulamentul 

(CE) nr. 1974/ 2006. 

6. Criterii de selectie locala 

1. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 

2. Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai sus. Proiectele din 

sectorul vegetal de la priorităţile i, ii, iii şi iv care au investiţii în sisteme de irigaţii vor primi 

punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie.  

3. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea energiei 

regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.  
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4. Exploataţii agricole de semisubzistenţă;  

5. Beneficiarul, care înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă 

asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale 

în vigoare; 

6. Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru aceleaşi tip 

de activitate ; 

7. Exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic; 

8. Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole;  

9. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului; 

10. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate. 

11.  Exploatatii agricole aflate în zonele defavorizate. 

7. Intensitatea ajutorului 

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 40% din valoarea eligibila.  

Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

• 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finantare; 

• 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), 

(ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 

• 10% pentru investitiile având drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de 

operatiuni: „îmbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii îngrasamântelor cu azotat”, „instalatii 

pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole si în cadrul proceselor de prelucrare si 

comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor în 

aceste doua tipuri de operatiuni; 

8. Indicatori de monitorizare 

 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numar de total de proiecte spriinite 5 
Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror 

beneficiari sunt tineri 
3 

Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror 
beneficiari sunt fermieri de semisubzistenta 

1 

Realizare Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau 
fac parte dintr-o forma asociativa (grup de 
producatori, asociatii, parteneriate etc) 

3 

Realizare Numar de proiecte care integreaza 
probleme de mediu 

2 
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Rezultat Numar de exploatatii care introduc noi 
produse si tehnologii 2 

Impact Cresterea productivitatii muncii 8 % pe an 
 

9. Buget 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL Colinele Buzaului este de 

333.333 euro. 

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor, in materiale si imateriale, aceasta este 

prezentata in anexa 2.  

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate 

cu alte actiuni din cadrul altor masuri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masura 411 /122 – Îmbunătătirea valorii economice a pădurii 
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1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul Gal-ului 

Obiective generale: Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic prin stimularea investitiilor 

privind infiintarea, moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor ,cresterea valorificarii 

potentialului agricol si silvic la nivelul teritoriului printr-o utilizare durabila a terenurilor si a 

protectiei mediului si cresterea nivelului de pregatire a resurselor umane implicate in aceste sectoare.  

Obiective specifice 

� Îmbunătătirea structurii sau refacerea pădurilor slab productive degradate, sprijinirea aplicării 

programelor de refacere a pădurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural fundamental de 

padure, cum ar fi pădurile de răsinoase din afara arealului natural cu specii adapate mai bine 

condiŃiilor locale si cu rezistenŃă mai bună împotriva factorilor dăunători naturali (doborâturi de 

vânt, atacuri de insecte etc); 

� Achizitionarea de echipamente si masini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice 

si a operatiilor necesare până la vârsta exploatabilităŃii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea 

bolilor si dăunătorilor) si suportul tehnic pentru executarea acestor lucrări (mâna de lucru/servicii); 

� Achizitionarea de echipamente si masini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact 

redus asupra mediului, exceptie făcând echipamentele ce realizează în acelasi timp exploatarea si 

procesarea primară a materialului lemnos – cum sunt harvesterurile - si care sunt eligibile prin 

măsura 123; 

� Producerea de puieti forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înfiintarea de pepiniere 

când sunt necesare lucrări de împădurire în proprietatea forestieră . 

Obiective operationale 

Cresterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătătesc valoarea economică a pădurii la nivel 

de exploatatie forestieră. 

Raportul cu strategia de dezvoltare  

Având în vedere suprafata mare de paduri existenta la nivelul teritoriului si a procesului de 

restituire aflat în desfăsurare, care implica  proprietari de padure care nu dispun de mijloace si fonduri 

adecvate pentru aplicarea de măsuri de management forestier, este necesară sprijinirea activitătilor de 

management care contribuie la cresterea valorii economice a pădurilor asigurând si rolul 

multifunctional al acestora . 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea 

prioritatilor strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului 
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pe baza cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere si valorificarea 

potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei 

mediului si prin dezvoltarea resurselor umane; 

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului Gal-ului. 

Prin această măsură se sprijină investitiile în pădurile care se supun regimului silvic si pentru care s-

au elaborat planuri de amenajare silvică, potrivit legislatiei nationale si care sunt obligatorii. 

Sprijinul se va acorda proprietătilor forestiere pentru realizarea actiunilor si măsurilor prevăzute de 

planurile de amenajare silvică, sau strâns legate de acestea si care contribuie la cresterea valorii 

economice a pădurilor si pentru investitii în echipament de recoltare a produselor lemnoase. 

Producerea de puieti forestieri în pepinierele silvice este de asemenea sprijinită prin această măsură 

numai în conditiile în care pepiniera face parte din exploatatia forestieră si este situată în pădure. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu 

3. Sinergia cu alte masuri 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar actiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa 

1 si Axa 2 a PNDR. 

4. Beneficiarii 

a. Proprietari privati de pădure, persoane fizice sau asociatii ale acestora; 

b. Comunităti locale detinătoare de pădure în comun (cu drept de proprietate indivizibil) sau 

asociatiile acestora; 

c. Comune, si municipalităti detinătoare de pădure sau asociatiile acestora; 

d. Alte categorii de detinători de pădure diferite de proprietatea de stat, detinători de pădure 

independenti (biserici, spitale, scoli) si asociatiile acestora; 

e. Asociatii mixte din oricare din categoriile de mai sus. 

Termenul asociatii se referă la acele entităti formate prin liberul consimtământ al membrilor, care au 

statut legal conferit de instantă în conformitate cu legislatia natională. 

Evaluarea numarului: 2 beneficiari 

5. Tipuri de actiuni eligibile 
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In evaluarea proiectelor aferente acestei masuri se vor aplica criteriile de eligibilitate pentru proiecte 

asa cum sunt acestea specificate in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, 

Masura 122 – “Îmbunătătirea valorii economice a pădurii”. 

 - Costuri generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, proiecte 

tehnice, achizitionarea de patente si licente, în procent de maxim 10% din valoarea proiectului. 

A. Indiferent de suprafata de pădure: 

- Costuri pentru achizitionarea materialului de plantat, costurile de instalare a culturilor, pentru 

îmbunătătirea structurii arboretelor în concordantă cu tipul natural fundamental de pădure; 

- Costuri pentru refacerea arboretelor slab productive si substituirii celor derivate; 

- Costuri pentru realizarea lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor prevăzute în planurile de 

amenajare, incluzând răritura pre-comercială; 

B. Pentru suprafete de pădure mai mari de 10 ha: 

� Costuri pentru achizitionarea de masini, echipamente si materiale pentru suprafetele incluse în 

Catalogul National al materialelor forestiere de reproducere (ex: Livezi semincere, Părinti de 

familii) si în suprafetele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere. 

� Costurile pentru crearea căilor de acces în interiorul arboretelor, pentru facilitarea executării 

lucrărilor silvice prevăzute în planurile de amenajare. 

� Costuri pentru achizitionarea de masini, echipamente si materiale pentru realizarea lucrărilor de 

îngrijire si conducere a arboretelor prevăzute în planurile de amenajare (ex. plantări, 

descoplesiri, curătiri, combatere boli si dăunători). 

� Costuri pentru înfiintarea de pepiniere forestiere, inclusiv achizitionarea de masini, echipamente 

si materiale pentru producerea de material forestier de reproducere de calitate, numai în cazuri 

exceptionale cum sunt acelea ca pepiniera să facă parte din exploatatia forestieră si pe terenuri 

din fond forestier. 

C. Pentru suprafete de pădure mai mari de 100 ha sau pentru asociatii care detin suprafete mai 

mari de 100 ha: 

� Costuri pentru achizitionarea de echipamente si masini necesare pentru activitatea de exploatare 

care au impact redus asupra mediului, altele decât masinile complexe cum ar fi harvesterurile, în 

vederea cresterii economice a pădurilor. 

D. Pentru suprafete de pădure mai mari de 1.000 ha: 

� Costuri pentru achizitionarea de echipamente hardware si software necesare pentru elaborarea 

documentatiei tehnice cerute de reglementările forestiere în vigoare. 

6. Criterii de selectie locala 

Criteriile de selectie sunt următoarele: 
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� După tipurile de păduri în care sunt prevăzute investitii: - se va acorda prioritate proiectelor de 

îmbunătătire a structurii arboretelor, proiectelor de refacere a arboretelor slab productive si a 

substituirii celor derivate; 

� După tipul lucrărilor de îngrijire si conducere din pădure: - prioritate va fi acordată achizitionării 

de echipamente si masini si a executării lucrărilor de îngrijire si conducere în arboretele tinere în 

detrimentul achizitionării de echipamente de tăiere si a răriturilor pre-comerciale; 

� După structura proprietătii si mărimea suprafetei pentru care se întocmeste proiectul: - Prioritate 

va fi acordată asociatiilor de proprietari de pădure, apoi a suprafetelor mari de păduri, si la urmă 

proprietătilor mici si individuale. 

7. Intensitatea ajutorului 

Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăsi 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

În zonele defavorizate (LFA) si în siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60% din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

8. Indicatori de monitorizare 

Tip de indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numărul de exploatatii forestiere 

sprijinite 
2 

Realizare Numărul de exploatatii care introduc 
noi produse si/sau tehnologii 

1 

Realizare Număr de hectare pe care s-a 
îmbunătătit structura pădurii 

100 ha 
 

Realizare Numar proiecte care integreaza 
probleme privind protectia mediului 

1 

Realizare Numar de proiecte ai caror beneficiari 
reprezinta forme asociative 

1 

Impact Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală 
 cu 8% 

 

9. Buget 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL- Colinele  BUZAULUI, este 

de  200.000 euro. 

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor, in materiale si imateriale, aceasta este 

prezentata in anexa 2. Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in 

complementaritate cu alte actiuni din cadrul altor masuri.  
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Masura 411 / 123- Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 

 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul GAL-ului. 

 

Obiective generale 

Cresterea competitivitatii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere prin 

îmbunatatirea performantei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a 

produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de 

productie. 

Obiective specifice 

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si 

forestiere competitive; 

b) Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât si în cea de 

distributie a produselor obtinute; 

c) Îmbunatatirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor 

agricole; 

d) Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii 

microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de 

prelucrare. 

Obiective operationale 

Sprijin pentru investitii vizând îmbunatatirea procesarii si marketingului produselor agricole si 

forestiere. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

În zona GAL-ului Colinele Buzaului  industria alimentara reprezinta principala piata de 

desfacere pentru produsele obtinute în sectorul primar. Îmbunatatirea calitatii materiei prime si 

restructurarea unitatilor agro-alimentare au devenit obiective principale înca din perioada de 

preaderare a României la Uniunea Europeana.  

Însa, pe teritoriul grupului de actiune locala, se remarca înca un grad redus de specializare a 

întreprinderilor, o productivitate scazuta a muncii, un grad redus de utilizare a inovatiilor, un nivel 

tehnic necorespunzator, precum si neconformitate cu standardele comunitare. Prin urmare, crearea si 

dezvoltarea unui sistem de colectare si depozitare a produselor agricole si forestiere promovate în 

principal, de formele asociative (de ex. grupuri de producatori) devine o necesitate imediata în 

vederea obtinerii de produse corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ solicitarilor 

pietei. 
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Întreprinderile se confrunta si cu o serie de dificultati legate de managementul deseurilor 

acumulate în timpul activitatii productive. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, este 

necesar ca întreprinderile de procesare sa acorde o atentie sporita realizarii de investitii pentru 

cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate. 

Având în vedere situatia existenta, sprijinul acordat prin aceasta masura va încuraja realizarea 

de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agro-alimentare si a produselor forestiere 

(lemnoase si nelemnoase), având ca tinta finala cresterea valorii produselor prin respectarea 

conditiilor de calitate si de siguranta alimentara precum si satisfacerea cerintelor de piata. De 

asemenea, în vederea optimizarii sectorului agroalimentar si forestier, procesarea produselor agricole 

si forestiere ar trebui sa fie realizata, pe cât posibil, în zonele locale unde acestea sunt produse, pentru 

evitarea cheltuielilor suplimentare de transport si a cresterii emisiilor de gaze. 

 Pe teritoriul grupului de actiune locala Colinele Buzaului se remarca înca un grad redus de 

specializare a întreprinderilor, o productivitate scazuta a muncii, un grad redus de utilizare a 

inovatiilor, un nivel tehnic necorespunzator, precum si neconformitate cu standardele comunitare. 

Prin urmare, crearea si dezvoltarea unui sistem de colectare si depozitare a produselor agricole si 

forestiere promovate în principal, de formele asociative (de ex. grupuri de producatori) devine o 

necesitate imediata în vederea obtinerii de produse corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si 

calitativ solicitarilor pietei. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea 

prioritatilor strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului 

pe baza cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere; valorificarea 

potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei 

mediului si prin dezvoltarea resurselor umane; 

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului GAL-ului. 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

Sprijinul prin aceasta masura se acorda pentru realizarea de investitii corporale si necorporale 

în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole care proceseaza materii 

prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor 

piscicole si care obtin produse incluse si neincluse în Anexa I, pentru: 

a) Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii; 

b) Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

c) Adaptarea la cerintele pietei, în functie de resursele locale precum si deschiderea de noi 

oportunitati de piata; 
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d) Promovarea investitiilor pentru producerea biocombustibililor; 

e) Promovarea de investitii pentru respectarea standardelor comunitare; 

f) Cresterea productivitatii muncii în sectorul agro-alimentar; 

g) Aplicarea masurilor de protectia mediului, inclusiv masuri de eficienta energetica; 

h) Cresterea numarului de locuri de munca si a sigurantei la locul de munca. 

Pentru investitiile de procesare si marketing a produselor agricole care vizeza obtinerea de 

produse neincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii 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 intrarii în vigoare a acesteia . 

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investitii corporale si necorporale pentru 

procesarea si marketingul produselor forestiere, prin: 

a) Cresterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere prin inovatii si 

introducerea de noi tehnologii, masini si echipamente, cu respectarea standardelor de siguranta în 

munca si de protectie a mediului; 

b) Adaptarea la cerintele pietei, a prelucrarii si comercializarii produselor forestiere, în functie de 

resursele locale, si explorarea de noi oportunitati de piata de desfacere; 

c) Îmbunatatirea competitivitatii unitatilor de prelucrare si comercializare a produselor forestiere prin 

cresterea randamentului instalatiilor si proceselor de prelucrare si a calitatii produselor; 

d) Obtinerea de surse de energie regenerabila din biomasa forestiera; 

e) Îmbunatatirea dotarilor microîntreprinderilor prin achizitionarea de echipamente, utilaje si masini 

complexe de recoltare si prelucrare, în cadrul aceluiasi proces tehnologic, a produselor forestiere, cum 

sunt masinile forestiere multifunctionale de recoltat cu impact redus asupra mediului; 

f) Cresterea numarului de locuri de munca în sectorul procesarii si valorificarii produselor 

forestiere; 

g) Cresterea productivitatii muncii în sectorul forestier; 

h) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operatiile care au loc înainte 

de prelucrarea industriala în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 

 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

 

3. Sinergia cu alte masuri 

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

prin masura 111 “ Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”. De asemenea, sprijinul 

acordat prin masura este complementar actiunilor prevazute în cadrul altor masuri din Axa I (121 
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"Modernizarea exploatatiilor agricole”, 122 ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii”, 125 

„Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si 

silviculturii" si 142 "Înfiintarea grupurilor de producatori") si Axa III. 

Demarcarea cu celelalte axe din PNDR  

Prin Axa 3 sunt sprijinite numai micro-întreprinderile din mediul rural, care: 

- Proceseaza produse din Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene dar nu obtin 

produse alimentare ca produs finit; 

- Produc si utilizeaza în procesul de productie (ca parte componenta a proiectului) energie din surse 

regenerabile. 

Prin Axa 1 sunt sprijinite investitiile în: 

- Întreprinderile (micro-întreprinderi, IMM-uri si întreprinderi intermediare) de industrie alimentara; 

- Întreprinderile care produc si utilizeaza în procesul de productie (ca parte componenta a proiectului) 

energie din surse regenerabile. 

Demarcarea cu alte fonduri 

Sprijinul acordat acestei masuri este complementar actiunilor finantate prin alte fonduri: 

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (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: 

- Proceseaza produse din Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene dar nu obtin 

produse alimentare ca produs finit; 

- Obtin energie electrica/termica din biocombustibil, exceptând întreprinderile care proceseaza 

produse agricole listate în Anexa I la Tratat. 

Corelarea masurii cu alte masuri din FEADR si alte fonduri va avea un efect pozitiv atât 

asupra productiei, cât si a canalelor de comercializare si a mediului înconjurator.  

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate 

cu alte actiuni din cadrul altor masuri.  

4. Beneficiarii 

Tipul si dimensiunea întreprinderilor beneficiare 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin aceasta masura sunt: 

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

(CE) nr. 361/2003; 

Evaluarea numarului 2 beneficiari 
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5. Tipuri de actiuni eligibile 

 

Tipuri de investitii (corporale / necorporale) 

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

industria de prelucrare a produselor agro-alimentare si forestiere . 

Investitii corporale (lista indicativa): 

Pentru produsele agricole 

a) Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv 

constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si 

racorduri necesare proiectelor; 

b) Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-

gross; 

c) Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri 

de instalare; 

d) Investitii pentru îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, 

produselor si subproduselor obtinute în cadrul unitatilor de procesare si marketing; 

e) Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

Pentru produsele forestiere 

a) Constructii noi si modernizarea tuturor categoriilor de spatii si încaperi pentru producerea si 

stocarea produselor forestiere, necesare realizarii proiectului, inclusiv utilitati si bransamente care nu 

depasesc 10% din valoarea eligibila a proiectului; 

b) Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi instalatii, masini si echipamente pentru 

recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe) si procesarea primara a produselor forestiere 

(lemnoase si nelemnoase), precum si investitii pentru modernizarea si retehnologizarea capacitatilor 

existente, asa cum sunt prevazute în studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu si 

securitate a muncii. 

 

Investitii necorporale pentru produsele agricole si forestiere (lista indicativa): 

i. Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca 

sunt în legatura cu investitiile corporale ale proiectului; 

ii. Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea 

implementarii proiectului; 

iii. Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, 

cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea 

certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele 
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mentionate în legislatia nationala, pentru pregatirea implementarii proiectului (maxim 8% din 

valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% în cazul în 

care proiectul nu prevede realizarea constructiilor); 

iv. Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ. 

Investitii care nu se finanteaza prin aceasta masura: 

i. Procesarea sfeclei de zahar care nu se încadreaza în cota alocata, precum si procesarea trestiei de 

zahar; 

ii. Procesarea tutunului; 

iii. Investitii pentru unitati de ecarisaj; 

iv. Investitii în activitatea de cercetare pentru obtinerea de noi produse si tehnologii în domeniul 

procesarii si marketingului produselor agricole si forestiere; 

v. Investitii care sprijina direct vânzarea cu amanuntul. 

Investitiile si costurile neeligibile pentru produsele agricole si forestiere sunt: 

i. Constructia sau modernizarea locuintei; 

ii. Achizitionarea de bunuri second–hand; 

iii. Achizitionarea de teren; 

iv. TVA cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de 

catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul 

(CE) nr. 1698/2005; 

v. Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; 

vi. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; 

vii. Costuri privind contributia în natura; 

viii. Costuri privind promovarea produselor pe piata interna prin expozitii, reclame si publicitate; 

ix. Costuri de schimb valutar, taxe si 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 exceptia studiilor tehnice, a planurilor de 

afaceri si a studiilor de fezabilitate; 

xii. Investitii privind operatiunile de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul 

(CE) nr. 1974/2006; 

xiii. Investitiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevazute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) 

nr. 1974/ 2006; 

xiv. Investitiile realizate de catre organizatiile de producatori din sectorul legume-fructe care 

beneficiaza de sprijin prin Organizarea Comuna de Piata. 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

  

6. Criterii de selectie locala 

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

a) Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al masurii si cu cel putin unul din 

obiectivele specifice; 

b) Beneficiarul trebuie sa demonstreze îmbunatatirea performantei generale a întreprinderii la data 

darii în exploatare a investitiei; 

c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, în 

raport cu proiectul; 

d) Beneficiarul trebuie sa prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate; 

e) Beneficiarul nu trebuie sa fie în dificultate, în întelesul prevederilor din Îndrumarile Comunitatii cu 

privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate (Jurnalul 

Oficial 2004/C 244/02); 

f) Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei; 

g) Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca va obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei 

în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu necesare realizarii 

investitiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investitii, potentialii beneficiari trebuie sa 

obtina acordul de mediu în conformitate cu legislatia nationala. În anumite situatii mentionate în 

legislatie, acordul de mediu este însotit obligatoriu de studiul de impact de mediu, asa cum se prezinta 

la punctul 5.2. din PNDR;  

h) În cazul produselor agricole cu cota de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de finantare, 

trebuie sa faca dovada ca detine cota la nivelul investitiei pe care urmeaza sa o realizeze. 

 

Criterii de selectie a proiectelor  

1. Proiecte ale caror beneficiari sunt reprezentate de  tineri (persoane pana in 40 de ani). 

2. Proiecte ale caror beneficiari sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in 
vigoare; 

3. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse; 

4. Microintreprnderi/ IMM-uri din zone unde exista materie prima disponibila si nu exista capacitati 
de procesare; 

5. Beneficiari care nu au mai beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de 
activitate; 

6. Beneficiari Microintreprnderi/ IMM-uri care sunt atât producatoare de materie prima cât si 
procesatoare; 

7. Beneficiari  Microintreprnderi/ IMM-uri care  proceseaza produse traditionale; 

8.  Beneficiari Microintreprnderi/ IMM-uri care  colecteaza si/sau proceseaza produse ecologice; 
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9. Beneficiari Microintreprnderi/ IMM-uri care proceseaza produse lemnoase si care promoveaza 
tehnologii de protectia mediului. 

11. Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului. 

7. Intensitatea ajutorului 

Pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii 

Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei 

8. Indicatori de monitorizare 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numar de total de proiecte spriinite 2 
Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt 

tineri 
1 

Realizare Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte 
dintr-o forma asociativa (grup de producatori, 
asociatii, parteneriate etc) 

1 

Realizare Numar de proiecte care integreaza probleme de 
mediu 

1 

Rezultat Numar de proiecte prin care se introduc produse noi 
si/sau tehnologii noi 1 

Impact Cresterea productivitatii muncii 8 % pe an 
 

9. Buget 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL- Colinele Buzaului este de  

240.000 euro. 

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor, in materiale si imaterile, aceasta este prezentata in 

anexa 2. Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate 

cu alte actiuni din cadrul altor masuri.  
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Masura 411 / 141- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul Gal-ului 

 

Obiective generale 

Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic prin stimularea investitiilor privind 

infiintarea, moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor care activeaza in aceste sectoare, 

in ceea ce priveste capacitatile de productie, procesare si marketing; 

Obiective specifice 

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semisubzistenta sa 
devina viabile economic. 

- Diversificarea productiei în functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. 

Obiective operationale 

Asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semisubzistenta 

pentru mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie, prin: 

• stimularea spiritului antreprenorial; 

• diversificarea activitatilor si veniturilor.moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor  

Raportul cu strategia de dezvoltare 

În urma analizei relatiei dintre exploatatiile agricole locale cu piata, se impune, in zona COLINELE 

BUZAULUI, identificarea oportunitatilor pentru o mai buna valorificare a productiei agricole, in 

contextul in care  majoritatea fermelor individuale se caracterizeaza printr-o putere economica redusa 

si orientare spre consum din productia proprie, având mai mult caracter de subzistenta si semi-

subzistenta.  

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea 

prioritatii strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe 

baza cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere; 

2.  Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului GAL-ului 

 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

Sprijinul acordat prin aceasta masura are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada de 

restructurare si transformarea fermelor de semi-subzistenta în exploatatii orientate catre piata, prin 

utilizarea durabila a factorilor de productie, îmbunatatirea managementului prin diversificarea 

productiei agricole, precum si introducerea de tehnologii performante adaptate conditiilor locale. Ca 
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urmare, implementarea masurii va conduce la cresterea veniturilor acestor ferme concomitent cu 

scaderea costurilor de productie. 

 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

3. Sinergia cu alte masuri 

Sprijinul acordat acestei masuri este complementar actiunilor prevazute în cadrul altor masuri din Axa 

I (111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, 121 „Modernizarea 

exploatatiilor agricole ”, 142 "Înfiintarea grupurilor de producatori", 143 „Furnizarea de servicii de 

consiliere si consultanta pentru agricultori”), din Axa II si Axa III. 

De asemenea sprijinul este complementar actiunilor prevazute în cadrul masurilor din alte Fonduri: 

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC);  

- Fondul Social European (FSE). 

4. Beneficiarii 

Persoane fizice si persoane fizice autorizate în vârsta de pâna la 62 de ani, care prezinta un Plan de 

afaceri pentru restructurarea exploatatiei agricole.. 

Persoanele fizice neautorizate înca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se 

autorizeze pâna la data încheierii contractului de finanatare. 

Evaluarea numarului: 20 beneficiari 

 

5. Tipuri de actiuni eligibile 

 

Definitia fermei de semi-subzistenta tinând cont de dimensiunea minima si/sau maxima a 

acesteia, procentul productiei vândute si/sau nivelul de venit al fermelor 

Ferma de semi-subzistenta este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, dar 

care comercializeaza si o parte din productia realizata. Dimensiunea economica a fermelor de semi-

subzistenta poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabila, ferma de semi-subzistenta poate 

desfasura si activitati non-agricole generatoare de venituri. 

Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima 

dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a 

exploatatiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitati de dimensiune economica este 

de 1.200 Euro. 

Definirea viitoarei viabilitati economice 
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Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economica a fermei de 

semisubzistenta va fi demonstrata prin cresterea cu 20% a productiei destinate comercializarii si prin 

cresterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploatatiei, comparativ cu situatia initiala mentionata în 

planul de afaceri. 

Sumarul cerintelor planului de afaceri 

Planul de afaceri întocmit pentru obtinerea sprijinului în cadrul acestei masuri trebuie sa cuprinda 

urmatoarele cerinte: 

� O scurta descriere a situatiei curente; 

� Obiectivele restructurarii; 

� Dupa caz, investitiile necesare pentru atingerea obiectivelor; 

� Schimbarile de management vizate; 

� Pregatirea profesionala vizata; 

� Tipul si cantitatea produselor obtinute în timpul si dupa restructurare, inclusiv oportunitatile de 

piata; 

� Demonstrarea viitoarei viabilitati economice: costuri, venituri si cheltuieli realizate, modalitatea 

de asigurare a consumului propriu si cresterea cantitatii productiei destinata comercializarii; 

� Evaluarea principalelor riscuri; 

� Elemente referitoare la îndeplinirea cerintelor de mediu, în special când exploatatia se afla într-o 

zona cu importanta pentru mediu (HNV, Natura 2000); 

� Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective si etape. 

 

   Verificarea conformitatii cu planul de afaceri se va realiza dupa o perioada de 3 ani de la 

acordarea sprijinului. Daca la verificare ferma de semi-subzistenta nu îndeplineste conformitatea cu 

planul de afaceri, aceasta nu va mai beneficia de sprijin în urmatorii 2 ani, cu exceptia situatiei când 

neconformitatea acestuia a fost determinata de cauze independente de vointa beneficiarului, definite 

ca fiind cauze de forta majora: inundatii, seceta prelungita, furtuni etc., pentru care se întocmesc 

dosare de catre comisiile locale de specialitate, constituite în acest scop. 

Fermierii care beneficiaza de sprijin prin aceasta masura sunt obligati sa urmeze, în primii trei 

ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesionala prin masura 111 „Formare profesionala, 

informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei 

agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc. 

 

 

6. Criterii de selectie locala 

-  sa faca parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform legislatiei nationale în vigoare (de 
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exemplu: grup de producatori, cooperativa etc.); 

– sa acceseze masura de agromediu; 

– sa fie în zona defavorizata; 

– sa apartina tinerilor fermieri; 

– sa realizeze o investitie, în special o investitie pentru îndeplinirea conformitatii cu standardele 
comunitare. 

7. Intensitatea ajutorului 

Sprijinul acordat în cadrul acestei masuri este de 1.500 de Euro/an/ferma de semi-subzistenta. 

8. Indicatori de monitorizare 

 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numar de total de proiecte spriinite 20 
Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt 

tineri (sub 40 ani) 
10 

Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt 
femei 

5 

Realizare Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte 
dintr-o forma asociativa (grup de producatori, asociatii, 
parteneriate etc) 

10 

Realizare Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu 5 
Rezultat Numar de proiecte prin care se introduc produse noi 

si/sau tehnologii noi 
5 

Impact Cresterea productivitatii muncii 8 % pe an 
 

9. Buget 

 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL- Colinele Buzaului  este de  

150.000 euro. 

 

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a realizat in cadrul 

anexei 2.  
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Masura 413 prin Masura 312- Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul Gal-ului 

 

Obiectivul general al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale prin 

încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor 

aditionale. 

Obiective specifice 

a) Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural; 

b) Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole3; 

c) Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi. 

Obiective operationale: 

- Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non agricol, în 

spatiul rural; 

- Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei; 

- Încurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale; 

- Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Promovarea unei dezvoltari echilibrate, în vederea realizarii coeziunii economice si sociale 

impune acordarea unei atentii deosebite dezvoltarii zonelor rurale Colinele Buzaului.  

În prezent în cadrul teritoriului GAL-ului, functiile economice depind aproape în întregime, 

de existenta activitatilor agricole. Necesitatea restructurarii activitatilor la nivelul fermelor agricole 

împreuna cu îmbunatatirea capitalului fermelor comerciale si orientarea inevitabila catre o ocupare 

partiala în agricultura va determina eliberarea unei parti considerabile a fortei de munca din sectorul 

agricol. Aceasta situatie explica necesitatea crearii de locuri de munca alternative, precum si a 

surselor de venituri aditionale din activitati non-agricole, alaturi de reorientarea fortei de munca spre 

activitati non-agricole productive si catre dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala. Dezvoltarea 

micro-întreprinderilor este recunoscuta ca fiind sursa cea mai semnificativa de creare de locuri de 

munca/obtinere de venituri în spatiul rural, atât pentru economiile deja dezvoltate cât si pentru cele în 

curs de dezvoltare. 

                                                           

3 Cu exceptia activitatilor ce presupun obtinerea de produse non-Anexa 1 la Tratat, sustinute prin Masurile 121 si 123 ale 
Axei 1. 
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Având în vedere nivelul scazut al veniturilor obtinute din activitati non-agricole in zona 

Colinelor Buzaului, se impune necesitatea crearii de noi microîntreprinderi care vor revitaliza 

economia rurala prin crearea de locuri de munca pentru populatia rurala în sectorul non-agricol si 

cresterea veniturilor acesteia. 

Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro-întreprinderilor, precum si locuitorilor 

din spatiul rural care doresc sa desfasoare o activitate economica devenind antreprenori. O atentie 

deosebita se va acorda femeilor din spatiul rural, dat fiind faptul ca datele statistice arata ca acestea 

dezvolta afaceri într-un numar mult mai redus decât barbatii. 

În prezent în economia zonei COLINELE BUZAULUI , depinde într-o mare masura de 

existenta activitatilor agricole. Odata cu restructurea activitatilor la nivelul fermelor agricole pentru o 

mai buna adaptare la cerintele pietei si orientarea inevitabila catre o ocupare partiala în agricultura va 

determina eliberarea unei parti considerabile a fortei de munca din sectorul agricol,  implicand 

necesitaea crearii de locuri de munca alternative, precum si a surselor de venituri alternative din 

activitati non-agricole, alaturi de reorientarea fortei de munca spre activitati non-agricole productive 

si catre dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea 

prioritatii strategice referitoare la: diversificarea economiei rurale si cresterea calitatii vietii la 

nivelul teritoriului; 

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului GAL-ului 

 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

Sprijinul activitatilor non-agricole în spatiul rural4 prin intermediul dezvoltarii 

microîntreprinderilor atât nou create cât si existente. 

Actiunile prevad: 

i. Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi: 

- Industria usoara (obiecte de artizanat, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz 

gospodaresc, produse odorizante etc.); 

- În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de 

cherestea (ex. mobila); 

- Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. 

                                                           

4 Spatiul rural cuprinde totalitatea comunelor ca unitati administrativ teritoriale, împreuna cu satele componente în 

conformitate cu definitia mentionata în Capitolul 3.1.1., PNDR.  
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ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale 

non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente 

muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor 

produse obtinute din aceste activitati). 

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi: 

- Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie; 

-  Servicii de conectare si difuzare internet; 

- Servicii de mecanizare, protectie fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor; 

- Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. 

iv.Investitii în producerea de energie regenerabila 

- Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 

biocombustibilii. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

 

3. Sinergia cu alte masuri 

���� Demarcarea interventiei FEADR si FEDR pentru producerea energiei electrice/termice din 

surse regenerabile: 

- FEADR (PNDR - Axa 4, Masura 413 prin Masura 312) va sprijini achizitionarea de 

echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, numai ca 

parte componenta a proiectelor si folosirea acesteia în activitatile specifice derulate de catre micro-

întreprinderile din spatiul rural; 

- FEDR (POS-CCE) va sprijini întreprinderile (IMM-uri, intermediare si mari) care produc 

energie din alte surse regenerabile ca activitate principala (exceptând atât întreprinderile care 

proceseaza produse agricole listate în Anexa 1 la Tratat cât si micro-întreprinderile din spatiul rural). 

���� Demarcarea interventiei FEADR si FEDR pentru investitii productive derulate de catre 

micro-întreprinderi: 

- FEADR (PNDR - Axa 4, Masura 413 prin Masura 312) va sprijini  micro-întreprinderile din spatiul 

rural care desfasoara activitati nonagricole, exceptând, micro-întreprinderile pentru start-up de high 

tech5 si spin-off-urile6 inovative. 

                                                           

5
 Start-up-urile de high tech sunt întreprinderi inovative cu o vechime de max. 3 ani, care implementeaza (produc si 

comercializeaza pe piata) rezultatele obtinute din activitati de cercetare. 

6
 Spin-off este o noua companie creata, de un grup de cercetare dintr-o institutie publica de cercetare, pentru a produce 

si comercializa propriile rezultate CD. 
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- 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 spatiul urban. 

�Coerenta interventiei FEADR (PNDR-Axa 4) cu interventia FSE (POS DRU): 

Investitiile sustinute prin  PNDR - Axa 4, Masura 413 prin Masura 312, sunt completate de 

interventia POS DRU privind orientarea, consilierea si traning-ul în domeniul antreprenorial si non-

agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special celor provenind din agricultura de subzistenta. 

� Demarcarea cu Masura 123 (PNDR-Axa 1) în privinta micro-întreprinderilor din spatiul 

rural se face astfel: 

Energie regenerabila: 

 Prin Masura 123 sunt sustinute producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile ca 

parte componenta a proiectului de investitii în procesul productiv specific activitatilor acestei masuri, 

în timp ce prin Masura 413 -prin Masura 312- este sustinuta achizitionarea de echipamente de 

producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, ca parte componenta a 

proiectelor si folosirea acesteia în activitatile specifice acestei masurii. 

Pentru activitati productive: 

Componenta Masurii 413 prin Masura 312 care necesita stabilirea unui criteriu de demarcare 

cu Masura 123 este reprezentata de obtinerea unui produs non-Anexa 1 prin procesarea unui produs 

Anexa 1. Astfel, criteriul de demarcare este urmatorul: 

- Prin Masura 123 sunt sustinute activitati de procesare a produselor Anexa 1 având drept rezultat 

obtinerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs alimentar sau biocombustibil; 

- Prin Masura 413- prin Masura 312- sunt sustinute activitati de procesare a produselor Anexa 1 

având drept rezultat obtinerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs non-alimentar, cu 

exceptia biocombustibilului. 

În concluzie, demarcarea se face în functie de tipul activitatii sprijinite. 

4. Beneficiarii 

- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în 

legislatia nationala în vigoare7 (având mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau 

active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro). 

                                                                                                                                                                                                    

 
7
 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
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- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii 

contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata8 si sa 

functioneze ca micro-întreprindere. 

5. Tipuri de actiuni eligibile 

Descrierea tipului operatiunilor 

Se vor sprijini operatiuni legate de: 

- Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv; dotarea 

aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea în leasing a acestora); 

- Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora. 

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi sustinute costurile generale legate 

de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, studii de 

fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 

necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitia de 

patente si licente, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele 

care nu prevad constructii, în limita a 5%. 

Criterii de eligibilitate: 

• Micro-întreprinderile atât cele existente cât si star-up9 trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare 

activitatea propusa prin proiect, în spatiul rural; 

• Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei; 

• Micro-întreprinderea trebuie sa nu fie în dificultate10; 

• Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini 

manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare 

profesionala absolvite - cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobândeasca 

pâna la efectuarea ultimei plati; 

• Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective; 

• Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu11, necesare investitiei; 

                                                           

8Conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara 

activitati economice în mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare. 

9
 Nou înfiintate 

10
 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; 

11
 Conform protocolului încheiat cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, orice investitie realizata prin PNDR va fi 

încadrata de catre MMDD care va solicita, dupa caz, un studiu de impact asupra mediului. 
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• Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa 

realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani; 

• Beneficiarul sa declare pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului; 

Activitati neeligibile 

• Activitati sprijinite prin masurile Axei 1 si Axei 2 si 3 ale PNDR; 

• Fabricarea bauturilor alcoolice si a berii; 

• Fabricarea produselor din tutun; 

• Fabricarea armamentului si munitiei; 

• Baterea monedelor; 

• Activitati de turism si recreationale legate de activitatea turistica; 

• Actiuni exclusiv de comert si intermedieri comerciale, cu exceptia vânzarii de produse obtinute din 

propriul proces productiv; 

• Intermedieri financiare; 

• Tranzactii imobiliare; 

• Cercetare-dezvoltare; 

• Administratie publica si aparare; 

• Asigurari sociale din sistemul public; 

• Jocurile de noroc si pariurile precum si activitatile recreative legate de acestea; 

• Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale; 

• Activitati de pescuit si/sau acvacultura; 

• Investitii legate de prelucrarea primara a lemnului pâna la stadiul de cherestea; 

• Activitati în industria extractiva de produse energetice; 

• Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principala, în scopul vânzarii; 

• Activitati de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obtinute din acestea si a 

combustibililor nucleari; 

• Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B si natural 

din spatiul rural. 

Cheltuieli neeligibile 

• Impozite si taxe fiscale; 

• Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; 

• Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; 

• Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second – hand; 

• Achizitionarea de teren/cladiri; 
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• TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de 

catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul 

(CE) nr.1698/2005; 

• Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro 

APDRP; 

• Contributia în natura; 

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

• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de 

afaceri si a studiilor de fezabilitate; 

• Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 

 

6. Criterii de selectie locala 

1. Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri (persoane pana in 40 de ani). 

2. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare în ultimii 3 ani; 

3. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro 

investiti; 

4. Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat; 

5.  Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate). 

6.  Proiecte care implica dezvoltarea serviciilor medicale la nivelul teritoriului. 

 

7. Intensitatea ajutorului 

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la 85% din totalul cheltuielilor 

eligibile si nu va depasi: 

•  50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

• 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul 

transportului rutier; 

• 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi. 

Beneficiarii acestei masuri vor primi tratament egal fara discriminare pe criterii de vârsta, sex, 

rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc. 

 

 

8. Indicatori de monitorizare 

 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numar de total de proiecte spriinite 8 
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Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror 
beneficiari sunt tineri, din care 
Femei: 

5 

Realizare Numar de proiecte spriinite care 
reprezinta forme asociative 

4 

Realizare Investitii pentru dezvoltarea activitatilor 
traditionale sepcific locale ( 
precum cele mestesugaresti si de 
artizanat). 

5 

Realizare Numar de proiecte care integreaza 
probleme de mediu 

3 

Realizare Proiecte pentru dezvoltarea de servicii 
pentru populatia rurala prestate de catre 
micro-întreprinderi 

4 

Realizare Numar de proiecte prin care se introduc 
produse noi si/sau tehnologii noi 

3 

Rezultat Crearea de locuri de munca 10 
Rezultat Proiecte care presupun actiuni de 

cooperare si parteneriat 
3 

Impact Cresterea ocuparii în sectorul secundar 
si tertiar la nivelul teritoriului 

4 % dupa perioada 
de implementare 

 

9. Buget 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL – Colinele Buzaului, este de 

329.412 euro.  

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a realizat in 

cadrul anexei 2.  

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate 

cu alte actiuni din cadrul altor masuri.  
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Masura 413 / 313 Încurajarea activitatilor turistice 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul Gal-ului 

 

Obiectivul general 

Dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri 

de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural. 

Obiective specifice 

- Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în special pentru tineri si femei; 

- Cresterea valorii adaugate în activitati de turism; 

- Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice; 

- Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor. 

Obiective operationale 

• Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica; 

• Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica; 

• Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes 

turistic. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Turismul rural, ca si componenta a turismului în ansamblu, este un sub-sector cu potential 

deosebit de dezvoltare, reprezentând astfel o alternativa ocupationala pentru forta de munca rurala, o 

modalitate de diversificare a activitatilor economice din mediul rural si un factor de stabilizare a 

populatiei rurale. Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor aparute între 

diverse zone, constituind si o sursa de crestere a veniturilor populatiei rurale. 

Potentialul zonei COLINELE BUZAULUI ,in ceea ce priveste dezvoltarea activitatilor de 

turism, este foarte mare asa cum reiese din analiza diagnostic si in specia din evidentierea 

caracteristicilor naturale, cultural-istorice, arhitectonice si de mediu. Cu toate acestea sectorul turistic 

nu este suficient dezvoltat in raport cu potentialul natural local si cu cerintele pietei interne si externe. 

Infrastructura turistica existenta nu raspunde pe deplin cerintelor 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 profesional. Tocmai din acest motiv, sprijinul actiunilor din 

aceasta masura, vizeaza prioritar respectarea si promovarea principiilor de dezvoltare durabila. În 

acest context, extinderea ariei ofertei specifice, stimularea zonelor cu potential turistic ridicat va fi 

atent monitorizata, în timp ce, vor fi respectate în mod obligatoriu, masurile de protejare a mediului. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea 

prioritatilor strategice referitoare la: diversificarea economiei rurale si cresterea calitatii vietii la 
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nivelul teritoriului si valorificarea potentialului natural si uman local pe baza adoptarii 

principiilor durabilitatii, a protectiei mediului si prin dezvoltarea resurselor umane. 

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului GAL-ului 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

Sprijinul prin acesta masura vizeaza investitii în spatiul rural12: 

a) Investitii în infrastructura de primire turistica; 

b) Investitii în activitati recreationale; 

c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje 

turistice, etc.; 

d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

3. Sinergia cu alte masuri 

���� Demarcare FEADR –FEDR (PNDR –POR) 

Interventia FEADR vizeaza: 

- Investitiile realizate de micro-întreprinderi în infrastructura de primire turistica, infrastructura 

recreationala din spatiul rural, cu exceptia investitiilor din statiunile balneoclimaterice; 

- Centre locale de informare si promovare turistica din spatiul rural; 

- Investitii publice în infrastructura turistica la scara mica cu respectarea plafonului stabilit prin 

masura. 

Interventia FEDR vizeaza: 

- Investitii în infrastructura turistica în spatiul urban; 

- Investitii în infrastructura turistica în statiunile balneo-climaterice indiferent de teritoriu  rural sau 

urban; 

- Centrele nationale de promovare turistica; 

- Investitii în infrastructura la scara mare în spatiul rural, cu respectarea costului total al proiectului, 

de minim 1.500.000 Euro. 

 

���� Demarcare cu alte masuri PNDR 

                                                           

12
 Spatiul rural cuprinde totalitatea comunelor ca unitati administrativ teritoriale, împreuna cu satele componente în 

conformitate cu definitia mentionata în Capitolul 3.1.1., PNDR.  
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� Prin Masura 312 sunt sustinute investitii productive în sectorul non-agricol, exceptând 

activitatile de turism sustinute prin Masura 313; 

� Prin Masura 322 sunt sustinute investitiile în infrastructura publica de apa/apa uzata, precum si 

infrastructura recreationala de utilitate publica pentru populatia rurala, iar prin Masura 313 sunt 

sustinute investitiile de racordare a structurilor de primire turistice si a infrastructurii 

recreationale la utilitatile publice, ca parti componente ale proiectului; 

� Prin Masura 125 sunt sustinute doar investitiile de racordare a fermelor situate în extravilan, la 

retelele publice de alimentare cu apa si canalizare, în scopul dezvoltarii si adaptarii agriculturii 

iar în privinta silviculturii investitiile constau în corectarea torentilor în bazinele hidrografice. 

���� Coerenta interventiei PNDR (FEADR) cu interventia POS DRU (FSE): 

Investitiile sustinute prin PNDR, sunt completate de interventia POS DRU privind orientarea, 

consilierea si traning-ul în domeniul antreprenorial si non-agricol acordat locuitorilor din mediul 

rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistenta. 

 

4. Beneficiarii 

� Micro-întreprinderile13 ; 

� Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii 

contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata14 si sa 

functioneze ca micro-întreprindere; 

� Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare, precum si 

asociatiile de dezvoltare intercomunitara15 realizate doar între comune si înfiintate conform 

legislatiei nationale în vigoare; 

� ONG-uri. 

Evaluarea numarului:  8 beneficiari 

5. Tipuri de actiuni eligibile 

                                                           

13
 Asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislatia nationala în vigoare Legea 346/2004 

(având mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2 milioane 

Euro). Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar care detine cel putin statutul de persoana fizica 

autorizata. 

14
 Conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati 

economice în mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare. 

15
 Conform Legii 215/2001, asociatii de dezvoltare intercomunitara sunt structuri de cooperare cu personalitate juridica, 

de drept privat si de utilitate publica, înfiintate de unitatile administrativ-teritoriale (în cazul de fata doar între comune) 

pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor 

servicii publice. 
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Descrierea tipului de operatiuni acoperite 

Prin aceasta masura pot fi acoperite urmatoarele tipuri de actiuni eligibile: 

Pentru componenta a): 

i. Constructia, modernizarea16, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-

turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având pâna la 

15 camere: 

� Pentru investitii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de 

confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate17 de 

minimum 3 margarete/stele; 

� Pentru investitiile în agro-turism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a 

serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 1 margareta. 

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si 

extinderea structurilor de primire turistice. 

De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de 

echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte 

componenta a proiectelor. 

Pentru componenta b) 

i. Investitii private în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de 

primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, trasee pentru echitatie 

inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si 

asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting etc. 

Pentru componenta c) 

i. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii 

si vizitarii turistice. Se va imbina, in acest sens componenta turistica cu cea comerciala (de exemplu, 

prin promovarea, prin intermediul expozitiilor a diferitelor produse traditionale- actiune inovativa.) 

ii. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din 

spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale; 

iii. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice18 de utilitate publica etc.; 

                                                           

16
 În cazul modernizarii unei structuri de primire turistica aceasta va presupune în mod obligatoriu cresterea nivelului de 

confort, cu cel putin o margareta/stea. 

17
 In conformitate cu Ordinul 510/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de 

primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

18
 Definite conform Ordinului 510/2002, cu modificarile si completarile ulterioare: refugiile turistice sunt structuri de 

primire turistice, situate în locuri izolate si greu accesibile, de regula, la altitudini mari, având o capacitate redusa, un 

grad minim de confort si un numar redus de personal de deservire. Acestea nu se clasifica. 
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iv. Investitii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament îngust, a 

amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat etc.), reconditionarea 

echipamentelor si utilajelor; 

v. Investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al 

olaritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.). 

Pentru componenta d): 

i. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor în scopul promovarii 

actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare etc. 

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor 

fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv 

achizitionarea în leasing a acestora, costurile de instalare si montaj si costurile generale legate de 

întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de 

fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 

necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitia de 

patente si licente, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele 

care nu prevad constructii în limita a 5%. 

Alte tipuri de actiuni eligibile: 

1. Realizarea de studii de piata preliminare pentru determinarea potentialului sectorului 

agroturistic in teritoriu, ca alternativa la activitatile rurale si in mod complementar 

pentru valorificarea produselor traditionale. 

Cheltuieli neeligibile 

• Impozite si taxe fiscale; 

• Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; 

• Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; 

• Achizitionare de echipament second – hand; 

• Investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau acvacultura; 

• Achizitionarea cailor pentru curse si competitii; 

• Cheltuieli generate de activitatile de crestere a cailor; 

• Achizitionarea de teren/cladiri; 

• TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de 

catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) 

nr.1698/2005; 

• Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro 

APDRP; 

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

• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de 

afaceri si a studiilor de fezabilitate; 

• Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente. 

 

6. Criterii de selectie locala 

Criterii de eligibilitate 

• Micro-întreprinderile, atât cele existente cât si start-up19 trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare 

activitatea propusa prin proiect, în spatiul rural; 

• În cazul investitiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare 

o activitate agricola în momentul aplicarii; 

• Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei; 

• Micro-întreprinderea sa nu fie în dificultate20 ; 

• Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevazute în 

legislatia nationala în vigoare; 

• Pentru investitii noi, modernizare si extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele 

decât cele agro-turistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa 

atinga standardul de calitate de minim 3 margarete/stele; 

• Pentru investitii în structuri de primire agro-turistice se va respecta definitia agro-turismului data în 

cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga 

standardul de calitate de minim 1 margareta; 

• În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si 

extinderea structurilor de primire turistice; 

• Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG; 

• Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica 

locala; 

• Pentru investitiile noi în structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de 

primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp21; 

în vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural; 

• Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional în circuitul turistic; 

                                                           

19 Nou înfiintate 
20

 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; 

21
 Suprafata construita + suprafata terenului din jurul constructiei. 
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• Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini 

manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare 

profesionala absolvite - cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobândeasca 

pâna la efectuarea ultimei plati; 

• Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective, 

• Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu22 necesare investitiei, sa respecte dupa 

caz cerintele de mediu specifice investitiilor în perimetrul ariilor protejate; 

• Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care  urmeaza sa 

realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani; 

• Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului; 

• Beneficiarul care îsi propune o activitate generatoare de profit, trebuie sa declare pe propria 

raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu 

depaseste 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 investitii similare în 

ultimii 3 ani; 

ii. Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de 

vedere; 

iii. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro 

investitii; 

iv. Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d); 

v. Proiecte care au în componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate 

în scopul desfasurarii activitatii turistice; 

vi. Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin 

achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, în vederea amenajarii 

structurilor de primire turistice; 

vii. Proiecte de investitii în agro-turism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii 

prin masurile Axei 1. 

Pentru componentele c) si d): 

i.. Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si în care exista minim 15 

actiuni/investitii de turism; 

ii. Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale. 

 

                                                           

22 Conform protocolului încheiat cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, orice investitie realizata prin PNDR va fi 
încadrata de catre MMDD care va solicita, dupa caz, un studiu de impact asupra mediului. 
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Criterii de selectie locala  pentru toate cele 4 componente: 

1. Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri (persoane pana in 40 de ani). 

    2. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei 
forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare. 

    3. Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului. 

4. Proiecte ai caror beneficiari reprezinta ferme de semi-subzistenta.  

5. Proiecte care propun actiuni de cooperare si parteneriat 

 

7. Intensitatea ajutorului 

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

i. Pentru investitiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public  

nerambursabil va fi de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 

200.000 Euro/proiect;  

ii. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna 

la: 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 100.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de 

investitii în agro-turism; 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de 

investitii în activitati recreationale;  

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de 

investitii în turismul rural. 

 

8. Indicatori de monitorizare 

 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numar de total de proiecte spriinite 8 
Realizare  Numar de proiecte spriinite ale caror 

beneficiari sunt tineri 
5 

Realizare  Numar de proiecte spriinite ale caror 
beneficiari sunt femei 

2 

Realizare Numar de proiecte propun actiuni de 
cooperare si parteneriat 

3 

Realizare Proiecte ale caror beneficiari reprezinta 
sau fac parte dintr-o forma asociativa 
(grup de producatori, asociatii, 
parteneriate etc) 

4 

Realizare Numar de proiecte care integreaza 
probleme de mediu 

3 

Realizare Numar de proiecte ai caror beneficiari 
reprezinta ferme de semi-subzistenta 

3 

Rezultat Numar de structuri de primire turistica 4 
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care îsi diversifica gama de servicii 
turistice. 

Impact Cresterea ocuparii în sectorul secundar 
si tertiar în mediul rural din care 
contributia Masurii 313 

2 %  

Impact Crearea de locuri de munca 16 
 

9. Buget 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL- ului  este de 376.471. 

euro. 

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a realizat in 

cadrul anexei 2. Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in 

complementaritate cu alte actiuni din cadrul altor masuri.  
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Masura 413 / 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale 

 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul GAL-ului 

 

Obiectivul general al masurii vizeaza îmbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea 

accesului la servicii de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural în vederea 

realizarii unei dezvoltari durabile. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spatiului rural COLINELE BUZAULUI este 

indisolubil legata de îmbunatatirea serviciilor de baza ale zonei. De asemenea, pe teritoriul 

COLINELE BUZAULUI exista un numar impresionat  de obiective de patrimoniu, care necesita 

reabilitare. Asadar, implementarea  actiunilor aferente acestei masuri este de o importanta strategica 

pentru dezvoltarea teritoriului. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea 

prioritatilor strategice referitoare la: cresterea calitatii vietii la nivelul teritoriului si valorificarea 

potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei 

mediului si prin dezvoltarea resurselor umane. 

Asadar, in cadrul acestei masuri, se va pune accent pe: 

-pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale. In zona GAL-ului Colinele BUZAULUI 

obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare masura supuse fenomenului dedegradare, având drept 

cauza lipsurile financiare. Satele românesti reprezinta importante centre ale mostenirii culturale 

(pastrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta mestesugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, 

centre istorice etc.) si adapostesc o bogata cultura traditionala, o arhitectura diversa si un mod de 

viata bazat pe valori traditionale, care în general difera de la o regiune la alta. Asadar, prin 

intermediul acestei masuri se doreste valorificarea culturii traditionale rurale ale zonei . 

 - dezvoltarea serviciilor pentru comunitatea rurala (facilitati culturale, recreationale, de îngrijire a 

copiilor si batrânilor etc). În majoritatea comunelor si satelor, acestea sunt slab dezvoltate sau în 

unele cazuri, aproape inexistente. 
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2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului GAL_ului 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza investitii în spatiul rural pentru: 

o investitii privind: 

√ crearea si modernizarea infrastructurii fizice de bază (drumuri, retele de alimentare cu apa, 

apa uzata , statii de epurare, Internet,alimentare cu gaze, etc) 

√ crearea si dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populatia rurală, respectiv: 

o crearea infrastructurii/spatiilor de recreere, renovarea clădirilor publice (ex.primării),  

o amenajări de parcări, piete, spatii pentru organizarea de târguri,  

o investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situatia 

în care este vorba de clădiri publice);  

o înfiintarea si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de 

îngrijire copii, bătrâni si persoane cu nevoi speciale,  

o constructia de gradinite si dotarea lor,  

o achizitionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală, 

inclusiv  construirea de statii de autobuz;  

o achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 

întretinere spatii verzi etc.) dacă fac parte din investitia initială pentru înfiintarea 

serviciului;  

o investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferentă a asezămintelor culturale 

inclusiv prima achizitie de cărti, materiale audio,  

o achizitionarea de costume populare si  instrumente muzicale traditionale în vederea 

promovării patrimoniului cultural imaterial  ca parte componentă a proiectului.  

o cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile 

de instalare si montaj. 

√ Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural, respectiv: 

o restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si 

natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);  

o studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu 

posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitătii;  

o Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. 

√ Investitii privind lucrări de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii în 

anul 2010. 
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Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

3. Sinergia cu alte masuri 

���� Demarcarea în privinta interventiei FEADR si FEDR pentru patrimoniul cultural se face astfel: 

- FEADR va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – grupa B 

- FEDR (POR) va sprijini: 

• patrimoniul UNESCO si patrimoniul cultural national - grupa A 

• patrimoniul cultural local din mediul urban - grupa B. 

����Demarcarea în privinta interventiei FEADR, FEDR si FSE privind investitiile în infrastructura 

aferenta serviciilor sociale: 

- FEADR va sustine prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale 

precum centre de îngrijire copii, batrâni si persoane cu nevoi speciale si investitii noi în gradinite 

pentru copii din spatiul rural; 

- FEDR (POR) va sustine reabilitarea infrastructurii existente. 

���� Demarcarea cu alte masuri PNDR 

Infrastructura recreationala 

Prin Masura 313 (PNDR – Axa 3) sunt sustinute investitiile în infrastructura recreationala 

ca investitii private dependente sau independente de structura de primire turistica, în timp ce prin 

Masura 322 sunt sustinute investitiile în infrastructura publica recreationala ce deserveste 

locuitorii comunei unde o astfel de investitie are loc. 

� Demarcarea cu Programul National de Reabilitare a Asezamintelor Culturale 

- Prin Programul National de Reabilitare a Asezamintelor Culturale vor fi finantate investitiile noi 

(constructie si dotare) pentru asezaminte culturale din spatiul rural 

- Prin PNDR se va sprijini reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale existente în 

spatiul rural. 

4. Beneficiarii 

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare; 

• Autoritatile locale (comune) sau asociatii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii 

regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata; 

• 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; 
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• Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu 

cultural/natural de interes local si care aplica pentru componenta „c”. 

5. Tipuri 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 

deîngrijire 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 culturale23, 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 B24 si 

natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.); 

� Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de 

valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii; 

� Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. 

Cheltuieli neeligibile: 

� Proiectele de utilitate publica care nu respecta normele privind calitatea în constructii si nu 

sunt conforme cu normativele de proiectare; 

� Cumpararea de teren si/sau de imobile; 

� Impozite si taxe fiscale; Costuri operationale inclusiv costuri de întretinere si chirie; 

� Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli de înfiintare si cheltuieli similare; 

� Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv 

obtinerea caracterului traditional autentic; 
                                                           

23 Asa cum sunt definite în Legea nr. 143/2007 
24

 În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2.314/8 iulie 

2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, an 172 (XVI), Nr. 646 bis din 16 iulie 2004. 
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� Renovarea si constructia de scoli, dispensare si spitale; 

� Investitiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national; 

� Constructia de asezaminte culturale noi; 

� Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurarii mentenantei sau orice alte cheltuieli generate de 

simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006; 

� TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat 

de catre beneficiari, altii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform art.71 (3), lit. a 

din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 

� Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului 

euro APDRP; 

� Contributia în natura; 

� Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare 

etc. 

� Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de 

afaceri si a studiilor de fezabilitate; 

Pentru aceasta masura vor fi avute in vedere toate tipurile de actiuni eligibile pentru 

componentele Masurii 322 conform PNDR 2007-2013. 

6. Criterii de selectie locala 

i. Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara; 

ii. Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat25; 

iii. Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana; 

iv. Proiecte de investitii în infrastructura sociala; 

v. Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii 

culturale. 

vi. Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului.  

vii. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme 
asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare; 

Viii Proiecte care promoveaza cooperarea si parteneriatele 

 

 

7. Intensitatea ajutorului 

Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei masuri va fi: 

                                                           

25
 În România saracia a fost definita si calculata conform metodologiei elaborate de catre Banca Mondiala si Comisia 

Anti-Saracie si promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) din cadrul Guvernului României având ca baza nivelul de 

bunastare al unei gospodarii masurata prin cheltuielile de consum pe adult echivalent 
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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.  

 

8. Indicatori de monitorizare 

 

Tip de indicator Indicator Tinta 2010-2013 

Realizare Numar de proiecte sprijinte 9 
Realizare Numarul de actiuni de servicii de baza 

sprijinite Împartit în functie de tipul 
actiunii (initiative ICT, mobilitate, 
infrastructura culturala si sociala, 
infrastructura de mediu, training, facilitati 
de îngrijire a copiilor, altele) 

4 

Realizare Numar de proiecte care sprijina 
patrimoniul natural si/sau cultural local. 

4 

Realizare Proiecte promovate de bebeficiari care 
reprezinta forme asociative 

2 

Realizare Numar de proiecte sustinute care 
integreaza probleme de mediu. 

4 

Realizare Numar de proiecte care promoveaza 
actiuni de cooperare si parteneriat 

2 

Impact  Procent de populatie rurala care datorita 
sprijinului beneficiaza de conditii de viata 
îmbunatatite 

40 %  

 

9. Buget 

 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru Gal- Colinele Buzaului, este de 

900.000 euro  

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a realizat in 

cadrul anexei 2. Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in 

complementaritate cu alte actiuni din cadrul altor masuri.  
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Masura 421 Implementare proiectelor de cooperare 

 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul GAL-ului.  

Obiective generale vor contribui la protejarea mediului si implementarea acţiunilor pentru 

conservarea patrimoniului natural, păstrarea si valorificarea patrimoniului cultural, natural si turistic, 

îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural si economic din teritoriul GAL-ului. 

Obiective specifice:  

Participarea grupului de actiune locala la proiecte de cooperare si promovarea adoptarii de tehnologii 

si practici inovative pentru:  

� conservarea patrimoniului natural,  

� păstrarea si valorificarea patrimoniului cultural, natural si turistic,  

� îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural si economic din teritoriul GAL-ului,  

� stimularea culturii atreprenoriale si facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii prin 

promovarea parteneriatelor intre educatie si ocupare si dezvoltarea de noi profesii si 

oportunitati. 

Obiective operationale: 

� activitati de cooperare pentru constientizarea valorii factorului uman pentru dezvoltarea 

teritoriului. 

� activitati de cooperare pentru asumarea si valorificarea identitatii locale si a specificului local 

� activitati de cooperare pentru pentru responsabilizarea actorilor din mediu rural pentru 

protejarea patrimoniului material si imaterial al zonei 

� activitati de cooperare pentru insusirea de noi metode, tehnici de lucru menite sa consolideze 

comunitatile si sa dezvolte sinergiile necesare implementarii planului de actiune locala 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Prezenta strategie are ca scop dezvoltarea zonei COLINELE BUZAULUI. O forma de 

dezvoltare acestei zone o reprezinta si cunoasterea modului de actiune a unui alt grup de actiune 

locala, adaptarea unor practici inovative la nivelul teritoriului. 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 COLINELE BUZAULUI. Proiectele de cooperare cu GAL-uri la nivel 

national sau international, vor urmari in special proiecte similare ca obiective si activitati cu cele 

prevazute de noi in cadrul masurii atipice masura ca inglobeaza obiectivele axelor 1,2 si 3 din 
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PNDR sub o abordare de tip LEADER, respectiv una sau mai multe din urmatoarele tipuri de 

activitati: 

� Cooperare pentru derularea unor activitati cu caracter social si educational cu scopul 

constientizarii valorii factorului uman,  

� Cooperare pentru activitati ce urmaresc constientizarea identitatii si specificului local si a 

potentialului de valorificare a acestei identitati 

� Cooperare pentru activitati ce urmaresc responsabilizarea actorilor din teritoriul GAL-

ului pentru protejarea patrimoniului material si imaterial al zonei 

� Cooperare pentru transfer de know-how privind tehnici si metode participative in special 

pentru tineri in sensul consolidarii comunitatilor rurale si implicarea in activitati comune 

pentru gasirea unor posible solutii pentru problemele comunitatii 

 

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului GAL-ului 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

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. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

 

3. Sinergia cu alte masuri 

Aceasta masura este complementara cu toate celelalte masuri, prezentate anterior in cadrul 

planului de dezvoltare locala.  Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in 

complementaritate cu alte actiuni din cadrul altor masuri.  
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4. Beneficiarii 

Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul anexei 2.  

5. Tipuri de actiuni eligibile 

Tip de actiuni eligibile: actiuni de cooperare ce constau in: 

- 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 

Criterii de eligibilitate: 

� parteneriatele reprezinta GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER 

� proiectele vor fi elaborate si implementate în comun 

� coordonatorul este un GAL finantat prin axa LEADER 

� activitatile sau proiectele corespund unei masuri sau mai multor masuri din FEADR 

� valoarea proiectului (suma solicitata) sa se încadreze în limita financiara maxima stabilita 

(200.000 euro co-finantare publica, iar valoarea totala a investitiei nu va depasi 400.000 euro). 

6. Criterii de selectie locala 

În ambele cazuri, prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

� implica mai mult de doua GAL-uri din România 

� implica un GAL din alt stat membru cu experienta Leader + 

� includ activitati inovative 

� combina obiectivele din diferite axe ale PNDR 

� se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta 

� se adreseaza tinerilor din zona rurala 

� respecta normele de mediu 

� care urmaresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca 

beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate, etc. 

7. Intensitatea ajutorului 

 100% .  

8. Indicatori de monitorizare: 

 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-

2013 

Realizare Numar de proiecte de cooperare 2 
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Realizare 
Numar de proiecte de cooperare care implica mai mult de 

doua galuri din Romania 
1 

Realizare 
Numar de proiecte de cooperare care implica un GAL din 

UE cu experienta în LEADER+ 
1 

Realizare Numar de proiecte de cooperare implementate de tineri 2 

Realizare 
Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte dintr-

o forma asociativa (ONG, asociatii, parteneriate etc) 
2 

 

9. Buget 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL – COLINELE BUZAULUI  

este de  100.000 euro.  

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a realizat in 

cadrul anexei 2.  

Pentru sustinerea celor de mai sus, atasam prezentei un acord de colaborare cu GAL 

valea Buzaului pentrudezvoltarea unui proiect de colaborare in ceea ce priveste Situl Natura 

2000 comun. 
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Masura 431.2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul GAL-ului 

 

Masura 431 urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala 

prin: 

a) Constructie institutionala la nivel local; 

b) Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activitatii Grupurilor de 

Actiune Locala; 

c) Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala în vederea elaborarii si implementarii 

strategiilor de dezvoltare locala; 

d) 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 COLINELE BUZAULUI. 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. 

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului GAL-ului 

 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

Componenta a - Functionarea GAL (16%), ceea ce reprezinta 8,4 % din valoarea fondurilor 

destinate proiectelor care se vor implementa conform Planului de Dezvoltare Locala al gal-ului 

Componenta b - Instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL (4%), ceea ce reprezinta 

2,1 % din valoarea fondurilor destinate proiectelor care se vor implementa conform Planului de 

Dezvoltare Locala al gal-ului 

 

Actiunile satisfac necesitatile in ceea ce priveste organizarea si functionarea grupului de 

actiune locala a GAL-ului. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 
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3. Sinergia cu alte masuri 

Masura este complementara cu toate masurile prezentate mai sus. Actiunile specifice acestei 

masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte actiuni din cadrul altor 

masuri.  

 

4. Beneficiarii 

GAL – COLINELE BUZAULUI 

Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul anexei 2.  

 

5. Tipuri de actiuni eligibile 

Componenta a): 

Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii de expertiza legate de implementarea 

strategiei de dezvoltare locala 

� Cheltuieli pentru închirierea unor locatii 

� Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 

� Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii postale), transport si plata 

utilitatilor (caldura, lumina, etc.) 

� Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si europene de dezvoltare rurala, 

seminarii etc. 

� Cheltuieli pentru închirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice, precum si a altor 

echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor GAL 

Componenta b): 

� Studii ale zonei 

� Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare locala 

� Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locala 

� Evenimente de promovare 

� Instruirea liderilor locali 

 In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a realizat in 

cadrul anexei 2.  

 

6. Criterii de selectie locala 

Se vor respecta criteriile de selectie din fisa masurii 431.2, PNDR. 

 

7. Intensitatea ajutorului 

100% 
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8. Indicatori de monitorizare 

 

Tip de indicator Indicator Tinta 2010-2013 

Realizare Numar de actiuni sprijinite privind 

functionarea grupurilor de actiune locala 

3 

Realizare Numar de participanti care au realizat cu 

succes actiunea de instruire 

1 (GAL ECB) 

 

9. Buget 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL COLINELE BUZAULUI 

este de 300.000 euro 
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Masura  4.1 A dedicata finantarii proiectelor atipice inovative – INCURAJAREA 

ACTIVITATILOR ATIPICE SI INOVATIVE PENTRU DEZVOLTAREA MEDIULUI 

RURAL 

 

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul GAL-ului 

 

Obiectivul general al masurii vizeaza  valorificarea potentialului natural si uman local pe baza 
adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei mediului si prin dezvoltarea resurselor umane , 
dezvoltarea cooperarii in interiorul si exteriorul teritoriului si stimularea adoptarii unor tehnologii si 
practici inovative cu  scopul animarea si motivarii populatiei din teritoriul GAL-ului de a se implica 
in mod activ in implementarea Planului de Dezvoltare Locala in premisa creerii acelor sinergii fara 
de care nu se poate asigura dezvoltarea durabila a teritoriului si sustenabilitatea acestui PDL 

Obiective specifice: 

� incurajarea realizarii unor servicii cu caracter social si educational cu scopul 
constientizarii valorii factorului uman,  

� intarirea respectului de sine si responsabilizarea actorilor din teritoriul GAL-ului pentru 
protejarea patrimoniului material si imaterial al zonei 

� implicarea si motivarea populatiei in activitati atipice de identificare, conservare si 
promovare a potentialul teritoriului  

�  insusirea unor tehnici si metode participative  in special de catre tineri in sensul 
consolidarii comunitatilor rurale si implicarea in activitati comune pentru gasirea unor 
posible solutii pentru problemele comunitatii. 

 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Prin PNDR s-au stabilit o serie de prioritati de actiune si masuri prin care se urmaresc 

indeplinirea a 3 obiective cheie in domeniul dezvoltarii rurale, dupa cum urmeaza: 

1. Facilitarea transformării si modernizării structurii duale a agriculturii si silviculturii, precum 

si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a contribui la 

cresterea economică si convergenta veniturilor din spatiul rural (acolo unde este posibil), în paralel cu 

asigurarea conditiilor de trai si protectia mediului din aceste zone. 

2. Mentinerea si îmbunătătirea calitătii mediului din zonele rurale ale României, prin 

promovarea unui management durabil atât pe suprafetele agricole, cât si pe cele forestiere. 

3. Gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare 

care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social si economic.  

Toate aceste obiective se regasesc si actiunile propuse in Planul de Dezvoltare Locala al 

teritoriului acoperit de GAl-ul Colinele Buzaului.  
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Totodata datorita tipologiei restranse de activitati/investitii eligibile ce se pot dezvolta in 

mediul rural prin accesarea masurilor din Planul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 

precum si datorita complexitatii problemelor identificate in mediul rural, este necesar sa oferim 

posibilitatea unor abordari particularizate la nivelul teritoriul nostru pentru identificarea unor 

posibile solutii. 

Inca din faza de colectare a informatiilor din teritoriu, in cadrul actiunilor intreprinse la 

nivelul teritoriului, contactul cu populatia locala a evidentiat o slaba constientizare a 

oportunitatilor de valorificare a potentialului zonei precum si o lipsa de motivare a acestora de a 

deveni actori activi in dezvoltarea spatiului rural. 

In consecinta prin aceasta masura vom oferii posibilitatea realizarii unor activitati/proiecte 

al caror impact sa fie perceput in mod pozitiv la nivelul populatiei locale, grupal tinta, respectiv 

beneficiarii finali sa fie populatia din teritoriul GAL-ului Colinele Buzaului. 

 
2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de 

acoperire a teritoriului GAL-ului 

 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza sprijinirea de actiuni/activitati pe teritoriul GAl-ului 

pentru  

componenta a) Constientizarea potentialului uman si a resurselor locale ca factori determinanti ai 

dezvoltarii  

componenta b) Constientizare valorii patrimoniului imaterial al teritoriului si incurajarea promovarii 

acestuia  

componenta c) Conservarea si protectia mediului inconjurator si mentinerea agro-biodiversitatii 

naturale a zonelor, mentinerea sanatatii ecosistemelor si a populatiei  

componenta d) Transferul de know-how la nivelul grupurilor locale in vederea incurajarii  

nitiativelor locale ( tehnici si metode participative) 

 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

3. Sinergia cu alte masuri 

  

Prin aceasta masura se vizeaza stimularea initiativei locale  pentru a accesa toate celealte masuri ale 

PDL-ului Dezvoltarea economica si sociala durabila a spatiului rural din teritoriul GAL-ului Colinele 

Buzaului este indispensabil legata de implicarea activa a populatie din teritoriu, de constientizarea 
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potentialului uman al zonei ca factor determinant in succesul oricarei initiative de dezvoltare 

economico-sociala a teritoriului. Oamenii sunt purtatorii traditiilor, resursa de productie prin munca  

depusa,  factori decizionali la nivelul comunitatii, sursa de inovare si promovare a valorilor morale 

si culturale si reprezinta principalul canal de comunicare ce trebuie valorificat la nivelul teritoriului 

 

4. Beneficiarii directi 

 

� • 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 constituite in conditiile legii, care aplica independent sau in 

parteneriat si care au ca obiect de activitate prestarea unor servicii identificate a se realiza prin 

proiect. 
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Tip de actiuni eligibile: 
Componenta a) Constientizarea potentialului uman si a resurselor locale ca factori 

determinanti ai dezvoltarii locale: 

� Actiuni menite sa constientizeze si/sau evalueze starea de sanatate a  diferitelor categorii ale 

populatiei din cadrul teritoriului, cu caracter  permanet sau temporal.  

� Servicii de consiliere psiho-sociala, cu caracter permanent sau temporar pentru copii proveniti din 

familii defavorizate si/sau batrani. 

� Servicii de tip recreational si educativ pentru copii sau batrani cu scopul integrarii acestora in 

comunitatile din care fac parte (vizite tematice la muzee, lacasuri de cult sau  monumente din 

patrimoniul national, ore de curs demonstrative la ferme, la unitati de procesare, mestesugari,etc.) 

� Servicii de organizarea de evenimente/activitati menite sa evidentieze potentialul factorului uman 

in dezvoltarea teritoriului. (demonstratii culinare, manifestari culturale, targuri si expozitii 

tematice etc.) 

Componenta b) Constientizarea valorii patrimoniului imaterial al teritoriului si incurajarea 

conservarii si promovarii acestuia 

� Organizarea de ateliere educationale, demonstrative pentru mestesugurile traditionale ale zonei,  

sau pentru  recunosterea/identificarea/ prezentarea resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter 

permanent sau temporar.(scoli de vara, cursuri demonstrative) 

� Actiuni de constientizarea si  identificarea, patrimoniului cultural si natural al zonei in vederea 

conservarii acestuia, precum si promovarea sa prin sprijinirea participarii la evenimente 

nationale si internationale organizate pe acesta tema.  

Componenta c): Constientizarea necesitatii de conservare si protectia mediului inconjurator, factor 

decisiv pentru sanatatea populatiei si mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor 

�  Activitati de constientizare a populatie teritoriului asupra potentialului zonelor protejate (ariile 

Natura 2000) existente la nivelul GAL-ului si informarea cu privire la conditiile speciale de 

conservare a acelor zone. 

� Activitati menite sa incurajeze conservarea in situ a unor specii din flora si fauna locala prin 

organizarea de prezentari tematice, expozitii naturale,la nivel local etc. 

� Amenajarea de spatii speciale pentru picnic in conformitate cu legea 54/2012 privind desfasurarea 

activitatilor de picnic.* doar pentru beneficiarii publici 

Componenta d) Transferul de know-how la nivelul grupurilor locale in vederea incurajarii 

initiativelor locale ( tehnici si metode participative) 

� Actiuni inovative/proiecte pilot cu scopul de a transfera know-how  in vederea incurajarii 

initiativelor locale pentru dezvoltarea teritoriului. 

 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

Nu vor fi eligibile in cadrul acestei masuri investitiile  privind: 

- realizarea infrastructurii recreationale,  

- renovarea cladirilor publice,  

- amenajarile de parcari, piete si spatii pentru organizarea targurilor  

- realizarea infrastructurii  aferente serviciilor sociale 

- promovarea activitatilor turistice. 

- Studiile privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea 

de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitătii 

Nota: 

�  In cadrul actiunilor de constientizarea si identificarea, patrimoniului cultural si natural al zonei 

in vederea conservarii acestuia, precum si promovarea sa prin sprijinirea participarii la 

evenimente nationale si internationale organizate pe acesta tema, se poate finanta editarea de 

cataloage, brosuri, pliante, inregistrari video, menite sa promoveze patrimoniul teritoriului,  

� doar daca aceste actiuni implica si participarea la evenimente nationale si internationale, 

organizate  pentru  promovarea patrimoniului. 

� Beneficiarii publici sau ONG-urile care: 

o au accesat/finalizat masura 313, componenta d) din PNDR, sau  masura 413/313.b) la 

nivelul GAl-ului,  

o au in derulare un proiect pe masura 313, componenta d) din PNDR  sau masura 

413/313.b) la nivelul GAl-ului   

vor face dovada ca, in cadrul activitatilor de promovare propuse prin proiectele depuse spre 

finantare in cadrul acestei masuri, se vor realiza materiale de promovare (brosuri,pliante, cataloage, 

inregistrari video, etc)  pentru resurse naturale sau culturale (materiale/imateriale) distincte in 

privinta continutului (text, poze, mesaj) de cele deja realizate, sau in curs de realizare in cadrul 

proiectelor accesate/finalizate sau in derulare prin masura 313 componenta d) din PNDR si/sau 

masura 413/313.b) din PDL si in concordanta cu evenimentul national sau international in cadrul 

caruia se intentioneaza promovarea respectivelor resurse.  

 

� Demarcarea interventiei  fata de masurile din PNDR/PDL. 

 Delimitarea fata de masura 111 din PNDR, respectiv 411/111 din PDL 

o Masura 111 din FEADR- are doua componente orientate spre formare profesionala si 

dobandire de cunostinte fie prin participarea directa a fermierilor la cursuri de 

instruire/formare profesionala sau la in intruniri tematice, targuri sau expozitii prin 

intermediul carora sa dobandeasca noi cunostinte si experiente. Cele 2 componente sunt: 
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� Oferirea de programele de formare profesională care cuprind actiuni din domeniile agricol, 

silvic si alimentar cu scopul diversificarea activitătilor în exploatatiile agricole, îmbunătătirea 

calitătii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura 

bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si 

amendamentelor în agricultură în concordantă cu standardele Uniunii Europene; imbunătătirea 

si încurajarea afacerilor; imbunătătirea cunostintelor privind protectia mediului; pregătire 

tehnică (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor 

cercetării si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.), managementul durabil al 

terenurilor agricole si forestiere, dezvoltarea unor capacităti inovative în lantul agro-alimentar; 

insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie 

compatibile cu întretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului. 

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

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

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

experientă etc. 

 

o Masura propusa de noi, se adreseaza in mod exclusiv fermierilor si nu vizeaza dobandirea 

unui anumit tip de competenta/formare profesionala ci vizeaza: 

� incurajarea realizarii unor servicii cu caracter social si educational cu scopul 

constientizarii valorii factorului uman,  

� intarirea respectului de sine si responsabilizarea actorilor din teritoriul GAL-ului pentru 

protejarea patrimoniului material si imaterial al zonei 

� implicarea si motivarea populatiei in activitati atipice de identificare, conservare si 

promovare a potentialul teritoriului si a identitatii locale 

� insusirea unor tehnici si metode participative  in special de catre tineri in sensul 

consolidarii comunitatilor rurale si implicarea in activitati comune pentru gasirea unor 

posible solutii pentru problemele comunitatii. 

 

 Delimitarea fata de masura 312 din PNDR, respectiv 413/312 din PDL 

Masura 312 propune  

� Investitii în activităti non-agricole productive,  

� Investitii pentru dezvoltarea activitătilor mestesugăresti, de artizanat si a altor activităti 

traditionale non-agricole cu specific local si Servicii pentru populatia rurală (Servicii de 

croitorie, frizerie, cizmărie;Servicii de conectare si difuzare internet; servicii de mecanizare, 

transport (altele decât achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitară, însământare 
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artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare;Servicii reparatii masini, unelte si obiecte 

casnice. Etc) 

� Investitii în producerea de energie regenerabilă, respectiv achizitionarea de echipamente de 

producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. 

  

� Masura propusa de noi nu vizeaza realizarea de investitii sau activitati de productie care sa 

valorifice activitati  mestesugaresti sau alte activitati traditionale non-agricole cu specific local 

si nici dezvoltarea de servicii pentru populatia rurala  de genul celor finantate prin masura 312 

ci urmareste sprjinirea unor activitati de constientizare si identificare a patrimoniului cultural 

si natural al teritoriului,  in vederea incurajarii conservarii si promovareii acestuia prin 

sprijinirea participarii la evenimente nationale si internationale organizate pe acesta tema.  

 

In consecinta masura se delimiteaza de toate celelalte instrumente financiare ale UE tocmai 

datorita faptului ca un vizeaza investitii in activitati productive. Prin aceasta masura un se 

va sustine crearea de IMM-uri in spatiul rural sau diversificarea productie non agricole.  

În concluzie, demarcarea se face în functie de tipul activitătii sprijinite. 

 

 Delimitarea fata de masura 313 din PNDR, respectiv masura 413/313 din PDL. 

o Prin masura 313 se incurajeaza urmatoarele tipuri de investitii: 

a) Investitii în infrastructura de primire turistică;respectiv realizarea de pensiuni si agropensiuni 

b) Investitii în activităti recreationale, respectiv investitii private în infrastructura turistică de 

agrement independentă sau dependentă de structura de primire  turistică precum spatii de campare, 

amenajări de stranduri si piscine,  achizitionare de mijloace de transport  traditionale pentru plimbări, 

trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si 

competitii) si asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting etc. 

c) Investitii în infrastructura la scară mică precum construirea, modernizarea si dotarea centrelor 

locale de informare în scopul promovării,  prezentării si vizitării turistice; dezvoltarea de sisteme 

electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la 

sistemele regionale si nationale; amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice52 de utilitate 

publică, investitii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament 

îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat etc.), conditionarea 

echipamentelor si utilajelor, investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: 

“drumul vinului”, „al olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.). 
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d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural, respectiv  elaborare de 

materiale promotionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării actiunilor turistice: 

brosuri de prezentare, panouri de informare etc.  

  

o Masura propusa de noi nu vizeaza realizarea de investitii similare cu cele sprijinite prin 

masura 313. In cadrul actiunilor de constientizarea si identificarea, patrimoniului cultural 

si natural al zonei in vederea conservarii acestuia, precum si promovarea sa prin sprijinirea 

participarii la evenimente nationale si internationale organizate pe acesta tema, se poate 

finanta editarea de cataloage, brosuri, pliante, inregistrari video, menite sa promoveze 

patrimoniul teritoriului, doar daca aceste actiuni implica si participarea la evenimente 

nationale si internationale, organizate  pentru  promovarea patrimoniului.  

Beneficiarii publici sau ONG-urile care: 

� au accesat/finalizat masura 313, componenta d) din PNDR, sau  masura 

413/313.b) la nivelul GAL-ului,  

� au in derulare un proiect pe masura 313, componenta d) din PNDR  sau 

masura 413/313.b) la nivelul GAl-ului   

 vor face dovada ca, in cadrul activitatilor de promovare propuse prin proiectele depuse spre 

finantare in cadrul acestei masuri in cadrul componetei c), se vor realiza materiale de promovare 

(brosuri,pliante, cataloage, inregistrari video, etc)  pentru resurse naturale sau culturale 

(materiale/imateriale) distincte in privinta continutului (text, poze, mesaj) de cele deja realizate, sau 

in curs de realizare in cadrul proiectelor accesate/finalizate sau in derulare prin masura 313 

componenta d) din PNDR si/sau masura 413/313.b) din PDL si in concordanta cu evenimentul 

national sau international in cadrul caruia se intentioneaza promovarea respectivelor resurse.  

În concluzie, demarcarea se face în functie de tipul activitătiilor  sprijinite si va fi in sarcina 

evaluatorilor sa verifice respectarea acestor conditii.In acest sens in FISA de evaluare 

pentru aceste proiecte se va introduce un punct de verificare care sa asigure respectarea 

acestor conditii. 

 Delimitarea fata de masura 322 din PNDR, respectiv 413/322 din PDL. 

o Masura 322 vizeaza investitii privind: 

√ crearea si modernizarea infrastructurii fizice de bază (drumuri, retele de alimentare cu apa, 

apa uzata , statii de epurare, Internet,alimentare cu gaze, etc) 

√ crearea si dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populatia rurală, respectiv: 

� crearea infrastructurii/spatiilor de recreere, renovarea clădirilor publice 

(ex.primării),  

� amenajări de parcări, piete, spatii pentru organizarea de târguri,  
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� investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în 

situatia în care este vorba de clădiri publice);  

� înfiintarea si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de 

îngrijire copii, bătrâni si persoane cu nevoi speciale,  

� constructia de gradinite si dotarea lor,  

� achizitionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru 

comunitatea locală, inclusiv construirea de statii de autobuz;  

� achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de 

deszăpezire, întretinere spatii verzi etc.) dacă fac parte din investitia initială 

pentru înfiintarea serviciului;  

� investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferentă a asezămintelor 

culturale inclusiv prima achizitie de cărti, materiale audio,  

� achizitionarea de costume populare si  instrumente muzicale traditionale în 

vederea promovării patrimoniului cultural imaterial  ca parte componentă a 

proiectului.  

� cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv 

costurile de instalare si montaj. 

√ Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural, 

respectiv: 

� restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si 

natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);  

� studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu 

posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitătii;  

� Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului 

cultural. 

√ Investitii privind lucrări de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de 

inundatii în anul 2010. 

o Prin masura propusa de noi nu se vor sprijini investitii pentru realizarea/renovarea 

infrastructurii/ sociale sau culturale. Activitatile de ce constientizare a populatie din 

teritoriu asupra valorii patrimoniului imaterial al zonei si incurajarea identificarii si 

conservarii acestuia nu  se refera la realizarea de studii privind patrimoniul cultural. 

Aceste activitati se refera la accesarea/folosirea unor metode si tehnici sociale (intalniri 

si discutii tematice, interviuri, documentare exemplificatoare) menite sa constientizeze 

valoarea patrimoniului cultural al zonei.   

În concluzie, demarcarea se face în functie de tipul activitătiilor  sprijinite. 
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� Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE (FSE) 

În ceea ce priveste educatia si formarea profesională initială, POS DRU, prin axa prioritară (AP) 1 

“Educatie si formare profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe 

cunoastere” va oferi, prin intermediul scolilor si liceelor specializate, programe de formare initială în 

agricultură, finalizate cu o atestare în acest domeniu. Formarea profesională continuă pentru 

persoanele din agricultură, agricultura de subzistentă si semisubzistentă, va fi realizată în cadrul POS 

DRU prin AP 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” sau prin AP 5 

“Promovarea măsurilor active de ocupare”. Pentru persoanele ocupate în agricultură si în agricultura 

de subzistentă, POS DRU, va finanta în cadrul AP 2 doar formarea profesională în vederea calificării 

(inclusive recalificarea), ca si pentru celelalte sectoare. Prin AP 5 a POS DRU se va promova 

orientarea, consultanta si formarea în domeniul antreprenorial si în domenii nonagricole. Prin PNDR, 

AP 1 „Cresterea competitivitătii sectoarelor agricol si forestier” se vor finanta numai programe de 

formare de scurtă durată (cursuri de bază si specializări) pentru perfectionarea cunostintelor 

lucrătorilor din agricultură si silvicultură. Pentru absolventii acestor cursuri de formare se vor acorda 

atestate de participare. Referitor la încurajarea îmbătrânirii active, POS DRU va sustine măsurile care 

urmăresc cresterea ratei ocupării. PNDR are în vedere pensionarea timpurie cu scopul de a se 

transfera exploatările agricole de la fermierii bătrâni la cei tineri în schimbul unor plăti compensatorii. 

Astfel, cresterea competitivitătii agriculturii va fi urmărită prin stimularea transformării gospodăriilor 

rurale în ferme agricole familiale cu character comercial, precum si prin cresterea clasei de mijloc în 

zonele rurale prin promovarea tinerilor fermieri si a concentrării exploatatiilor agricole. În ceea ce 

priveste promovarea incluziunii sociale, PNDR va sustine măsuri de reabilitare si construire a 

infrastructurii de bază de mici dimensiuni (drumuri, aductiuni de apă, sisteme de aprovizionare cu apă 

curentă) si noi investitii în infrastructura legată de serviciile sociale din zonele rurale. Aceste măsuri 

completează operatiunile de promovare a incluziunii sociale finantate în cadrul POS DRU, făcând 

astfel mai accesibilă implementarea proiectelor de incluziune socială în zonele rurale izolate. 

  

Fata de celelalte instrumente de finantare europena delimitarea este asigurata prin aceleasi conditii ca 

si in cazul masurilor 312, 313 si 322 din PNDR, masura noastra fiind complementara acestora in 

sensul ca toate activitatile propuse se refera la servicii atipice, corelate cu investitiile finantate prin  

PNDR. 

6. Criterii de selectie locala 

1.Proiecte care prin activitatile propuse propun abordarea de tip LEADER  

2.Proiecte ce propun activitati al caror grup tinta sunt copii sau batranii. 

3. Dimesiunea grupului tinta caruia i se vor adresa activitatile propuse. 
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7. Intensitatea ajutorului 

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, indiferent de tipul potentialului beneficiar care aplica, b) de pâna la 85% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

8. Indicatori de monitorizare 

Tip de indicator Indicator Tinta 2010-
2013 

De Realizare Numar de proiecte finantate 7 
De Realizare Numar de proiecte dedicate tinerilor sub 40de ani 4 
De Realizare Proiecte care integreaza actiuni de protectia/conservarea 

mediului 
3 

De Realizare Proiecte promovate de forme asociative sau de membrii acestora 4 
De Realizare Proiecte care promoveaza actiuni si practici inovative 3 
De Realizare Proiecte care integreaza actiuni decooperare 7 
De impact Cresterea nivelului de constientizare a patrimoniului natural si 

cultural, material si imaterial al teritoriului si a potentialuluide 
promovare a acestuia 

20% 

 

9. Buget 

Numar de 
proiecte 
prevazute 

Cost total mediu Estimarea costului 
total pe masura 

Contributia 
FEADR-masura 

Contributia 
publica 
nationala 

Contributia 
privata 

7 35.294 euro 274.059 euro 168.000 euro 42.000 euro 37.057 euro 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL COLINELE BUZAULUI 

este de 274.059 euro 

In continuare prezentam fisele masurilor 
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          Anexa 2 

Masura 411 / 111- Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte 

           

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiectiv general: 

Diversificarea ofertelor de formare pentru cresterea nivelului de pregatire a capitalului uman si 

dezvoltarea competentelor si abilitatilor adaptate cerintelor pietei locale a muncii pe baza 

principiilor ocuparii si incluziunii sociale. 

Obiective operationale: 

a) îmbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, 

silvicultura si industria alimentara; 

b) pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor; 

c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, 

diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de 

procesare) ; 

d) constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier si 

al industriei alimentare în scopul îmbunatatirii protectiei mediului; 

e) educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobândirea constiintei forestiere) în vederea 

asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor 

forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national, ce reprezinta obiective principale ale 

politicii nationale forestiere; 

f) informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT).  

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Realizarea actiunilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie la realizarea prioritatilor 

strategice 2 si 3 referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe 

baza cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere si Valorificarea 

potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei 

mediului si prin dezvoltarea resurselor umane. 

 

 

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii 

Masura sprijina: 

1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), cu 
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perioade diferentiate de pregatire, în functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de 

pregatire al solicitantilor de formare profesionala în vederea îmbunatatirii si perfectionarii 

cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice în domeniul agricol, forestier si agro-

alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, 

cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc. 

2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului 

de aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala. 

Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un caracter colectiv si nu individual. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

Beneficiari 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza în domeniile agriculturii, silviculturii 

(inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare. 

Beneficiarii directi, furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a 

cunostintelor, sunt entitati publice sau private care activeaza în domeniul formarii profesionale a 

adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte. 

 

Evaluarea numarului:  5 beneficiari directi 

                                   80 de beneficiari final 

           

Precizari privind actiunile eligibile 

             *Actiuni imateriale: 

              Tip de actiuni eligibile: 

1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile agricol, 

silvic si alimentar, ca de exemplu: 

a) Diversificarea activitatilor în exploatatiile agricole, îmbunatatirea calitatii productiei, igiena si 

siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea 

plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor în agricultura în 

concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

b) Îmbunatatirea si încurajarea afacerilor; 

c) Îmbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; 

d) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor 
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cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

e) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere; 

f) Dezvoltarea unor capacitati inovative în lantul agro-alimentar; 

g) Însusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie 

compatibile cu întretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului. 

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

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

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

etc. 

Alte tipuri de actiuni eligibile (actiuni inovative): 

1. Programe de instruire practica orientate catre membrii grupului de actiune locala Colinele 

Buzaului si catre  echipa sa tehnica.  Pentru implementarea acestei actiuni, se pot avea in vedere, 

de asemenea, si forme de instruire  practica in situ al caror scop este reprezentat de asimilarea de 

noi cunostinte prin puterea exemplului, in ceea ce  priveste proiecte realizate in alte zone, fie la 

nivel national, fie la nivel international.  

2. Actiuni de orientare pentru sprijinirea potentialilor agenti economici cu scopul consolidarea 

initiativei antreprenoriale in cadrul unor noi activitati care sa diminueze dependenta de agricultura: 

agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor traditionale, etc. 

3. Actiuni de orientare pentru infiintarea de microintrepreinderi care au ca scop dezvoltarea 

activitatilor de transformare /comercializare a produselor traditionale cu o valoare adaugata. 

4. Actiuni pentru introducerea noilor tehnologii in activitati non – agricole: ¨pepiniera de idei din 

partea tinerilor¨. 

5. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor 

traditionale si, asadar, extinderea canalelor de distributie.  

6. Actiuni de formare a tinerilor pentru pastrarea identitatii teritoriului prin cunoasterea 

activitatilor traditioale si a modalitatilor de promovare. 

7. Proiecte de formare pentru realizarea si marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: 

de exemplu zone piscicole, zone agorturistice 

8. Actiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca 

teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc)  

9. Actiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la un nou canal de distributie si la 

penetrarea unor piete noi; reevaluarea nisei  de piata. 

10. Actiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuziune a programului in 

teritoriu. 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

              *Actiuni materiale: 

 

              Tip de actiuni eligibile:- nu e cazul 

Finantare 

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

Numar de  

proiecte 

prevazute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe masura 

Contributia 

FEADR-  

masura 

Contributia 

publica  

nationala 

Contribut

ia  

privata 

10 4.500 euro 45.000 euro 36.000 euro 9.000 euro 0 euro 

Indicatori de monitorizare: 

Tip indicator  Indicator Tinta 2010-2013 

Realizare Numar total de beneficiari directi 5 

Realizare Numar total de cursuri 10 

Realizare Numar total de cursuri care integreaza probleme 

de mediu 

4 

Realizare Numar total de cursanti (beneficiari finali) 80 

Realizare Numar total de tineri cursanti 30 

Realizare Numar total de cursanti care sunt fermieri de 

semisubzistenta (beneficiari finali) 

30 

Realizare Numar total de cursanti care reprezinta sau fac 

parte dintr-o forma asociativa 

45 

 

Rezultat Numar absolventi 80 
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Masura 411 /112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiectiv general: 

Cresterea valorificarii potentialului agricol si silvic la nivelul teritoriului printr-o utilizare durabila a 

terenurilor si a protectiei mediului si cresterea nivelului de pregatire a resurselor umane implicate in 

aceste sectoare; 

Obiective specifice 

Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. 

Obiective operationale 

Cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca 

sefi de exploatatii si încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. 

Raportul cu strategia de dezvoltare  

Tinand cont de faptul ca segmentul de vârsta cuprins între 40 si 55 de ani detine in general, la nivelul 

teritoriului o pondere foarte mare, fara a lua masuri de întinerire, ponderea sefilor de exploatatie cu 

vârsta de peste 65 de ani va creste semnificativ în perioada urmatoare, tendinta, care se manifesta la 

nivelul întregului spatiu rural si risca sa puna în pericol  activitatea agricola viitoare, cu efecte asupra 

economiei, culturii, peisajului si traditiilor satului românesc in general si a teritoriului COLINELE 

BUZAULUI in particular.  

Reînnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole devine in acest context,o necesitate a sectorului 

agricol, având ca efect atât îmbunatatirea competitivitatii acestuia, cât si îmbunatatirea vietii sociale a 

comunitatilor rural, mai ales ca nivelul de instruire al tinerilor este superior fata de cel al vârstnicilor, 

numarul de absolventi ai învatamântului superior în domeniul agricol înregistrând o evolutie pozitiva în 

ultima perioada.. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea prioritatilor 

strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe baza cresterii 

competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere si valorificarea potentialului natural si 

uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei mediului si prin dezvoltarea 

resurselor umane; 

 

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii 

Sprijinul acordat în cadrul masurii, are ca scop: 
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a) Îmbunatatirea managementului exploatatiei agricole; 

b) Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiei agricole; 

c) Adaptarea productiei la cerintele pietei; 

d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerintele de eco-conditionalitate, de 

protectie a muncii, protectia mediului si sanitar-veterinare. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu 

Beneficiari 

Sprijinul financiar prevazut pentru aceasta masura, se acorda fermierilor. si care îndeplinesc la momentul 

solicitarii sprijinului urmatoarele conditii:   

a) Au vârsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data în exploatatiile agricole, ca si conducatori 

(sefi) ai exploatatiei; 

b) Detin sau se angajeaza sa dobândeasca19 competente si calificari profesionale în raport cu activitatea 

pe care urmeaza sa o desfasoare. 

c) Prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei, 

d) Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul 

fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel putin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont 

propriu. 

Evaluarea numarului: 5 beneficiari  

           

Precizari privind actiunile eligibile 

Exploatatia agricola trebuie sa fie înregistrata în Registrul Fermelor înainte de solicitarea 

sprijinului. informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din domeniile: managementul Nivelul 

minim de calificare solicitat este: 

- absolvent de liceu sau de scoala profesionala/scoala de arte si meserii în domeniul agricol, veterinar si 

economic cu profil agricol; 

- absolvent de liceu care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de 

formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. 

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decât o singura data. Nu se acorda 

sprijin prin aceasta masura, persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de  

arenda/concesionare încheiate în nume propriu, cu exceptia sotului sau sotiei. În acest ultim caz, un 

singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar daca ambii soti îndeplinesc conditiile prevazute în 

masura. 
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*Actiuni imateriale - nu e cazul 

Actiuni materiale 

Conform planului de afaceri depus 

.Finantare Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 100% 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în două tranşe. Beneficiarul 

trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut 

cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului 

fermier.Sprijinul pentru instalare este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea 

minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.000 Euro/1 

UDE dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/exploataţie.  

Modalitatea de plată 

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: 

� Prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea 

sprijinului şi va fi de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare; 

A doua tranşă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea acţiunilor 

prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu standardele comunitare. Verificarea 

condiţiilor pentru acordarea celei de a doua tranşe nu va depăşi 24 luni de la data adoptării de către 

APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. 

 

Numar de 
proiecte 
prevazute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe masura 

Contributia 
FEADR-  
masura 

Contributia 
publica  
nationala 

Contributia  
privata 

5 25.000 euro 125.000 euro 100.000 euro 25.000 euro 0 euro 
 

Indicatori de monitozare: 

Tip de indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi 5 
Realizare • din care femei 2 
Realizare • după tipul sectorului agricol/tipul de producţie în 

conformitate cu Decizia (CE) 369/2003* 
 

Realizare Volumul total al investiţiilor (Euro) 130.000 euro 
Realizare Proiecte care integreaza probleme de mediu 2 
Realizare Proiecte ai caror beneficiari reprezinta forme asociative 2 
Realizare Numar de proiecte care propun adoptarea de tehnologii 

si/sau practice inovative 
2 

Impact Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală 
 cu 8% 

 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

 

Masura 411 / 121- Modernizarea exploatatiilor agricole 

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiectiv general: 

Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic prin stimularea investitiilor privind infiintarea, 

moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor care activeaza in aceste sectoare, in ceea ce 

priveste capacitatile de productie, procesare si marketing; 

Obiective specifice 

• Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, 

nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si 

utilizarea energiei din surse regenerabile; 

• Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; 

• Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; 

• Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii 

fenomenului de asociere. 

Obiective operationale    

Promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru 

realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a 

utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, înfiintarea de plantatii etc. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Investitiile realizate pana in prezent in zona Colinele Buzaului nu au reusit decât într-o mica masura sa 

se adapteze nevoilor actuale ale pietei. Se impune astfel, îmbunatatirea competitivitatii exploatatiilor, în 

special a celor de semi-subzistenta care prin investitii în capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi 

si performante vor conduce la transformarea unui numar important de astfel de ferme în exploatatii 

agricole viabile. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realziarea prioritatii 

strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe baza 

cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere; 

 

 

            

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si echipamente 
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performante în raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile privind adaptarea constructiilor 

agricole pentru respectarea standardelor comunitare si cresterea 

competitivitatii exploatatiilor agricole. 

Scopul sprijinului acordat prin masura, cuprinde: 

a) Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole; 

b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile; 

c) Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole; 

d) Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în 

cadrul fermei; 

e) Înfiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt (pâna la 5 ani) si regenerare pe 

cale vegetativa (lastari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, salcii, salcâmi etc., în scopul producerii 

de energie regenerabila; 

f) Cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii inclusiv a produselor 

traditionale la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

  

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

- fermieri (Sunt exceptate de la sprijinul prin acesta masura organizatiile de producatori din sectorul 

legume si fructe pentru investitii sprijinite prin Pilonul I.) 

- Persoanele fizice neautorizate - vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se 

autorizeze pâna la data încheierii contractului de finanatare. 

- Grupurile de producatori si cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca investitiile 

realizate sa deserveasca interesele propriilor membri. 

 

Evaluarea numarului: 5 beneficiari 

Precizari privind actiunile eligibile 

             *Actiuni imateriale: 

              Tip de actiuni eligibile: 

i. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, 

cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate,taxe pentru eliberararea 

certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate 
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în legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a 

proiectului, daca proiectul prevede si constructii, si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede  

realizarea constructiilor); 

              *Actiuni materiale: 

              Tip de actiuni eligibile: 

i.Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, 

incluzând investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului; 

ii. Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, 

inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ; 

iii. Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: 

echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a 

produselor, dotari tehnice în scopul asigurarii controlului calitatiila nivel de ferma, etc.; 

iv. Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, 

asigurarea utilitatilor în vederea respectarii conditiilor de mediu; 

v. Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, 

instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin 

studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

vi. Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare 

activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

vii. Investitii în apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol; 

viii. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru 

vânzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.; 

ix. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica; 

x. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. 

 

Alte tipuri de cheltuieli eligibile 

1. Achizitionarea instalatiilor de energie regenerabila in activitatile de constructie destinate sectorului 

agricol. 

Finantare 

• Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 40% 

Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

• 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finantare; 
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• 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), 

(ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 

• 10% pentru investitiile având drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de 

operatiuni: „îmbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii îngrasamântelor cu azotat”, „instalatii pentru 

tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole si în cadrul proceselor de prelucrare si 

comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor în aceste 

doua tipuri de operatiuni; 

Numar de  
proiecte 
prevazute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe masura 

Contributia 
FEADR-  
masura 

Contributia 
publica  
nationala 

Contributia 
privata 

5 66.667 euro 333.333 euro 160.000 euro 40.000 euro 133.333 euro 
 

Indicatori de monitorizare: 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numar de total de proiecte spriinite 5 
Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt 

tineri 
3 

Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt 
fermieri de semisubzistenta 

1 

Realizare Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte 
dintr-o forma asociativa (grup de producatori, asociatii, 
parteneriate etc) 

3 

Realizare Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu 2 
Rezultat Numar de exploatatii care introduc noi produse si 

tehnologii 2 

Impact Cresterea productivitatii muncii 8 % pe an 
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Masura 411 /122 – Îmbunătătirea valorii economice a pădurii 

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiective generale: 

 - Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic prin stimularea investitiilor privind infiintarea, 

moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor ,cresterea valorificarii potentialului agricol si 

silvic la nivelul teritoriului printr-o utilizare durabila a terenurilor si a protectiei mediului si cresterea 

nivelului de pregatire a resurselor umane implicate in aceste sectoare.  

Obiective specifice 

- Îmbunătătirea structurii sau refacerea pădurilor slab productive degradate, sprijinirea aplicării 

programelor de refacere a pădurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural fundamental de 

padure, cum ar fi pădurile de răsinoase din afara arealului natural cu specii adapate mai bine 

condiŃiilor locale si cu rezistenŃă mai bună împotriva factorilor dăunători naturali (doborâturi de 

vânt, atacuri de insecte etc); 

- Achizitionarea de echipamente si masini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice si a 

operatiilor necesare până la vârsta exploatabilităŃii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea bolilor si 

dăunătorilor) si suportul tehnic pentru executarea acestor lucrări (mâna de lucru/servicii); 

- Achizitionarea de echipamente si masini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus 

asupra mediului, exceptie făcând echipamentele ce realizează în acelasi timp exploatarea si procesarea 

primară a materialului lemnos – cum sunt harvesterurile - si care sunt eligibile prin măsura 123; 

- Producerea de puieti forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înfiintarea de pepiniere când 

sunt necesare lucrări de împădurire în proprietatea forestieră . 

Obiective operationale 

- Cresterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătătesc valoarea economică a pădurii la 

nivel de exploatatie forestieră. 

Raportul cu strategia de dezvoltare  

Având în vedere suprafata mare de paduri existenta la nivelul teritoriului si a procesului de restituire 

aflat în desfăsurare, care implica  proprietari de padure care nu dispun de mijloace si fonduri adecvate 

pentru aplicarea de măsuri de management forestier, este necesară sprijinirea activitătilor de 

management care contribuie la cresterea valorii economice a pădurilor asigurând si rolul 

multifunctional al acestora . 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea prioritatilor 
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strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe baza 

cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere si valorificarea 

potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei 

mediului si prin dezvoltarea resurselor umane; 

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii 

Prin această măsură se sprijină investitiile în pădurile care se supun regimului silvic si pentru care s-au 

elaborat planuri de amenajare silvică, potrivit legislatiei nationale si care sunt obligatorii. 

Sprijinul se va acorda proprietătilor forestiere pentru realizarea actiunilor si măsurilor prevăzute de 

planurile de amenajare silvică, sau strâns legate de acestea si care contribuie la cresterea valorii 

economice a pădurilor si pentru investitii în echipament de recoltare a produselor lemnoase. 

Producerea de puieti forestieri în pepinierele silvice este de asemenea sprijinită prin această măsură 

numai în conditiile în care pepiniera face parte din exploatatia forestieră si este situată în pădure. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu 

Beneficiari 

a. Proprietari privati de pădure, persoane fizice sau asociatii ale acestora; 

b. Comunităti locale detinătoare de pădure în comun (cu drept de proprietate indivizibil) sau asociatiile 

acestora; 

c. Comune, si municipalităti detinătoare de pădure sau asociatiile acestora; 

d. Alte categorii de detinători de pădure diferite de proprietatea de stat, detinători de pădure 

independenti (biserici, spitale, scoli) si asociatiile acestora; 

e. Asociatii mixte din oricare din categoriile de mai sus. 

Termenul asociatii se referă la acele entităti formate prin liberul consimtământ al membrilor, care au 

statut legal conferit de instantă în conformitate cu legislatia natională. 

Evaluarea numarului: 2 beneficiari 

           

Precizari privind actiunile eligibile 

In evaluarea proiectelor aferente acestei masuri se vor aplica criteriile de eligibilitate pentru proiecte 

asa cum sunt acestea specificate in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, 

Masura 122 – “Îmbunătătirea valorii economice a pădurii”. 
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*Actiuni imateriale:  - Costuri generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitecti, ingineri si 

consultanti, proiecte tehnice, achizitionarea de patente si licente, în procent de maxim 10% din 

valoarea proiectului. dar nu mai mult de 5% pentru proiecte care includ numai achiziții de 

echipamente. 

*Actiuni materiale: 

A. Indiferent de suprafata de pădure: 

- Costuri pentru achizitionarea materialului de plantat, costurile de instalare a culturilor, pentru 

îmbunătătirea structurii arboretelor în concordantă cu tipul natural fundamental de pădure; 

- Costuri pentru refacerea arboretelor slab productive si substituirii celor derivate; 

- Costuri pentru realizarea lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor prevăzute în planurile de 

amenajare, incluzând răritura pre-comercială; 

B. Pentru suprafete de pădure mai mari de 10 ha: 

- Costuri pentru achizitionarea de masini, echipamente si materiale pentru suprafetele incluse în 

Catalogul National al materialelor forestiere de reproducere (ex: Livezi semincere, Părinti de familii) si 

în suprafetele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere. 

- Costurile pentru crearea căilor de acces în interiorul arboretelor, pentru facilitarea executării 

lucrărilor silvice prevăzute în planurile de amenajare. 

- Costuri pentru achizitionarea de masini, echipamente si materiale pentru realizarea lucrărilor de 

îngrijire si conducere a arboretelor prevăzute în planurile de amenajare (ex. plantări, descoplesiri, 

curătiri, combatere boli si dăunători). 

- Costuri pentru înfiintarea de pepiniere forestiere, inclusiv achizitionarea de masini, echipamente si 

materiale pentru producerea de material forestier de reproducere de calitate, numai în cazuri 

exceptionale cum sunt acelea ca pepiniera să facă parte din exploatatia forestieră si pe terenuri din fond 

forestier. 

C. Pentru suprafete de pădure mai mari de 100 ha sau pentru asociatii care detin suprafete mai 

mari de 100 ha: 

- Costuri pentru achizitionarea de echipamente si masini necesare pentru activitatea de exploatare care 

au impact redus asupra mediului, altele decât masinile complexe cum ar fi harvesterurile, în vederea 

cresterii economice a pădurilor. 

D. Pentru suprafete de pădure mai mari de 1.000 ha: 

- Costuri pentru achizitionarea de echipamente hardware si software necesare pentru elaborarea 

documentatiei tehnice cerute de reglementările forestiere în vigoare. 

Finantare 

Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăsi 50% din totalul 
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cheltuielilor eligibile. 

În zonele defavorizate (LFA) si în siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60% din totalul 

cheltuielilor eligibile.  

         

Numar de  
proiecte 
prevazute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe masura 

Contributia 
FEADR-  
masura 

Contributia 
publica  
nationala 

Contribu
tia  
privata 

2 100.000 euro 200.000 euro 100.000 euro 100.000 euro 0 euro 
 

Indicatori de monitozare: 

Tip de indicator Indicator Tinta 2010-

2013 

Realizare Numărul de exploatatii forestiere sprijinite 2 

Realizare Numărul de exploatatii care introduc noi 

produse si/sau tehnologii 

1 

Realizare Număr de hectare pe care s-a îmbunătătit 

structura pădurii 

100 ha 

 

Realizare Numar proiecte care integreaza probleme privind 

protectia mediului 

1 

Realizare Numar de proiecte ai caror beneficiari reprezinta 

forme asociative 

1 

Impact Creşterea productivităţii muncii Creştere 

anuală 

 cu 8% 
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Masura 411 / 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 

            

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiectiv general: 

Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic prin stimularea investitiilor privind infiintarea, 

moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor care activeaza in aceste sectoare, in ceea ce 

priveste capacitatile de productie, procesare si marketing; 

Obiective specifice: 

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si 

forestiere competitive; 

b) Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât si în cea de 

distributie a produselor obtinute; 

c) Îmbunatatirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor 

agricole; 

d) Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii 

microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor 

de prelucrare. 

Obiective operationale: 

Sprijin pentru investitii vizând îmbunatatirea procesarii si marketingului produselor agricole si 

forestiere. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Pe teritoriul grupului de actiune locala Colinele Buzaului se remarca înca un grad redus de 

specializare a întreprinderilor, o productivitate scazuta a muncii, un grad redus de utilizare a 

inovatiilor, un nivel tehnic necorespunzator, precum si neconformitate cu standardele comunitare. 

Prin urmare, crearea si dezvoltarea unui sistem de colectare si depozitare a produselor agricole si 

forestiere promovate în principal, de formele asociative (de ex. grupuri de producatori) devine o 

necesitate imediata în vederea obtinerii de produse corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si 

calitativ solicitarilor pietei. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea prioritatilor 

strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe baza 

cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere; valorificarea 

potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei 

mediului si prin dezvoltarea resurselor umane; 
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Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii 

Sprijinul prin aceasta masura se acorda pentru realizarea de investitii corporale si necorporale în 

cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole care proceseaza materii 

prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor 

piscicole si care obtin produse incluse si neincluse în Anexa I, pentru: 

a) Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii; 

b) Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

c) Adaptarea la cerintele pietei, în functie de resursele locale precum si deschiderea de noi 

oportunitati de piata; 

d) Promovarea investitiilor pentru producerea biocombustibililor; 

e) Promovarea de investitii pentru respectarea standardelor comunitare; 

f) Cresterea productivitatii muncii în sectorul agro-alimentar; 

g) Aplicarea masurilor de protectia mediului, inclusiv masuri de eficienta energetica; 

h) Cresterea numarului de locuri de munca si a sigurantei la locul de munca. 

 

Pentru investitiile de procesare si marketing a produselor agricole care vizeza obtinerea de produse 

neincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii 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 intrarii în vigoare a acesteia . 

 

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investitii corporale si necorporale pentru procesarea si 

marketingul produselor forestiere, prin: 

a) Cresterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere prin inovatii si 

introducerea de noi tehnologii, masini si echipamente, cu respectarea standardelor de siguranta în 

munca si de protectie a mediului; 

b) Adaptarea la cerintele pietei, a prelucrarii si comercializarii produselor forestiere, în functie de 

resursele locale, si explorarea de noi oportunitati de piata de desfacere; 

c) Îmbunatatirea competitivitatii unitatilor de prelucrare si comercializare a produselor forestiere 

prin cresterea randamentului instalatiilor si proceselor de prelucrare si a calitatii produselor; 

d) Obtinerea de surse de energie regenerabila din biomasa forestiera; 

e) Îmbunatatirea dotarilor microîntreprinderilor prin achizitionarea de echipamente, utilaje si masini 

complexe de recoltare si prelucrare, în cadrul aceluiasi proces tehnologic, a produselor forestiere, 

cum sunt masinile forestiere multifunctionale derecoltat cu impact redus asupra mediului; 

f) Cresterea numarului de locuri de munca în sectorul procesarii si valorificarii produselor forestiere; 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

g) Cresterea productivitatii muncii în sectorul forestier; 

h) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operatiile care au loc 

înainte de prelucrarea industriala în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) nr. 1974/2006. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte 

actiuni din cadrul altor masuri.  

            

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

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

(CE) nr. 361/2003;  

Evaluarea numarului 2 beneficiari 

 

Precizari privind actiunile eligibile 

             *Actiuni imateriale: 

              Tip de actiuni eligibile: 

i. Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, 

daca sunt în legatura cu investitiile corporale ale proiectului; 

ii. Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea 

implementarii proiectului; 

iii. Taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea 

certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele 

mentionate în legislatia nationala, pentru pregatirea implementarii proiectului (maxim 8% din 

valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% în cazul în 

care proiectul nu prevede realizarea constructiilor); 

iv. Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ. 

              *Actiuni materiale: 

              Tip de actiuni eligibile: 
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Pentru produsele agricole 

a) Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv 

constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si 

racorduri necesare proiectelor; 

b) Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-

gross; 

c) Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si 

costuri de instalare; 

d) Investitii pentru îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, 

produselor si subproduselor obtinute în cadrul unitatilor de procesare si marketing; 

e) Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

Pentru produsele forestiere 

a) Constructii noi si modernizarea tuturor categoriilor de spatii si încaperi pentru producerea si 

stocarea produselor forestiere, necesare realizarii proiectului, inclusiv utilitati si bransamente care nu 

depasesc 10% din valoarea eligibila a proiectului; 

b) Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi instalatii, masini si echipamente pentru 

recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe) si procesarea primara a produselor forestiere 

(lemnoase si nelemnoase), precum si investitii pentru modernizarea si retehnologizarea capacitatilor 

existente, asa cum sunt prevazute în studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu si 

securitate a muncii. 

 

Finantare 

• Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 50% 

Pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii 

Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei 

          

Numar de  
proiecte 

prevazute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 

total pe masura 

Contributia 
FEADR-  
masura 

Contributia 
publica  

nationala 

Contri
butia  

privata 

2 120.000 euro 240.000 euro 96.000 euro 24.000 euro 
120.000 

euro 
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Indicatori de monitorizare: 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-

2013 

Realizare Numar de total de proiecte spriinite 2 

Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt 

tineri 

1 

Realizare Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte 

dintr-o forma asociativa (grup de producatori, asociatii, 

parteneriate etc) 

1 

Realizare Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu 1 

Rezultat Numar de proiecte prin care se introduc produse noi 

si/sau tehnologii noi 
1 

Impact Cresterea productivitatii muncii 8 % pe an 
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Masura 411 / 141- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta 

            

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiectiv general 

Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic prin stimularea investitiilor privind infiintarea, 

moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor care activeaza in aceste sectoare, in ceea ce 

priveste capacitatile de productie, procesare si marketing; 

Obiective specifice 

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semisubzistenta sa 

devina viabile economic. 

- Diversificarea productiei în functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. 

Obiective operationale 

Asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semisubzistenta 

pentru mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie, prin: 

• stimularea spiritului antreprenorial; 

• diversificarea activitatilor si veniturilor.moderizarea si adaptarea la standarde a intreprinderilor  

 

Raportul cu strategia de dezvoltare de 

În urma analizei relatiei dintre exploatatiile agricole locale cu piata, se impune, in zona COLINELE 

BUZAULUI, identificarea oportunitatilor pentru o mai buna valorificare a productiei agricole, in 

contextul in care  majoritatea fermelor individuale se caracterizeaza printr-o putere economica redusa 

si orientare spre consum din productia proprie, având mai mult caracter de subzistenta si semi-

subzistenta.  

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea prioritatii 

strategice referitoare la: dezvoltarea sectorului agricol si silvic la nivelul teritoriului pe baza 

cresterii competitivitatii si adoptarii economiei bazata pe cunoastere;  

            

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii 

Sprijinul acordat prin aceasta masura are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada de 

restructurare si transformarea fermelor de semi-subzistenta în exploatatii orientate catre piata, prin 

utilizarea durabila a factorilor de productie, îmbunatatirea managementului prin diversificarea 

productiei agricole, precum si introducerea de tehnologii performante adaptate conditiilor locale. Ca 
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urmare, implementarea masurii va conduce la cresterea veniturilor acestor ferme concomitent cu 

scaderea costurilor de productie. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

            

Beneficiari 

Persoane fizice si persoane fizice autorizate în vârsta de pâna la 62 de ani, care prezinta un Plan de 

afaceri pentru restructurarea exploatatiei agricole.. 

Persoanele fizice neautorizate înca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se 

autorizeze 30 pâna la data încheierii contractului de finanatare. 

 

Evaluarea numarului: 20 beneficiari 

            

Precizari privind actiunile eligibile 

Tip de actiuni eligibile (investitii materiale si imateriale): 

Definitia fermei de semi-subzistenta tinând cont de dimensiunea minima si/sau maxima a 

acesteia, procentul productiei vândute si/sau nivelul de venit al fermelor 

Ferma de semi-subzistenta este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, dar care 

comercializeaza si o parte din productia realizata. Dimensiunea economica a fermelor de semi-

subzistenta poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabila, ferma de semi-subzistenta poate 

desfasura si activitati non-agricole generatoare de venituri. 

Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea 

economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei 

(Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 

Euro. 

Finantare 

Sprijinul acordat în cadrul acestei masuri este de 1.500 de Euro/an/ferma de semi-subzistenta. 

   

 

     

  

Numar de  

proiecte 

prevazute 

Cost total  

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe masura 

Contributia 

FEADR-  

masura 

Contributia 

publica  

nationala 

Contributia 

privata 

20 7.500 euro 150.000 euro 120.000 euro 30.000 euro 0 euro 
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Indicatori de monitorizare: 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-

2013 

Realizare Numar de total de proiecte spriinite 20 

Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt 

tineri (sub 40 ani) 

10 

Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt 

femei 

5 

Realizare Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte 

dintr-o forma asociativa (grup de producatori, asociatii, 

parteneriate etc) 

10 

Realizare Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu 5 

Rezultat Numar de proiecte prin care se introduc produse noi 

si/sau tehnologii noi 
5 

Impact Cresterea productivitatii muncii 8 % pe an 
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Masura 413 /  312-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

            

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiectivul general  al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea 

activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. 

Obiective specifice 

a) Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural; 

b) Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole26; 

c) Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi. 

Obiective operationale: 

- Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non agricol, în 

spatiul rural; 

- Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei; 

- Încurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale; 

- Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

În prezent în economia zonei COLINELE BUZAULUI , depinde într-o mare masura de existenta 

activitatilor agricole. Odata cu restructurea activitatilor la nivelul fermelor agricole pentru o mai 

buna adaptare la cerintele pietei si orientarea inevitabila catre o ocupare partiala în agricultura va 

determina eliberarea unei parti considerabile a fortei de munca din sectorul agricol,  implicand 

necesitaea crearii de locuri de munca alternative, precum si a surselor de venituri alternative din 

activitati non-agricole, alaturi de reorientarea fortei de munca spre activitati non-agricole productive 

si catre dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea prioritatii 

strategice referitoare la: diversificarea economiei rurale si cresterea calitatii vietii la nivelul 

teritoriului; 

            

 

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii 

Sprijinul activitatilor non-agricole în spatiul rural prin intermediul dezvoltarii microîntreprinderilor 

atât nou create cât si existente. 

                                                           

26 Cu exceptia activitatilor ce presupun obtinerea de produse non-Anexa 1 la Tratat, sustinute prin Masurile 121 si 123 ale 
Axei 1. 
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Actiunile prevad: 

i. Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi: 

- Industria usoara (obiecte de artizanat, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz 

gospodaresc, produse odorizante etc.); 

- În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea 

(ex. mobila); 

- Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. 

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati 

traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, confectionare 

instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere 

a propriilor produse obtinute din aceste activitati). 

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi: 

- Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie; 

- Servicii de conectare si difuzare internet; 

- Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizitia mijloacelor de transport) protectie 

fitosanitara, însamântare  artificiala a animalelor; 

- Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. 

iv.Investitii în producerea de energie regenerabila 

- Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 

biocombustibilii. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri:  

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte 

actiuni din cadrul altor masuri.  

            

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 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau 

active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro). 

Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii 

contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa 

functioneze ca micro-întreprindere. 

Evaluarea numarului:  8 beneficiari  
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Precizari privind actiunile eligibile 

             *Actiuni imateriale: 

              Tip de actiuni eligibile: 

Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora. 

 

              *Actiuni materiale: 

              Tip de actiuni eligibile: 

Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv; dotarea 

aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea în leasing a acestora); 

 

Finantare 

• Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 85% din totalul cheltuielilor eligibile si 

nu va depasi: Euro/proiect 

•  50.000 daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

• 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul 

transportului rutier; 

• 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi. 

Beneficiarii acestei masuri vor primi tratament egal fara discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasa, 

origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc. 

Numar de  
proiecte 

prevazute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
masura 

Contributia 
FEADR-  
masura 

Contributia 
publica  

nationala 

Contr
ibutia 
privat

a 

8 41.176 euro 329.412 euro 224.000 euro 56. 000 euro 
49.412 
euro 

 

Indicatori de monitorizare: 

Tip 

indicator 

Indicator Tinta 2010-

2013 

Realizare Numar de total de proiecte spriinite 8 

Realizare Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt tineri 5 

Realizare Numar de proiecte spriinite care reprezinta forme asociative 4 

Realizare Investitii pentru dezvoltarea activitatilor traditionale sepcific locale  

precum cele mestesugaresti si de artizanat). 

5 
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Realizare Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu 3 

Realizare Proiecte pentru dezvoltarea de servicii pentru populatia rurala 

prestate de catre micro-întreprinderi 

4 

Realizare Numar de proiecte prin care se introduc produse noi si/sau 

tehnologii noi 

3 

Rezultat Crearea de locuri de munca 10 

Rezultat Proiecte care presupun actiuni de cooperare si parteneriat 3 

Impact Cresterea ocuparii în sectorul secundar si tertiar la nivelul 

teritoriului 

4 % dupa 

perioada de 

implementare 
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Masura 413 / 313-Încurajarea activitatilor turistice 

            

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiectivul general Dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea 

numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului 

rural. 

Obiective specifice 

- Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în special pentru tineri si femei; 

- Cresterea valorii adaugate în activitati de turism; 

- Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice; 

- Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor. 

Obiective operationale 

• Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica; 

• Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica; 

• Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes 

turistic. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Potentialul zonei COLINELE BUZAULUI ,in ceea ce priveste dezvoltarea activitatilor de turism, este 

foarte mare asa cum reiese din analiza diagnostic si in specia din evidentierea caracteristicilor naturale, 

cultural-istorice, arhitectonice si de mediu. Cu toate acestea sectorul turistic nu este suficient dezvoltat in 

raport cu potentialul natural local si cu cerintele pietei interne si externe. Infrastructura turistica existenta 

nu raspunde pe deplin cerintelor 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 

profesional. Tocmai din acest motiv, sprijinul actiunilor din aceasta masura, vizeaza prioritar respectarea 

si promovarea principiilor de dezvoltare durabila. În acest context, extinderea ariei ofertei specifice, 

stimularea zonelor cu potential turistic ridicat va fi atent monitorizata, în timp ce, vor fi respectate în mod 

obligatoriu, masurile de protejare a mediului. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea prioritatilor 

strategice referitoare la: diversificarea economiei rurale si cresterea calitatii vietii la nivelul 

teritoriului si Valorificarea potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor 

durabilitatii, a protectiei mediului si prin dezvoltarea resurselor umane. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 
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Actiunile sunt destinate intregului teritoriu.  

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte actiuni 

din cadrul altor masuri.  

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii 

Sprijinul prin acesta masura vizeaza investitii în spatiul rural: 

componenta a) Investitii în infrastructura de primire turistica; 

componenta b) Investitii în activitati recreationale; 

componenta c) Investitii 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 agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii 

contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa 

functioneze ca micro-întreprindere; 

- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare, precum si asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara realizate doar între comune si înfiintate conform legislatiei nationale în 

vigoare; 

- ONG-uri. 

Evaluarea numarului:  8 beneficiari 

Precizari privind actiunile eligibile 

             *Actiuni imateriale: 

              Tip de actiuni 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 promotionale precum prima editare a materialelor în scopul promovarii 

actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare etc 

Alte tipuri de actiuni eligibile (actiuni inovative): 

i. Realizarea de studii de piata preliminare pentru determinarea potentialului sectorului agroturistic in 
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teritoriu, ca alternativa la activitatile rurale si in mod complementar pentru valorificarea produselor 

traditionale. 

            

              *Actiuni materiale: 

              Tip de actiuni eligibile: 

Pentru componenta a): 

i. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice 

si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având pâna la 15 camere. 

Pentru componenta b) 

i. Investitii private în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de 

primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, trasee pentru echitatie 

inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea 

adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting etc. 

Pentru componenta c) 

i. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii si 

vizitarii turistice;  Se va imbina, in acest sens componenta turistica cu cea comerciala (de exemplu, prin 

promovarea, prin intermediul expozitiilor a diferitelor produse traditionale- actiune inovativa.) 

ii. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica etc.; 

Alte tipuri de actiuni eligibile: 

2. Realizarea de studii de piata preliminare pentru determinarea potentialului sectorului 

agroturistic in teritoriu, ca alternativa la activitatile rurale si in mod complementar pentru 

valorificarea produselor traditionale. 

            

Finantare 

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

i. Pentru investitiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil 

va fi de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/proiect; 

ii. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la: 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 100.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de 

investitii în agro-turism; 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de 

investitii în activitati recreationale; 

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii 

în turismul rural. 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

          

Numar de  

proiecte 

prevazute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe masura 

Contributia 

FEADR-  

masura 

Contributia 

publica  

nationala 

Contributia 

privata 

8 40.000 euro 376.471. euro 256.000 euro 64. 000 euro 56.471 euro 

 

Indicatori de monitorizare: 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numar de total de proiecte spriinite 8 
Realizare  Numar de proiecte spriinite ale caror 

beneficiari sunt tineri 
5 

Realizare  Numar de proiecte spriinite ale caror 
beneficiari sunt femei 

2 

Realizare Numar de proiecte propun actiuni de 
cooperare si parteneriat 

3 

Realizare Proiecte ale caror beneficiari 
reprezinta sau fac parte dintr-o forma 
asociativa (grup de producatori, 
asociatii, parteneriate etc) 

4 

Realizare Numar de proiecte care integreaza 
probleme de mediu 

3 

Realizare Numar de proiecte ai caror beneficiari 
reprezinta ferme de semi-subzistenta 

3 

Rezultat Numar de structuri de primire 
turistica care îsi diversifica gama de 
servicii turistice. 

4 

Impact Cresterea ocuparii în sectorul 
secundar si tertiar în mediul rural din 
care contributia Masurii 313 

2 %  

Impact Crearea de locuri de munca 16 
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Masura 413 / 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale 

            

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiectivul general   

Imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si 

protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural în vederea realizarii unei dezvoltari 

durabile; 

Obiectivul specific vizeaza cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de 

servicii îmbunatatite. 

Obiectivele operationale ale acestei masuri vizeaza: 

_ Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural; 

_ Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala; 

_ Cresterea numarului de sate renovate; 

_ Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spatiului rural COLINELE BUZAULUI este indisolubil 

legata de îmbunatatirea serviciilor de baza ale zonei. De asemenea, pe teritoriul COLINELE 

BUZAULUI exista un numar impresionat  de obiective de patrimoniu, care necesita reabilitare. 

Asadar, implementarea  actiunilor aferente acestei masuri este de o importanta strategica pentru 

dezvoltarea teritoriului. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea prioritatilor 

strategice referitoare la: cresterea calitatii vietii la nivelul teritoriului si valorificarea 

potentialului natural si uman local pe baza adoptarii principiilor durabilitatii, a protectiei 

mediului si prin dezvoltarea resurselor umane. 

            

Descrierea interventiei- 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. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte 
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actiuni din cadrul altor masuri.  

            

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 „c”. 

Evaluarea numarului: 9 beneficiari 

            

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 
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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 c): 

• Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B si natural din 

spatiul rural (pesteri,  arbori seculari, cascade etc.); 

• Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. 

Criterii de eligibilitate: 

• Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se 

identifica într-una din categoriile de beneficiari definite; 

• Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/investitie din alte fonduri comunitare sau 

nationale; 

• Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; 

• Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si 

necesitatea socio-economica a investitiei; 

• Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apa) si 

legislatia în vigoare cu privire la normele de siguranta în transport/energie; 

• Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz tehnico-

economic din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un avizdin partea consiliului 

judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia regionala/judeteana de 

apa/apa uzata, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regaseste în situatiile mai sus mentionate, 

proiectul va fi însotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura gestionarea si mentenanta 

investitiei; 

• Investitia sa respecte Planul Urbanistic General; 

• Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura 

specifica locala; 

• Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe 

întreaga perioada de programare (2007-2013) ; 

• Pentru investitiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu semnaturi 

ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie adeziunea 

privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de 

apa/canalizare/gaze/energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor; 

• Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.  
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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. 

          

Numar de  

proiecte 

prevazute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

masura 

Contributia 

FEADR-  

masura 

Contributia 

publica  

nationala 

Contributia 

privata 

9 100.000 euro 900.000 euro 720.000 euro 180.000 euro 0 euro 

 

Indicatori de monitorizare: 

Tip de indicator Indicator Tinta 2010-2013 

Realizare Numar de proiecte sprijinte 9 
Realizare Numarul de actiuni de servicii de baza 

sprijinite Împartit în functie de tipul 
actiunii (initiative ICT, mobilitate, 
infrastructura culturala si sociala, 
infrastructura de mediu, training, facilitati 
de îngrijire a copiilor, altele) 

4 

Realizare Numar de proiecte care sprijina 
patrimoniul natural si/sau cultural local. 

4 

Realizare Proiecte promovate de bebeficiari care 
reprezinta forme asociative 

2 

Realizare Numar de proiecte sustinute care 
integreaza probleme de mediu. 

4 

Realizare Numar de proiecte care promoveaza 
actiuni de cooperare si parteneriat 

2 

Impact  Procent de populatie rurala care datorita 
sprijinului beneficiaza de conditii de viata 
îmbunatatite 

40 %  
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Masura 421 Implementare proiectelor de cooperare 

            

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiective generale vor contribui la protejarea mediului si implementarea acţiunilor pentru 

conservarea patrimoniului natural, păstrarea si valorificarea patrimoniului cultural, natural si turistic, 

îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural si economic din teritoriul GAL-ului. 

Obiective specifice:  

Participarea grupului de actiune locala la proiecte de cooperare si promovarea adoptarii de tehnologii 

si practici inovative pentru:  

� conservarea patrimoniului natural,  

� păstrarea si valorificarea patrimoniului cultural, natural si turistic,  

� îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural si economic din teritoriul GAL-ului,  

� stimularea culturii atreprenoriale si facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii prin 

promovarea parteneriatelor intre educatie si ocupare si dezvoltarea de noi profesii si 

oportunitati. 

Obiective operationale: 

� activitati de cooperare pentru constientizarea valorii factorului uman pentru dezvoltarea 

teritoriului. 

� activitati de cooperare pentru asumarea si valorificarea identitatii locale si a specificului local 

� activitati de cooperare pentru pentru responsabilizarea actorilor din mediu rural pentru 

protejarea patrimoniului material si imaterial al zonei 

� activitati de cooperare pentru insusirea de noi metode, tehnici de lucru menite sa consolideze 

comunitatile si sa dezvolte sinergiile necesare implementarii planului de actiune locala 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Prezenta strategie are ca scop dezvoltarea zonei COLINELE BUZAULUI. O forma de dezvoltare 

acestei zone o reprezinta si cunoasterea modului de actiune a unui alt grup de actiune locala, 

adaptarea unor practici inovative la nivelul teritoriului. 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 COLINELE BUZAULUI. 

Realizarea investitiilor sprijinite in cadrul acestei masuri contribuie direct la realizarea prioritatilor 

strategice referitoare la: dezvoltarea cooperarii in interiorul si exteriorul teritoriului si 

stimularea adoptarii unor tehnologii si practici inovative; 
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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. 

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu.  

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte 

actiuni din cadrul altor masuri.  

            

Beneficiari 

Teritoriul GAL COLINELE BUZAULUI 

Evaluarea numarului:  2 proiecte de cooperare 

            

Precizari privind actiunile eligibile 

             *Actiuni imateriale: 

              Tip de actiuni eligibile: actiuni de cooperare 

Cheltuieli eligibile 

- cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, 

seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente, 

-  

- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 

              *Actiuni materiale: 

              Tip de actiuni eligibile: 

- cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune,achizitia de echipamente neceasre 
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desfasurarii proiectelor 

Criterii de selectie: 

Prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

În ambele cazuri, prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

� implica mai mult de doua GAL-uri din România 

� implica un GAL din alt stat membru cu experienta Leader + 

� includ activitati inovative 

� combina obiectivele din diferite axe ale PNDR 

� se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta 

� se adreseaza tinerilor din zona rurala 

� respecta normele de mediu 

� care urmaresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca 

beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate, etc. 

Finantare 

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

          

Numar de  
proiecte 

prevazute 
Cost total mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
masura 

Contributia 
FEADR-  
masura 

Contributia 
publica  

nationala 
Contributia privata 

2 60.000 euro 100.000 euro 80.000 euro 20.000 euro 0 euro 
Indicatori de monitorizare: 

Tip indicator Indicator Tinta 2010-
2013 

Realizare Numar de proiecte de cooperare 2 

Realizare 
Numar de proiecte de cooperare care implica mai mult de 
doua galuri din Romania 

1 

Realizare 
Numar de proiecte de cooperare care implica un GAL din UE 
cu experienta în LEADER+ 

1 

Realizare Numar de proiecte de cooperare implementate de tineri 2 

Realizare 
Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte dintr-o 
forma asociativa (ONG, asociatii, parteneriate etc) 2 
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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 urmareste cresterea capacitatii 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 COLINELE BUZAULUI. 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 (8,4 %) 

Componenta b - Instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL (2,1%) 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

Beneficiari – Grupuri de Actiune Locala 

Evaluarea numarului: 1 beneficiar, prin trei actiuni (1 actiune = un buget anual) 

            

Precizari privind actiunile eligibile 

             *Actiuni imateriale: 

              Tip de actiuni eligibile: 

Componenta a): 

Plata expertilor si pentru alte servicii de expertiza legate de implementarea strategiei de dezvoltare locala 

- Cheltuieli pentru închirierea unor locatii 

- Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 
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- Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii postale), transport si plata utilitatilor 

(caldura, lumina, etc.) 

- Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si europene de dezvoltare rurala, seminarii 

etc. 

Componenta b): 

- Studii ale zonei 

- Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare locala 

- Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locala 

- 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 

Criterii de selectie locala: 

Se vor respecta criteriile de selectie din fisa masurii 431.2, PNDR 

            

Finantare 

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

de  
proiecte 

prevazute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 

total pe masura 

Contributia 
FEADR-  
masura 

Contributia 
publica  

nationala 

Contributia 
privata 

3 100.000 euro 300.000 euro 240.000 euro 60.000 euro 0 euro 
 

Indicatori de monitorizare: 

Tip de 
indicator 

Indicator Tinta 2010-
2013 

Realizare Numar de actiuni sprijinite privind functionarea grupurilor de actiune 
locala 

3 

Realizare Numarul de actiuni sprijinite privind dobândirea de competente 
(1 actiune = 1 sesiune de instruire) 

3 

Realizare Numarul de actiuni sprijinite privind animarea teritoriului (1 actiune = 
1 seminar de animare) 

3 

 Numarul de participanti care au  finalizat cu succes actiunea de instruire 7 
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Masura dedicata finantarii proiectelor atipice inovative 4.1.a – Incurajarea activitatilor atipicesi 
inovative pentru dezvoltarea mediului rural 

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei 

Obiectivul general al masurii vizeaza constientizarea si identificarea oportunitatilor de valorificare a 
potentialului uman al zonei, cu  scopul animarea si motivarii populatiei din teritoriul GAL-ului de a se 
implica in mod activ in implementarea Planului de Dezvoltare Locala in premisa creerii acelor 
sinergii fara de care nu se poate asigura dezvoltarea durabila a teritoriului si sustenabilitatea acestui 
PDL.  

Obiective specifice: 

ț      incurajarea realizarii unor servicii cu caracter social si educational cu scopul constientizarii 
valorii factorului uman,  

ț      intarirea respectului de sine si responsabilizarea actorilor din teritoriul GAL-ului pentru 
protejarea patrimoniului material si imaterial al zonei 

ț      implicarea si motivarea populatiei in activitati atipice de identificare, conservare si promovare a 
potentialul teritoriului  

ț      insusirea unor tehnici si metode participative  in special de catre tineri in sensul consolidarii 
comunitatilor rurale si implicarea in activitati comune pentru gasirea unor posible solutii pentru 
problemele comunitatii. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spatiului rural din teritoriul GAL-ului Colinele Buzaului 
este indispensabil legata de implicarea activa a populatie din teritoriu, de constientizarea potentialului 
uman al zonei ca factor determinant in succesul oricarei initiative de dezvoltare economico-sociala a 
teritoriului. Oamenii sunt purtatorii traditiilor, resursa de productie prin munca depusa,  factori 
decizionali la nivelul comunitatii, sursa de inovare si promovare a valorilor morale si culturale si 
reprezinta principalul canal de comunicare ce trebuie valorificat la nivelul teritoriului. 

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii  

Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza sprijinirea de actiuni/activitati pe teritoriul GAl-ului pentru: 

componenta a) Constientizarea potentialului uman si a resurselor locale ca factori determinanti ai 
dezvoltarii locale; 

componenta b) Constientizare valorii patrimoniului imaterial al teritoriului si incurajarea promovarii 
acestuia 

componenta c) Conservarea si protectia mediului inconjurator si mentinerea agro-biodiversitatii 
naturale a zonelor, mentinerea sanatatii ecosistemelor si a populatiei. 
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componenta d) Transferul de know-how la nivelul grupurilor locale in vederea incurajarii initiativelor 
locale ( tehnici si metode participative) 

Beneficiari 

Beneficiari directi: 

� 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 constituite in conditiile legii, care aplica independent sau in parteneriat 
si care au ca obiect de activitate prestarea unor servicii identificate a se realiza prin proiect. 

Beneficiari indirecti: Populatia de pe teritoriul GAL-ului 

Evaluarea numarului: 7 beneficiari directi 

Precizari privind actiunile eligibile 

               Tip de actiuni eligibile: 

Componenta a) Constientizarea potentialului uman si a resurselor locale ca factori determinanti 
ai dezvoltarii locale: 

ț      Actiuni menite sa constientizeze si/sau evalueze starea de sanatate a  diferitelor categorii ale 
populatiei din cadrul teritoriului, cu caracter  permanet sau temporal.  

ț  Servicii de consiliere psiho-sociala, cu caracter permanent sau temporar pentru copii proveniti din 
familii defavorizate si/sau batrani. 

ț      Servicii de tip recreational si educativ pentru copii sau batrani cu scopul integrarii acestora in 
comunitatile din care fac parte (vizite tematice la muzee, lacasuri de cult sau  monumente din 
patrimoniul national, ore de curs demonstrative la ferme, la unitati de procesare, mestesugari,etc.) 

ț      Servicii de organizarea de evenimente/activitati menite sa evidentieze potentialul factorului uman 
in dezvoltarea teritoriului. (demonstratii culinare, manifestari culturale, targuri si expozitii tematice 
etc.)  

Componenta b) Constientizarea valorii patrimoniului imaterial al teritoriului si incurajarea 
conservarii si promovarii acestuia 

ț      Organizarea de ateliere educationale, demonstrative pentru mestesugurile traditionale ale zonei,  
sau pentru  recunosterea/identificarea/ prezentarea resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter 
permanent sau temporar.(scoli de vara, cursuri demonstrative) 
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ț      Actiuni de constientizarea si  identificarea, patrimoniului cultural si natural al zonei in vederea 
conservarii acestuia, precum si promovarea sa prin sprijinirea participarii la evenimente nationale si 
internationale organizate pe acesta tema.  

Componenta c): Constientizarea necesitatii de conservare si protectia mediului inconjurator, factor 
decisiv pentru sanatatea populatiei si mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor 

ț       Activitati de constientizare a populatie teritoriului asupra potentialului zonelor protejate (ariile 
Natura 2000) existente la nivelul GAL-ului si informarea cu privire la conditiile speciale de conservare 
a acelor zone. 

ț      Activitati menite sa incurajeze conservarea in situ a unor specii din flora si fauna locala prin 
organizarea de prezentari tematice, expozitii naturale,la nivel local etc. 

ț      Amenajarea de spatii speciale pentru picnic in conformitate cu legea 54/2012 privind 
desfasurarea activitatilor de picnic.* doar pentru beneficiarii publici 

Componenta d) Transferul de know-how la nivelul grupurilor locale in vederea incurajarii initiativelor 
locale ( tehnici si metode participative) 

ț      Actiuni inovative/proiecte pilot cu scopul de a transfera know-how  in vederea incurajarii 
initiativelor locale pentru dezvoltarea teritoriului. 

Nu vor fi eligibile in cadrul acestei masuri investitiile  privind: 

-         realizarea infrastructurii recreationale,  

-         renovarea cladirilor publice,  

-         amenajarile de parcari, piete si spatii pentru organizarea targurilor  

-         realizarea infrastructurii  aferente serviciilor sociale 

-         promovarea activitatilor turistice. 

- Studiile privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de 
valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitătii 

- Pentru toate componentele: 

Actiunile eligibile imateriale se vor referii la: 
- Plata expertilor si pentru alte servicii de expertiza legate de implementarea proiectelor 

- -Cheltuieli pentru închirierea unor locatii  

- -Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 

- Cheltulieli pentru investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în 
leasing a acestora,inmasura in care se justifica necesitatea achizitionarii lor prin proiect. 
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- Cheltuieli pentru realizarea materialelor de informare/promovare/diseminarea informatiilor 

- Studii, expertize tehnice  identificate a fi necesare in implementarea proiectelor 

                         *Actiunile  materiale se refera la: 
              Tip de actiuni eligibile: 
 
- Inchirierea/achizitia de echipamente de birotica, materiale didactice  si electronice, precum si a altor 
echipamente/dotari necesare pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect 

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, indiferent de tipul potentialului beneficiar care aplica,  

b) de pâna la 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

 

Numar de 
proiecte 
prevazute 

Cost total mediu Estimarea costului total pe 
masura 

Contributia 
FEADR-
masura 

Contributi
a publica 
nationala 

Contributia 
privata 

7 35.294 euro 274.059 euro 168.000 
euro 

42.000 
euro 

37.057 euro 

 

Tip de indicator Indicator Tinta 2010-2013 
Realizare Numar de proiecte finantate 7 
Realizare Numar de proiecte dedicate tinerilor 

sub 40de ani 
4 

Realizare Proiecte care integreaza actiuni de 
protectia/conservarea mediului 

3 

Realizare Proiecte promovate de forme 
asociative sau de membrii acestora 

4 

Realizare Proiecte care promoveaza actiuni si 
practici inovative 

3 

Realizare Proiecte care integreaza actiuni 
decooperare 

7 

De impact Cresterea nivelului de constientizare 
a patrimoniului natural si cultural, 
material si imaterial al teritoriului si 
a potentialuluide promovare a 
acestuia 

20% 
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NOTA: 

 

Pentru acele proiecte din cadul masurilor care presupun co-finantare din partea beneficiarilor, 

reprezentantii GAL Colinele Buzaului cu atributii in evaluarea si selectarea proiectelor, vor 

solicita urmatoarele documente care sa justifice sursa de co-finantare a respectivilor 

beneficiari: 

 

Document doveditor al co-finantarii. 

a). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 

depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) şi prin 

certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni 

faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte: 

b). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 

depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, 

sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia 

care a acordat-o; 

c). extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul 

cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii 

licitaţiei de proiecte; 

d). extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de 

finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o 

valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

e). Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile. 

 

De asemenea, facem precizarea ca prin validarea strategiei si a Planului de Dezvoltare Locala, 

partenerii GAL Colinele Buzaului s-au angajat ca vor sustine financiar cheltuielile aferente 

implementarii strategiei in conformitate cu Bugetul Indicativ prevazut in cadrul prezentului Plan de 

Dezvoltare Locala. 
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Realizarea parteneriatului şi funcţionarea GAL-ului 

 

PARTEA a – V – a: Parteneriatul 

 

Parteneriatul public privat GAL COLINELE BUZAULUI a inceput sa se structureze incepand cu luna 

noiembrie a anului 2011, la initiativa organizatei Junior Chamber International, care s-a remarcat la nivel 

judetean prin mai multe initiative de stimulare a culturii antreprenoriale si de dezvoltare economica si a 

doamnei Georgeta Bisoceanu a carei experienta in realizarea unui alt parteneriat public privat de tip GAL 

carea fost selectat si autorizat ( GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI) a contribuit la consolidarea si 

definitivarea acestuia in forma sa actuala. 

In forma sa actuala, GAL COLINELE BUZAULUI include un numar de 23 membrii fondatori, din 

care 7 reprezinta autoritati publice locale, 12 firme private si 4 reprezentanti ai societatii civile. De 

asemenea, la nivelul parteneriatului tinerii sunt reprezentati in proportie de 26%, iar femeile in proportie 

de 30%. 

 Organizatiile partenere acopera o gama larga te activitati de la protectia mediului (Asociatia 

Vulcanii  Noroiosii  Policiori – Comuna Scortoasa), protejarea minoritatilor (Asociatia Romilor Valea 

Buzaului), promovarea culturii antreprenoriale ( Asociatia Junior Chamber International) sau a 

intereselor fermierilor locali (Asociatia Eurofermierilor Buzoieni din Comuna Magura). 

Tabelul de mai jos evidentiaza structura parteneriatului in forama sa finala: 

 

Nr.Crt Denumire partener: 
Reprezentant 
legal 

Adesa: 
Data nasterii 
reprezentant 
legal: 

Domeniul de 
reprezentare: 

1  S.C. Hortiprod M&M SRL 
 

Dumitru 
N.George 
Bogdan 

Sat Balanesti 
,Comuna Cozieni 

06.03.1992 
 

 
Privat 

2 S.C.B&C IMPEX SRL 
    

Selaru Claudia  Com.Magura 11.04.1968 Privat 

3 Androne C.Rodica P.F.A 
 

Androne Rodica Sat Grajdana Com 
Tisau 

05.07.1969 Privat 

4 Asoc.Vulcanii  Noroiosii  
Policiori  

Rosu Dumitru  Comuna Scortoasa 04.06.1966 Societate Civila 

5 Asociatia  Junior Chamber 
International Buzau  

David Costantin 
Bogdan 

Comuna Bozioru 09.011983 Societate Civila 

6 Zavoianu Liea P.F.A Zavoianu Liea  Comuna  Berca 29.10.1972 Privat 

7 S.C. CIP COM SRL  Stanciu Maria Comuna  Magura 26.09.1968 Privat 

8 Popescu Elena Gabriela 
P.F.A 
 

Popescu Elena 
Gabriela 

Sat Ciuta – Comuna 
Magura 

24.09.1979 Privat 
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9 S.C. Ghial Construct SRL 
 

Alin Constantin Comuna  Unguriu 25.11.1977 Privat 

10 S.C. Yoma Grup Anda SRL 
 

Botoaca 
Mariana-
Marilena 

Sat Valea Salciilor , 
Comuna.Tisau 

15.07.1976 Privat 

11 S.C. C&D Absolut SRL 
 

Panchiosu Vasile 
Catalin 

Comuna Unguriu 03.06.1977 Privat 

12 S.C. ADG Mineral Extract 
SRL,  

Dascalu Iuliana 
Andreea 

Comuna  Magura 06.10.1986 Privat 

13 Asociatia Romilor Valea 
Buzaului  

Tailup Stefan Comuna Magura 22.12.1952 Societate Civila 

14 Goicea Stefan P.F.A Goicea Stefan Sat Runcu 
,Com.Parscov 

14.01.1952 Privat 

15 SC Phenix Ambient 2008 
SRL,  

Sturzoiu Catalin Comuna Unguriu 05.02.1974 Privat 

16 Asoc.Eurofermierilor 
Buzoieni,  

Simion Costel  Comuna Magura 06.06.1969 Societate Civila 

17 Comuna Jugureni  
 

Marcocenu 
Constantin 

Judetul Prahova 01.09.1962 Public 

18 Comuna Tisau  
 

Guloiu  Ion  Judetul Buzau 16.06.1953 Public 

 
19 

Comuna Unguriu  
 

Ristea Florin Judetul Buzau 01.08.1948 Public 

20 Comuna Magura 
 

Cirstea Daniel  Judetul Buzau 21.07.1974 Public 

21 Comuna Bozioru  
 

Mirica Ion Judetul Buzau 14.01.1951 Public 

22 Directia Silvica Buzau  Stanciuc Aurel  Judetul Buzau 20.10.1959 Public 

23 Camera Agricola Judeteana 
Buzau 

Socol Dumitru  Judetul Buzau 10.06.1968 Public 

 

 

 

Modul de reprezentare a partenerilor in cadrul GAL COLINELE BUZAULUI este preznetat in graficele 
de mai jos:
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Publici

30%

Privati

53%

ONG

17%  Reprezentanti

publici

30%

 Publici si

ONG

70%

tineri

26%

femei

30%

 repreantanti

peste 40 ani

44%

 

Teritoriul acoperit de Gal COLINELE BUZAULUI cuprinde suprafata administrativa a urmatoarelor 
comune: 

- Judetul Buzau: Magura, Tisau, Cozieni, Parscov, Bozioru, Scortoasa, Unguriu, Berca; 

- Judetul Praova: Comuna Jugureni 

Populatia totala a teritoriului acoperit de parteneriat este de 33.472 locuitori, iar suprafata totala de 
504.66 Km patrati, rezultand o densitate a populatiei la nivelul teritoriului de 66,33 locuitori / Kmp. 

 

1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură 

(parteneriatul  care realizează dosarul de candidatura – Planul de Dezvoltare Locală) 

 

Modul in care s-a realizat crearea, structurarea si consolidarea parteneriatului GAL COLINELE 

BUZAULUI a fost indisolubil legat cu procesul de elaborare a dosarului de candidatura, a Planului de 

Dezvoltare Local, in conformitate cu abordarea Axei 4 LEADR „de jos in sus” 

Manierea de lucru a presupus o abordare locală integrată centrată pe o strategie de dezvoltare locală 

adaptată la situaţia locală. Elaborarea şi punerea in aplicare a acesteia s-a dorit să fie cat穰 mai 

descentralizata posibil, coordonarea fiind realizata de catre un parteneriat intre actorii locali din 
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sectoarele public, privat şi socia. Se poate spune că abordarea generală este caracterizată de trei 

componente principale interconectate, o aşa-numită : teritoriul (zona), grupul (parteneriatul) şi strategia 

de dezvoltare locală integrată. 

 

 

 
In sensul celor de mai sus realizarea parteneriatului si a Planului de Dezvoltare Local a parcurs 

urmatoarele etape:  

 

1. Identificarea tritoriului si a tuturor partilor interesate 

Etapa a fost initiata de catre organizatia Junior Chamber International impreuna cu doamna Georgeta 

Bisoceanu, pornind de la oportunitatea lansarii unei noi licitatii pentru selectia de Grupuri de Actiune 

Locala, prin PNDR 2007-2012, AXA 4, Masura 431.2 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala” si 

a nevoilor stringente de dezvoltare de la nivelul comunelor din actualul teritoriu al GAL COLINELE 

BUZAULUI. 

In cadrul acestei etape au fost a fost realizata o analiza preliminara a modului in care teritoriul vizat se 

incadreaza in prinicpalele conditii de eligibilitate si selectie prevazute in cadrul Masurii 431.2 din 

perspectiva pricipalelor localitati implicate, pozitiei geografice, a numarului de locuitori, a omogenitatii 

socio-economice si naturale a zonei vizate pentru a deveni teritoriul viitorului Grup de Actiune Locala. 

In acelasi timp a fost realizata o analiza a indivizilor, organizaţiilor şi instituţiilor care au avut sau pot 

avea un impact semnificativ (pozitiv sau negativ!) asupra dezvoltării zonei si care urmau sa fie invitate să 

se implice in activitatea parteneriatului.  
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In urma acestor analize au fost intiate consultari la nivelul celor 9 comune ale teritoriului identificat 

pentru atragerea persoanelor resursa in cadrul parteneriatului si initierea procesului de elaborare a 

Planului de Dezvoltare Locala. 

Metodele utilizate in aceasta etapa s-au rezumat la: 

- Analiza preliminara a datelor din surse secundare ( site-ul Direcitei Judetene de Statistica, 

Strategiile de dezvoltare locala ale comunelor partenere, alte date din surse publice) 

- Analiza preliminara a potentialelor parti interesate pe baza unei matrice de analiza conform 
tabelului de mai jos: 

 

Etapa de identificare a teritoriului si a partilor interesate a fost initiata la inceputul lunii Noiembrie 

2011 si s-a derulat pana la sfarsitul lunii Decembrie 2011 si pe langa metodel mai sus enutate a presupus 

o serie de consultari individuale preliminare cu o serie de  perosoane resura identificate si cu liderii de 

opinie identificati la nivelul potentialului teritoriu.  

 

2. Consolidarea parteneriatului si elaborarea Planului de Dezvoltare Locala: 

Aceasta etapa consituie baza formarii si consolidarii parteneriatului pana al forma sa actuala si 

reprezinta faza de consistenta metodologica in ceea ce priveste elaborarea Planului Local de Dezvoltare 

Locala. Aceasta etapa a implicat un proces intens participativ de animare a teritoriului potential, de  

consultare si implicare a liderilor locali de opinie si a persoanelor resursa, de cooptare a expertilor 

necesari pentr combinarea competentelor acestora in cadrul unor activitati de analiza a situatiei locale, de 

identificare a caracteristicilor teritoriului ( puncte tari, slabe, oportunitati si amenintari), de prioritizare a 

nevoilor locale si de formulare unor viziuni strategice de dezvoltare si a prioritatilor strategice de 

interventie in virtutea acestor viziuni.   

In acelasi timp pe intreaga perioada de derulare a acestei etape au fost initiate metode pentru 

diseminarea rezultatelor procesului consultativ privind stadiul proccesului de elaborare a Planului de 

Dezvoltare Locala. 

Aceasta etapa s-a derulat pe parcursul lunilor ianuarie si februoarie ale anului 2012. 
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3. Integrarea viziunilor, definitivarea parteneriatului si validarea strategiei si a Planului Local de 

Dezvoltare Locala. 

Aceasta etapa a presupus definitivararea si integrarea viziunilor de dezvoltare si formularea unei 

viziuni de dezvoltare durabila a teritoriului larg acceptata de toti factorii cheie implicati, formularea 

directiilor prioritare de interventie si a actiunilor aferente si dezbaterea acestora la nivelul teritoriului. 

Dupa integrarea tuturor punctelor de vedere de la nivelul teritoriului si analiza strategiei cu expertii 

implicati ( AM CJDR) s-a realizat oficializarea parteneriatului si stabilirea Comintetului de Selectie a 

proiectelor propus in cadrul parteneriatului, precum si principalele functii cheie. 

La finalul acestei etape membrii parteneri au validat Dosarul de Candidatura final. 

Ultima etapa in realizarea parteneriatului si a Planului de Dezvoltare Locala s-a derulat pe parcursul 

lunilor Martie si Aprilie ale anului 2012. 

 

Pe parcursul acestor etape, pe langa metodele prezentate mai jos, a fost realizate si alte activitati 
specifice de promovare precum: site-ul www.galcb.ro, elaborare si distributia unor pliante si publicarea 
unui anunt in presa locala ( ziarul „Sansa” de Buza) privind validarea strategiei locale. 

 

Intregul proces este descris in forma schematizata in tabelul de mai jos: 
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Perioada de 
realizare: 

Scopul Consultarilor: Metode utilizate: Rezultate obtinute: Participantii: Documente justificative: 

Ianuarie 2012 Consolidarea echipei de lucru 
stabilirea planului de elaborare a 
PDL in ceea ce priveste: 
 - etapele de realizarea si continutul 
acestora; 
 - rezultatele tintite; 
 - calendarul de lucru si principliile 
metodologice; 
 - identificare unor experti necesari 
in procesul de elaborare 
 - constientizarea actorilor locali si 
diseminarea informatiilor cu privire 
la initierea procesului de realizare a 
Planului de Dezvoltare Locala si a 
parteneriatului. 

-Consultari cu ajutorul 
liderilor de opinie; 
 - Intalnire publica; 
 - Analiza datelor din surse 
secudare; 
 - Analiza factorilor de 
interes la nivel local 
- Elaborarea si diseminarea 
unor flayere de promovare 
 - Comitet de initiativa 
locala; 
 - Prezentare power-point 

Realizarea unui Comitet de 
Initiativa pentru realizarea 
Planului de Dezvoltare 
Locala structurat pe 
urmatoarele nivele: 
- tehnic – reprezentanti ai 
partenerilor cu experienta 
in implementarea unor 
proiecte relevante la 
nivelul zonei – Echipa de 
lucru. 
- consultativ – experiti 
cooptati din randul 
partenerilor sau din 
exterior cu experienta 
relevanta in domeniu; 
- comunicare – primarii 
autoritatilor publice si 
lideri locali de opinie. 
Elaborarea planului de 
lucru si a calendarului 
pentru realizarea Planului 
de Dezvoltare Locala 
 Identificarea 
reprezentatilor partenerilor 
care sa faca parte din 
grupuri de lucru tematice. 

  - primarii comunelor al 
caror zona administrativa 
formeaza teritoriul propus; 
 - partenerii identificati in 
sectorul privat si al 
societatii civile; 
 - reprezentanti ai Directiei 
Silvice Buzau –Ocol Silvic 
Tisau 
 - Reprezentanti ai 
Camerei Agricole Judetene 
Buzau 

 - Fisa consultarilor cu 
liderii de opinie cu 
semanturile participantilor 
 - Minuta intalnirii publice 
privind desemnarea  
Consiliului de Initiativa si 
a planului pentru 
elaborarea Planului de 
Dezvoltare Locala. 
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Februarie 2012 Colectarea, structurarea si analiza 
datelor privind teritoriul propus: 
 - analiza surselor de date si 
structurarea acestora pe teme 
 - elaborarea analizei diagnostic si a 
analizei SWOT pe teme; 
Elaborarea unor versiuni privind 
viziunea strategica de dezvoltare a 
teritoriului. 

 - Analiza datelor din surse 
secundare; 
 - grupuri de lucru pentru 
analiza datelor si 
elaborarea viziunilor 
strategice si a directiilor de 
interventie; 
 - Elaborarea si aplicarea 
de chestionare la nivelul 
teritoriului; 

-  Prelucrarea si 
structurarea datelor pe 
teme (localizare, 
demografie, patrimoniu, 
economie etc) 
- elaborarea analizei 
diagnostic 
- Constituirea a trei grupuri 
de lucru din reprezenetanti 
ai sectorului public, privat 
si al societatii civile si 
realizarea primei intalniri 
de lucru; 
- Elaborarea analizei 
SWOT. 
- Identificarea necesarului 
de informatii si persoane 
resurse suplimentare 
pentru clarificari. 

- Comitetul de initiativa – 
echipa de lucru; 
 - Grupuri de lucru 
tematice: 
1. Grup pentru analiza 
economiei locale; 
2. Grup pentru analiza 
patrimoniului local 
material si imaterial; 
3. Grup pentru analiza 
calitatii vietii si a 
serviciilor sociale la nivel 
local. 

- Proces verbal pentru 
intalnirea grupurilor de 
lucru 
 - Chestionar elaborat si 
aplicat pentru ....persoane. 
 - Fisa consultarilor cu 
liderii de opinie cu 
semanturile participantilor 
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 Definitivarea analizelor diagnostic si 
SWOT , integrarea viziunilor de 
dezvoltare elaborate la nivelul 
grupurilor de lucru si stabilirea 
prioritatilor strategice de dezvoltare. 
Analiza principalelor reglementari 
locale, nationale si europene  din 
perspectiva raportului acestora cu 
obiectivele strategice si masurile de 
interventie propuse pentru realizarea 
acestora 
Consultari privind viziunea 
strategica elaborata si obiectivele 
strategice aferente. 

 - Grupuri de lucru  
 - Intalnire publica 
 - Prezentare power-point. 
 - Discutii de grup 
 - Consultari cu sprijinul 
liderilor de opinie 
 

- realizarea cele de -a doua 
intalniri a celor trei grupuri 
de lucru tematice; 
- revizuira analizei 
diagnostic si SWOT pe 
fiecare tema pe baza noilor 
informatii integrate; 
-  stabilirea prioritatilor 
strategice  adecvate 
viziunii strategice adoptate 
si a obiectivelor 
operationale aferente; 
- identificarea tipurilor de 
actiuni necesare pentru 
realizarea obiectivelor 
operationale in raport cu 
prevederile PNDR si 
specificatiile AXEI 4 
LEADER. 
- consultarea locala privind 
adecvarea viziunii 
strategice, a prioritatilor si 
a obiectivelor aferente. 

Comitetul de initiativa – 
echipa de lucru; 
 - Grupuri de lucru 
tematice: 
1. Grup pentru analiza 
economiei locale; 
2. Grup pentru analiza 
patrimoniului local 
material si imaterial; 
3. Grup pentru analiza 
calitatii vietii si a 
serviciilor sociale la nivel 
local. 
 - Participantii la intalnirea 
publica. 
 - Lideri de opinie 
implicati 
- Consultanti externi;  

- Proces verbal pentru 
intalnirea grupurilor de 
lucru 
- Fisa consultarilor cu 
liderii de opinie cu 
semanturile participantilor 
- Minuta intalnirii publice 
si fisa de prezenta a 
intalnirii publice 
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Martie 2012 Integrarea rezultatelor procesului 
consultativ in ceea ce priveste 
viziunea si obiectivele strategice si 
definitivarea acestora. 
Analiza principalelor resurse 
existente la nivelul teritoriului ( 
umane, financiare, institutionale etc) 
si modul in care acestea pot fi 
implicate in implementarea 
strategiei. 
Analiza factorilor de interes cheie la 
nivelul teritoriului din punctul de 
vedere al institutiilor, organizatiilor, 
reprezentatilor comunitatilor locale 
si modul in care acestia pot influenta 
implementarea strategiei. 
Elaborara principalelor elemente 
privind sistemul de monitorizare, 
evalaure si control privind 
implementare strategiei: 
 - indicatori de monitorizare pentru 
fiecare obiectiv si interventie; 
 - palierele si procedurile decizionale 
Elaborarea Planului de Dezvoltare 
Locala. 

 - Grupuri de lucru 
 - Analiza datelor din surse 
secundare 
 - Aplicarea matricei de 
analiza a factorilor de 
interes 
  

- realizarea celei de-a treia 
intalniri a celor 3 grupuri 
de lucru; 
- revizuirea viziunii 
strategice  si a obiectivelor 
strategice in baza 
informatiilor rezultate din 
procesul consultativ 
- integrarea viziunilor de 
dezvoltare ale teritoriului 
elaborate la nivelul 
fiecarui grup de lucru 
-identificarea principalelor 
resurse locale si a 
modalitatilor in care 
acestea pot fi implicate in 
procesul de implementare 
a strategiei; 
- identificarea 
modalitatilor in care 
principalii factori de 
interes pot fi implicati in 
procesul de implementare 
a strategiei. 
 - definirea principalelor 
mecanisme de 
monitorizare, evaluare si 
control. 
 - Definitivarea si 
evaluarea Planului de 
Dezvoltare Locala. 

Comitetul de initiativa – 
echipa de lucru; 
 - Grupuri de lucru 
tematice: 
1. Grup pentru analiza 
economiei locale; 
2. Grup pentru analiza 
patrimoniului local 
material si imaterial; 
3. Grup pentru analiza 
calitatii vietii si a 
serviciilor sociale la nivel 
local. 
  
 

- Proces verbal pentru 
intalnirea grupurilor de 
lucru in sedinta comuna. 
. 

Aprilie 2012 Validarea strategiei propuse, a 
Planului de Dezvoltare Locala si a 
Dosarului de Candidatura 

 - Intalnire publica 
 - Consultari cu sprijinul 
liderilor de opinie 

 - strategia de dezvoltare 
propusa a fost validata de 
catre comunitatea locala; 
 - Dosarul de candidatura a 
fost validat de catre 
membrii parteneri; 
 - Parteneriatul a fost 
oficializat  

Comitetul de initiativa – 
echipa de lucru; 
 - Membrii parteneri 
 - Membrii comunitatii  

- Minuta intalnirii publice 
si fisa de prezenta a 
intalnirii publice; 
- Fisa consultarilor cu 
liderii de opinie cu 
semanturile participantilor 
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2. Prezentarea parteneriatului decizional  

2.1 Descrierea partenerilor  

 

In cele ce urmeaza vom prezenta descrierea fiecarui membru partener al GAL COLINELE 
BUZAULUI, cu detalierea acelor activitati relevante pentru implementarea Planului de Dezvoltare 
Locala  

Descrierea partenerilor privati si reprezentantilor societatii civile: 

Nr.Crt. Denumire Partener / Locatia Identificare fiscala: 
Anul 

Infiintarii: 
Scop principal / Activitati 

principale derulate: 

1  PFA ANDRONE C. RODICA-  
TISAU : 

  - CUI 27501828  12.10.2010  Cresterea altor animale 
(albine)-0149. 

2 SC CIP COM 2003 SRL  -MAGURA     - CUI 15355559  10.04.2003   Restaurante – 5610 / Turism 

3  SC ADG MINERAL SRL  -
MAGURA  

   -CUI 27475621  07.10.2010 Extractia pietrisului si 
nisipului , extractia argile 
caolinului -0812 

4 SC PHENIX AMBIENT SRL- 
UNGURIU  

  - CUI 23040810  14.01.2008   - Lucrari tamplarie si 
dulgherie. 

 

5 SC C&D BEST ABSOLUT SRL –
UNGURIU  

   -CUI 118110634  08.11.2005 Transporturi rutiere de marfuri 
-6024 

6 SC GHIAL CONSTRUCT SRL –
UNGURIU  

   -CUI 22191793  31.07.2007 Lucrari de constructii a 
cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale -4120 

7 SC YOMA GRUP SRL -TISAU  -CUI 29373008  23.11.2011 Exploatare forestiera -0220 

8 PFA POPESCU ELENA 
GABRIELA-MAGURA  

 -CUI 25650203  10.06.2009 Fabricarea altor articole din 
beton ,ciment si ipsos -2369 

9  SC B&C IMPEX SRL- MAGURA   - CUI 8598792  05.07.1996 Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate , cu 
vanzare predominanta de 
produse alimentare , bauturi si 
tutun – 4711. 

10  ASOCIATIA ROMINLOR VALEA      -CUI 26701534  25.03.2010 Promovarea , pastrarea si 
afirmarea personalitatii 
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Partenerii publici ai GAL COLINELE BUZAULUI: 

Nr.Crt. Denumirea partenerului Locatia:  Identificare fiscala Descrierea domeniului de 
activitate: 

1 Comuna Jugureni Judetul Prahova CUI  2845460 Unitate Administrativ 
Teritoriala 

2 Comuna Tisau Tisau, Judetul 
Buzau 

CUI 4055734 Unitate Administrativ 
Teritoriala 

BUZAULUI –ONG  romilor la nivel local si 
national. 

11  SC HORTIPROD M&M SRL –
COZIENI 

    -CUI 14879814  13.09.2002  Cultivarea fructelor , 
semintoase si samburoase -
0124. 

12  ASOCIATIA VULCANILOR 
NOROIOSI SCORTOASA-ONG 

     -CUI 25657929   11.06.2009 Conservarea si utilizarea 
durabila a patrimoniului 
national , in general , dar in 
mod special a rezervelor 
naturale Vulcani Noroiosi , 
Piclele Mari si Piclele Mici , 
situate in jud Buzau , com 
Scortoasa. 

13  ASOCIATIA JUNIOR CHAMBER 
INTERNATIONAL BUZAU –
BOZIORU –ONG 

    -CUI 29028190  25.08.2011 Contributia la progresul 
întregii comunităţi oferind 
tinerilor şansa de a-şi dezvolta 
calităţile de lideri, simţul civic 
şi spiritul liber întreprinzător 
necesare pentru a genera 
schimbări pozitive în societate. 

14  PFA ZAVOIANU LIEA –BERCA      -CUI  29993603   20.03.2012 –Crestera altor animale 
(albine)- 0149 

15 PFA GOICEA STEFAN –PARSCOV     - CUI  28860625 14.07.2011 

 

    - Activitati in ferme mixte 
(cultura vegetala combinata cu 
cresterea animalelor)- 0150 

 

16 ASOCIATIA EUROFERMIERILOR 
BUZOIENI –MAGURA -ONG 

     CUI  29444087  13/12/2011 

 

Cresterea competitivitati 
fermierilor prin aplicarea unor 
practici agricole performante si 
prin accesarea fondurilor 
nationale si europene. 
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3 Comuna Unguriu Unguriu, 
Judetul Buzau 

CUI 16312033 

 

Unitate Administrativ 
Teritoriala 

4 Comuna Magura Magura, Judetul 
Buzau 

CUI 4055831 Unitate Administrativ 
Teritoriala 

5 Comuna Bozioru Bozioru, Judetul 
Buzau 

CUI  4154339 Unitate Administrativ 
Teritoriala 

6 Directia Silvica Buzau – Ocol 
Silvic Tisau 

Tisau, Judetul 
Buzau 

CUI R 13697512 

 

Conservarea si 
administrarea silvica. 

7 Camera Agricola Judeteana 
Buzau 

Buzau CUI 11327653 Consultanta agricola. 

 

 

2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului  

Functionarea generala a GAL – Colinele Buzaului va fi reglementata prin statut, in concordanta cu 

Ordonanta de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociatii si fundatii. 

GAL – Colinele Buzaului isi asuma elaborarea si implementarea Planului de Dezvoltarea Locala in 

teritoriul sau cu scopul dezvoltarii socio-economice  a zonei descrisa la capitolul I al prezentei strategii. 

In situatia in care acasta candidatura va fi selectata in cadrul apelului de selectie organizat de 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,  GAL –ul devine beneficiarul de drept al ajutorului inclus 

în abordarea Leader, si va fi cel care va gestiona fondurile alocate in baza Planului de Dezvoltare Locala 

prin intermediul beneficiarilor finali ai ajutorului.  

De asemenea, GAL –ul va actiona ca organism intermediar intre reprezentantii teritoriali ai MADR, 

respectiv APDRP  si beneficiarii finali ai proiectelor, doar în cazul în care nu sunt ei înşişi beneficiarii 

finali, în acest scop exercitand următoarele funcţii în teritoriu: 

promovarea Planului de Dezvoltare Locala, prin intermediul partenerilor săi, site-ul, mass-media, etc,  

� informarea actorilor interesati cu privire la schema de Leader precum si masurile PNRDR; aceste 

informaţii vor fi furnizate atât în mod direct la sediul central al GAL ului, cat şi prin intermediul 

internet, media si mass-media;  

� incurajeaza şi promoveaza realizarea de  investiţii la nivelul teritoriului  în cadrul abordării 

Leader, un rol important în această directie avandu-l informările cu diverse grupuri din teritoriu, 

promovarea direct de către grup, sau prin partenerii săi; 

� orienteaza punerea în aplicare a abordării Leader spre cele mai bune investiţii care să contribuie 

la dezvoltarea teritoriului, conform Planului de Dezvoltarea Locala; 
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� pune în aplicare proiecte în mod direct, dacă acest lucru poate ajuta la dezvoltarea zonei; 

� participă cu alte Grupuri de Acţiune Locală la proiecte de cooperare; 

 

Obligatiile GAL – ului Colinele Buzaului 

� sa tina contabilitatea in conformitate cu legislatia nationala in vigoare; 

� sa faciliteze verificarea tuturor acţiunilor sale de către Comisia Europeana şi alte organisme 

sau autorităţi la nivel comunitar, naţional sau judetean şi, în special, controalele efectuate de 

care Ministerul Agriculturii si Agentiei de Plati; 

� sa participe la toate reuniunile convocate de către Autoritatea de gestionare  a fondurilor 

Leader sau altă autoritate a PNDR; 

� sa asigure o publicitate adecvată a Planul de Dezvoltare Locala la nivel judetean, regional si 

national atât în ceea ce priveşte diferitele măsuri susţinute cat si a diferitelor etape ale 

procedurilor de acordare şi plată a ajutorului. Îndeplinirea acestei obligaţii se realizeaza dupa 

cum urmeaza: 

� Ministerul Agriculturii, Grupurile de Acţiune Locală şi beneficiarii finali ai ajutorului 

vor aplica diverse materiale informative şi scheme de publicitate pentru proiecte in 

conformitate cu manualul de identitate vizuala; 

� in caz de neîndeplinire de către beneficiarii finali a obligaţiilor lor în materie de 

publicitate, li se va retrage ajutorul financiar; 

� instutiile locale, intreprinderile şi asociaţiile ca parti ale GAL-ului vor facilita 

distribuirea de informatii si publicatii în consiliile locale, consiliile de administraţie si 

adunarile generale; 

� sa faca parte din Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurala;  

� sa participe la cel puţin un proiect de cooperare; 

� sa actioneze intotdeauna respectand principiile de cooperare, obiectivitate, imparţialitate, 

eficacitate, eficienţă, transparenţă, publicitate şi libera concurenţa; 

� in cazul în care este destinatarul final al ajutorului, sa isi indeplineasca obligaţiile care revin 

oricarui beneficiar final; 
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Incompatibilitati 

Poziţia de Responsabil administrativ /Director executiv  si Responsabilul financiar contabil  sunt  

incompatibile cu orice alta activitate publica sau privata, care poate afecta autonomia şi independenţa 

Gal-ului sau a actiunilor intreprinse de catre de cele 2 persoane  in exercitarea atributiilor si 

competentelor lor la nivelul GAL-ului.  

Restul personalului de executie al GAL – ului este obligat să informeze Consiliul Director al GAL – 

ului cu privire la orice alte activităţi generatoare de venituri pe care le desfasoara  atat pe cont propriu 

cat si in calitate de angajaţi, si care pot duce la o incompatibilitate intre interesele sale si/sau ale 

organizatie ce o reprezinta si atributiile/competentele ce ii revin in exercitare functiei pe care o detine in 

cadrul Gal-ului. 

Abtineri 

Membrii responsabili cu luarea deciziilor la nivelul Gal-ului, in oricare dintre structurile 

functioanale din care face parte, nu vor interveni în procesul decizional in oricare dintre următoarele 

situatii: 

� au interese personale legate de subiectul/tema/proiectul supus deciziei; 

� sunt primar sau angajati oficiali al primariei care solicita ajutorul financiar; 

� sunt manageri sau membri al intreprinderii, asociaţiei sau a entităţii care solicita ajutorul financiar; 

� au interese litigioase nesolutionate cu solicitantul ajutorului financiar; 

� au legaturi de consangvinitate / afinitate pana la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre părţile 

interesate in solicitarea de ajutor financiar sau este asociat cu acestia; 

� au participat în calitate de martori sau experti în cadrul procedurii în cauză;  

� au relaţii profesionale cu persoana fizică sau juridică direct interesata în materie, 

 

Atunci când unul dintre membrii responsabili cu luarea deciziilor se afla in una sau mai multe dintre 

situatiile prezentate mai sus este obligat sa se abtina, motivul si abtinerea fiind prevazute în mod expres 

în procesul-verbal al sesiunii în cauză. 

În cazul în care motivele de abţinere se refera la angajatii Compartimentului administrativ, motivele se 

prezinta, în scris catre Consiliului director, care va decide cu privire la abtinere, şi va desemna o 

persoana care o va înlocui în procesul de luare a deciziilor in cazul respectiv. 
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Solicitanţii ajutorului financiar pot recuza una sau mai multe persoane insarcinate cu luarea deciziilor 

sau alte categorii de personal din cadrul GAL –ului  in orice moment în cursul procedurii, în cazul în 

care consideră că acestea se afla in una din situatiile de abtinere enumerate mai sus. 

În cazul în care există solicitare de recuzare a Directorului Executiv al  GAL – ului  sau a personalului 

tehnic, motivele se prezinta în scris Consiliului director, care va decide cu privire la recuzare in termen 

de cel mult 3 zile 

La nivelul GAL ului,  se vor crea urmatoarele structuri functionale: 

1) Adunarea generala a asociatilor; 

2) Consiliul director; 

3) Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori;  

4) Comitetul de selectare a proiectelor; 

5) Compartiment administrativ 

 

1)Adunarea generala  

Cea mai importanta structura la nivel de GAL implicata in luarea deciziilor strategice ce tin de 

activitate desfasurata de catre grupul de actiune locala este Adunarea generala a Gal-ului, constituita din 

reprezentantii tuturor asociatilor. 

In acest sens se vor identifica reprezentantii asociatilor fondatori, altor membrii asociati precum si 

posibili invitati fara drept de vot care au competenta prezentarii sau sustinerii anumitor subiecte tehnico-

economice ce pot face subiectul sedintei de lucru a adunarii generale. 

Prin statut se va impune ca aceasta structura de conducere sa se intrunesca cel putin o data pe an in 

sedinta ordinara sau ori de cate ori este nevoie de convocarea reprezentantilor asociatilor in vederea 

analizarii anumitor aspecte ce tin de competentele ce vor stabilite prin statut acestei structuri 

decizionale. 

O parte dintre aceste competente se reflecta in urmatoarele atributii ce ii revin Adunarii Generale a 

asociatilor: 

a) aprobarea strategiei si obiectivelor generale ale Asociatiei; 

b) aprobarea deciziilor Comitetului de selectie a proiectelor ce se vor depune la nivel de GAL, inaintea 

publicarii si transmiterii raportului de selectie catre reprezentantii din teritoriu ai Autoritatii de 

Management  
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c) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si a bilantului contabil al Asociatie 

d) aprobarea Planului de Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de catre Grupul de Actiune Locala 

e) alegerea si revocarea Consiliul director, Cenzorul sau dupa caz a membrilor comisiei de cenzori, 

precum si a comitetului de selectie a proiectelor 

f) decide primirea si/sau excluderea membrilor Asociatiilor 

g) infiintarea de filiale, sucursale sau puncte de lucru  

h) modificarea actului constitutiv si/sau a statutului; 

i) dizolvarea  si lichidarea Asociatiei precum   si stabilirea bunurilor ramase dupa lichidare; 

j) aprobarea cuantumului taxei de inscriere, precum si a cotizaliei anuale datorate de catre membrii 

Asociatie la propunerea Consiliului director; 

k) orice alte atributii prevazute de lege sau de statut. 

  

Prin statut se va stabili modalitatea de prezidare a sedintelor Adunarii Generale si de stabilire a 

modului de numire a presedintelui asociatiei, astfel incat sa se asigure un proces decizional transparent si 

echitabil. De principiu, convocarea Adunarii Generale va fi in sarcina Presedintelui Consiliului Director, 

sau la cererea scrisa si motivata a cel putin o treime din numarul membrilor Asociatiei, avandu-se in 

vedere ca aceasta convocare sa se faca cu un anumit numar de zile in avans pentru a asigura participarea 

nemijlocita a unui numar reprezentativ de membrii. Convocarea va trebui sa precizeze ziua, locul si ora 

intalnirii precum si o propunere a ordini de zi a subiectelor ce trebuiesc discutate, cu posibilitatea de a se 

completa sau restructura aceasta propunere in baza unei propuneri argumentate (in scris sau oral) din 

partea membrilor asociatiei. 

Fiind structura decizionala principala, Adunarea Generala va avea drept de control asupra tuturor 

celorlalte structuri ce se vor infiinta la nivelul asociatiei, respectiv Consiliul Director, Comitetului de 

Selectie a Proiectelor si Compartimentului Administrativ 

Hotararile Adunarii Generale se vor lua in baza aplicarii procedurii de vot, in conditiile in care fiecare 

asociat fondator si fiecare membru asociat vor avea cate un vot cu caracter deliberativ. Modalitatea 

concreta de repartizare a voturilor si de validare a acestora se va stabili prin statut si va reflecta un 

proces decizional transparent, echitabil si  reprezentativ. Se va urmarii ca cel putin la sedintele ce 

presupun aprobarea deciziilor privind selectia proiectelor la nivel de GAL sa fie prezenti cel putin 

jumatate plus unu din membrii, din care peste 50% sa fie din mediul privat. La fiecare sedinta a Adunarii 
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generale se va intocmi un proces verbal ce va fi pus la dispozitia tuturor membrilor  asociatie, prin 

intermediul secretariatului Asociatie. 

 Transmisibiliatea votului precum si delegarea reprezentarii in cadrul adunarii generale in conditii ce 

impiedica prezenta nemijlocita a reprezentantilor membrilor adunarii generale, vor fi stabilite prin statut 

in asa fel incat sa se asigure o buna desfasurare a sedintelor Adunarii Generale cu respectarea 

transparentei, reprezentativitatii si responsabilitatii decizionale la nivelul asociatie. 

Hotaririle luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si statutului sunt 

obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat 

impotriva.  

Hotararile Adundrii Generale, contrare legii si/sau actulii constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut 

pot fi atacate in justitie de catre membrii care nu vor lua parte la Adunarea Generala sau care vor vota 

impotriva si solicita sa se mentioneze explicit votul lor in procesul verbal al sedintei Adunarii 

Asociatilor. 

2) Consiliul director  

Consilul director reprezinta structura organizatorica si functionala prin intermediul careia se vor pune 

in executare Hotararile Adunarii Generale. Acest consiliul va fi condus de un presedinte ce va beneficia 

de spijinul a cel putin unui vicepresedinte si a unui secretar. 

Membrii Consiliului Director vor asigura o reprezentativitate a membrilor asociatie, avandu-se in 

vedere ca reprezentantii asociatilor din mediul privat si ai societatii civile sa constituie peste 50% dintre 

membrii Consiliului Director.  Ei vor fi desemnati prin vot in cadrul sedintei Adunarii Generale ce va 

avea loc dupa aprobarea Planului Local de Dezvoltare Locala a teritoriului asociatie si pot fi inclusiv 

reprezentanti in cadrul Adunarii Generale ai membrilor asociatilor, pastrandu-se dreptul de vot in cadrul 

Adunarii Generale doar pentru situatii care nu impun decizii legate de activitatea lor in cadrul 

Consiliului Director.  

Prin statut se va prevedea si modalitatea prin care pot fi numiti in Consiliul Director alte  persoane din 

afara asociatiei. Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice 

persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are 

ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice. 
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Mandatul membrilor Consiliului Director va fi stabilit prin statut si va acoperi cel putin un an de la 

numirea lor, cu posibilitatea de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei pentru care au fost 

alegi, prin demisie, revocare, pierderea calitatii de membru al Asociatiei sau deces. 

 

Consiliul director va avea urmatoarele atributii: 

a) programeaza gestionarea administrativa, economica si financiara a Asociatiei, in 

conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect 

b) aproba lansarea apelurilor de selectie pentru proiecte, la propunerea compartimentului 

administrativ; 

d) aproba proiectele care vor fi puse in aplicare de catre grupul de actiune locala 

e) studieaza si aproba rapoartele tehnico-financiare privind modificarile investiliilor inclusiv a 

perioadelor de executie a proiectelor/contractelor, intocmite de catre compartimetul administrativ pentru 

implementarea Programului Local de Dezvoltare a teritoriului asociatiei, daca este necesar; 

f) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea 

bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si 

propunerile de proiecte ale asociei; 

g) incheierea de acte juridice in numele si pe seama asociatiei; 

h) aproba organigrama si politica de personal a asociatiei si regulamentul de organizare si functionare 

al compartimentului administrativ;  

i) isi elaboreaza si un regulament intern de functionare pentru stabilirea atributiilor si 

responsabilitatilor fiecarui membru in parte 

j) faciliteaza prezentarea proiectelor  si activititatilor desfasurate la nivelul asociatiei; 

k) distribuie informatiile si mijloceste comunicare intre membrii asociatiei, daca este cazul 

l) gestioneaza activitatile administrative, gestioneaza  implementarea proiectelor; 

m) convoaca si organizeaza desfasurarea Adunarea Generald; 

n) mentine contactul  si comunica cu alte organizatii  nationale si internationale in vederea identificarii 

potentialelor actiuni de cooperare; 

o) aproba regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de selectie al proiectelor;  

p) numeste responsabilul administrativ, respectiv directorul/managerul compartimentului 

Administrativ si are drept de control asupra acestui compartiment. 
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q) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau deleaga aceste atributii catre 

compartimentul administrativ atunci cand este posibil 

r) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala 

  

Consiliul director se va intruni in sedinte de lucru ori de cate ori nevoile asociatiei o impun, la 

convocarea presedintelui consiliului director sau a loctiutorului acestuia. Sedintele de lucru pot fi 

organizate si prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice ( audiu/videoconferinte, etc) si 

subiectele discutate se  vor regasi in minuta sedintei ce va fi intocmita de catre secretarul Consiliul 

Director. Aceste detalii vor fi precizate in statutul asociatiei. 

 

Consiliul director delibereaza in mod valabil in prezenta a cel putin 2/3 din membrii sai si adopta 

decizii valabile cu jumatate plus unu din voturi. Prin actiunile si responsabilitatile sale Consiliul Director 

asigura punerea in executie a Hotararilor Adunarii Generale. 

 

3) Cenzorul sau dupa caz comisia de cenzori 

Controlul financiar al Asociatiei este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea Generala pentru un 

mandat de cel putin un an financiar asa cum este el definit in conditiile respectarii legii finantelor 

publice.  

In cazul in care numarul membrilor Asociatie va depasi 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii 

ultimei Adunari Generale, controlul financiar intern se va exercita de catre o comisie de cenzori formata 

din trei membri, caz in care isi va elabora un regulament intern de functionare. 

Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. Cenzorii pot fi numiti si din afara asociatiei.Cel putin 

unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. 

In realizarea competentelor sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori: 

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei; 

c) verifica gestiunea Asociatiei, consemnand constatarile intr-un registru de procese-verbale de 

constatare; 

d) intocmeste pe baza verificarilor efectuate si prezinta Adunarii Generale, rapoarte asupra activitatii 

sale si asupra gestiunii Asociatiei; 

e) participa la gedinlele Consiliului director fara a avea drept de vot 
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f) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala  si Consilul director sau prin statutul 

asociatiei. 

4) Comitetul de selectare a proiectelor 

.  

Tabelul de mai jos prezinta detaliat componenta permanenta a Comitetului de Selectie si 

membrii supleanti desemnati:  

Membrii titulari ai Comitetului de Selectie: 

Nr. Crt. Nume / functie 

reprezentant: 

Anul Nasterii: Partenerul reprezentat: Doemniul de 

reprezentare: 

1 CRISTEA DANIEL - 

primar 

21.07.1974 Comuna Magura 

 

Public 

2 STANCIU MARIA - 

administrator 

26.09.1968 SC CIP COM SRL Privat 

3 GHICA ALIN 

CONSTANTIN – 

asociati unic 

25.11.1977 SC Ghial Construct SRL Privat 

4 DASCALU IULIANA 

ANDREEA 

06.10.1986 SC ADG Mineral Extract 

SRL 

Privat 

5 David Costantin Bogdan 

– reprezentant legal 

09.01.1983 Asociatia Junior Chamber 
International Buzau  

Societate Civila 

  

Membrii supleanti ai Comitetului de Selectie: 

Nr. Crt. Nume / functie 

reprezentant: 

Anul Nasterii: Partenerul reprezentat: Doemniul de 

reprezentare: 

1 RISTEA FLORIN - 

primar 

01.08.1948 Comuna Unguriu 

 

Public 

2 BOTOACA MARIANA 

MARILENA – asociat 

unic 

15.07.1976 SC Yoma Grup Anda SRL Privat 
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publici

20%

 privati si societate

civila

80%

femei

40%

tineri

40%

 reprezentanti

peste 40 ani

20%

3 POPESCU ELENA 

GABRIELA 

24.09.1979 Popescu Elena Gabriela PFA 

 

Privat 

4 Panchiosu Vasile 

Catalin – asociat unic 

03.06.1977 SC C&D Absolut SRL 

 

Privat 

5 SIMION COSTEL 06.06.1969 Asociatia Eurofermierilor 
Buzoieni, 

Societate Civila 

Functiile desemnate in cardrul Comitetului de Selectei a proiectelor: 

La stabilirea componentei Comitetului de Selectie s-a avut in vedere o larga reprezentare a sectorului 

privat si al societatii civile, pe de o parte iar pe de celalta parte o reprezentare consisitenta a femeilor si a 

tinerilor parteneri. 

Graficele de mai jos evidentiaza modul de reprezentare a partenerilor la nivelul Comitentului de 

Selectie a proiectelor: 

Reprezentarea membrilor titulari ai Comitetului de Selectie: 

 

Proiectele vor fi selectate cu votul favorabil al cel pulin 2/3 din membri prezenti ai Comitetului de 

Selectie. Pentru validarea votului este necesar ca la sedinta prin care se aproba un proiect sa fie prezenti 
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jumatate plus unu din membri Comitetului, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea 

civila. 

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, va aparţine unuia din membrii comitetului de 

selectie/organizatie reprezentata in comitetul de selectie, în această situaţia persoana /organizaţia în 

cauza nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv, fapt pentru care va fi 

desemnat un membru supleant care sa asigure reprezentativitatea numerica a comitetului precum si 

respectare procentelor de  peste 50% membrii organizatiilor private sau civile, respectiv maxim 25% 

institutii publice. 

Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor in cadrul GAL-ului precum si pentru efectuarea 

activitatilor de control si monitorizare, la aceste selectii poate participa si un reprezentant al Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale de la nivel judetean (DADR). 

Organizarea si functionarea Comitetului de selectie va fi aprobata prin Regulamentul de functionare si 

organizare aprobat prin decizia Consiliului Director.  

Tabel cu componenta Comitetului de Selectie: 

PARTENERI  PUBLICI  20% 

Nume si prenume Partener Functia in comitetul 

de selectie 

TIP* Observatii 

CRISTEA DANIEL Comuna Magura Presedinde Asministratie 

PARTENERI PRIVATI  60% 

Nume si prenume Partener Functia in comitetul 

de selectie 

TIP* Observatii 

STANCIU MARIA SC CIP COM SRL Membru Ales / Privat 

GHICA ALIN CONSTANTIN SC Ghial Construct 

SRL 

Membru Ales / Privat 

DASCALU IULIANA 

ANDREEA 

SC ADG Mineral 

Extract SRL 

Membru Ales / Privat 

ONG  20% 

Nume si prenume Partener Functia in comitetul 

de selectie 

TIP* Observatii 

David Costantin Bogdan Asociatia Junior 
Chamber International 
Buzau 

Secretar ONG 
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5) Compartimentul administrativ  

 

Personalul din cadrul acestui compertiment poate fi angajat cu carte de munca sau prin 

contracte de externalizare  a respectivelor posturi, ( cu norma inteaga sau partiala)   cu obligatia 

ca la niveul acestui compartiment sa existe un minim de 3 posturi ocupate de persoane angajate 

prin carte de munca in cadrul GAL-ului. 

Poziţia de Responsabil administrativ /Director executiv  si Responsabilul financiar contabil  sunt  

incompatibile cu orice alta activitate publica sau privata, care poate afecta autonomia şi independenţa 

GAL-ului sau a actiunilor intreprinse de catre cele 2 persoane in exercitarea atributiilor si 

competentelor lor  la nivelul GAL-ului.  

 

Acest compartiment va avea urmatoarea componenta: 

a) Responsabil administrativ/Director executiv– coordoneaza activitatea GAL atat sub aspect 

organizatoric cat si al respectarii procedurilor de lucru, fiind practic interfata dintre Compartimentul 

Administrativ si celelalte structuri ierarhic superioare din cadrul GAL (Adunarea generala,consiliul 

director, cenzori). De asemenea, acesta are functie de reprezentare strategica a GAL COLINELE 

BUZAULUI alaturi de Presedintele acestuia. 

  b) Manager  -  asigura implementarea si monitorizarea activitatilor desfasurat ela nivelul GAL-ului 

c) Responsabil finanaciar – contabil – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii financiare – 

contabile a GAL-ului; 

d) Animator/i – desfasoara activitati de animare pentru promovarea actiunilor GAL-ului; 

e) Departament tehnic – se va stabili un numar de angajati functie de complexitatea activitatilor de la 

nivelul GAL, indeplinind diferite atributii specifice( ex. IT, expertiza juridica, expertiza tehnica, etc)  

avand ca sarcina verificarea si selectia proiectelor ce se vor implementa la nivelulGAl-ului precum si 

diferite activitati specifice legate de natura expertzei pe care o vor detine. 

f) Consultanti externi – in functie de necesitati pentru buna desfasurare a activitatilor GAL; 

g) Angajat pentru activitati de secretariat/ Asistent manager  

Responsabilul administrativ /Director executiv - indeplineste urmatoarele atributii : 

� coordoneaza activitatea asociatiei atat la nivel intern cat si in relatiile cu terte persoane, 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

� conduce compartimentul administrativ si echipa tehnica; 

� asigura lansarea apelului de proiecte aprobat de catre organismul competent; 

� verifica respecarea principiilor de transparenta, obiectivitate, concurenta, , egalitate de sanse,  

nediscriminare, eficacitate eficienta; 

� verifica respectarea criteriilor de eligibilitate cerute pentru destinatarul final al ajutorului 

financiar; 

� coordoneaza proiectele de finantare la care participa asociatia; 

� participa in calitate de secretar in comitetul de selectie a proiectelor; 

� semneaza acte juridice in numele si pe seama asocialiei, incheie/autorizeaza contracte in care 

asocialia este parte, autorizeaza plati, impreuna cu responsabilul financiar administrativ, in baza 

imputernicirii Consiliului Director; 

� angajeza si numeste personalul compartimentului administrativ  

� conduce comisiile de selectie a consultantilor, expertilor si specialisti cu rol in implementarea 

actiunilor propuse in cadrul asociatiei si supune aprobarii Consiliului Director deciziile privind 

selectia si contractarea acestora; 

� reprezinta asociatia in relatiile cu alte persoane fizice si juridice din tara si strainatate in baza 

imputernicirii consiliului director, daca este cazul 

� indeplineste orice alte atributii prevazute in statut, stabilite de adunarea generala si Consiliul 

director al asociatia sau prin ordin al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Intre calitatea de membru al comitetului de selectie si membru al  compartimentului  administrativ nu 

exista incompatibilitate. 

Numarul animatorilor, angajatilor din departamentul tehnic si al consultantilor externi va fi stabilit 

prin decizia Consiliului director al Asociatiei in functie de necesitatile ientificate in impelemntarea 

PDL.. 

Toti angajatii din cadrul compartimentului administrativ  pot avea studii superioare sau studii 

medii, insotite de certificarile/diplomele corespunzatoare, cu exceptia Directorului executiv si a 

Responsabilului financiar contabil care vor avea obligatoriu studii superioare. 
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PARTEA a – VI – a: Organizarea GAL-ului 

1  Resurse umane  

Asa cum am precizat la capitolul anterior la nivelul Gal-ului se va constitui un Compartiment 

administrativ prin intermediul caruia se vor desfasura toate activitatile necesare implementarii strategiei 

Gal-ului. Pentru toate celelalte structuri functionale ale GAL-ului (Adunarea generala, Consiliul 

Director, Comitetul de selectie, Cenzori) atributiile si competentele membrilor lor vor fi stabilite prin 

Statutul GAL-ului. 

Pentru stabilirea competentelor si atributiilor membrilor Compartimentului Administrativ propunem o 

serie de fise de post care sa acopere toate activitatile principale dedicate implementarii Planului de 

Dezvoltare Locala,  ce se vor desfasura la nivelul Gal-ului. Acest activitati principale sunt:  

� informare – comunicare; 

� apel pentru proiecte; 

� sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

� organizarea procesului de verificare  şi  decizie asupra proiectelor depuse; 

� monitorizarea proiectelor. 

� comisia de contestatii 

A. Informare –comunicare 

Activităţile de informare – comunicare din cadrul Planului de Dezvoltare Locală au ca scop: 

� cresterea gradului de cunoastere a publicului larg despre oportunităţile de finanţare oferite de 

axa LEADER prin intermediul Grupului de Acţiune Locală; 

� cresterea gradului de cunoastere a publicului larg asupra Planului de Dezvoltare Locală si 

obiectivelor sale, axelor prioritare si mecanismelor de implementare; 

� informarea potenţialilor beneficiari despre: condiţiile de eligibilitate (referitoare la potenţialii 

beneficiari, tipuri de proiecte) pentru obţinerea finanţării în cadrul Planului de Dezvoltare 

Locală; procedurile de evaluare a aplicaţiilor de finanţare si a termenului prevăzut; criteriile de 

selectie a operaţiunilor ce urmează a fi finanţate; contactele la local ce pot furniza informaţii 

despre Planul de Dezvoltare Locală; 

� cresterea capacităţii de absorbţie prin asigurarea informării eficiente referitoare la proiectele 

finanţate prin Planul de Dezvoltare Locală, rezultatele obţinute si modelele de bune practici; 
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� asigurarea accesului la informare pentru toate grupurile ţintă; 

� asigurarea unui maxim de transparenţă privind informaţiile furnizate publicului despre alocarea 

si gestionarea fondurilor în cadrul Planului de Dezvoltare Locală; 

Principalele resurse umane ce vor fi implicate in diseminarea informatiilor sunt: 

� Responsabil administrativ – Director executiv 

� Manager  pentru coordonarea activitatilor Gal-ului 

� Animatorul/ii 

� Asistent Manager- Responsabil secretariat 

� Expertul tehnic 

� Furnizorii serviciilor: de consultanta, editare si tiparire materiale publicitare, organizare de 

evenimente 

 

B) Apelul pentru proiecte 

În cadrul activităţilor GAL vor fi lansate apeluri pentru proiecte pe diferitele măsuri incluse în Planul 

de Dezvoltare Locală. Pentru acestea, GAL Colinele Buzaului se va asigura dezvoltarea unor proceduri 

coerente care să asigure egalitatea de sanse si lipsa oricărei forme de discriminare.  

În cadrul acestei categorii de activităţi, personalul GAL va elabora setul de documente aferente 

fiecărui apel de proiecte, va iniţia un proces de consultare publică prealabil lansării oficiale a apelului de 

proiecte, va face modificările necesare la pachetul de documente aferent apelului după care va face 

public apelul pentru proiecte. 

Principalele resurse umane ce vor fi implicate in apelul de proiecte vor fi: 

� Responsabil administrativ – Director executiv – pentru organizarea apelului în totalitate 

� Manager -  pentru coordonarea activitatilor Gal-ului 

� Animator – pentru procesul de consultare public prealabil lansării apelului de proiecte 

� Responsabil secretariat – pentru întocmirea documentaţiei administrative a apelului de proiecte 

� Furnizori de servicii de publicitate media (pentru publicarea anuntului in presa, etc)  

 

C) Sprijinirea depunătorilor de proiecte 

În vederea asigurării unui proces coerent de dezvoltare, personalul GAL va asigura, din resursele 

asociaţiei, sprijin pentru potenţialii depunători de proiecte pe fiecare apel. În principal,sprijinul va fi 
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acordat sub forma consultanţei de specialitate pentru elaborarea cererilor de finanţare si completarea 

dosarelor cererilor de finanţare.  

O atenţie deosebita va fi acordată asigurării egalităţii de sanse si eliminării oricărui potenţial de 

discriminare din procedurile GAL. 

Principalele resurse umane ce vor fi implicate in sprijinirea depunatorilor de proiecte proiecte vor 

fi: 

� Responsabil administrativ – Director executiv – pentru supervizarea activităţii 

� Manager  -  pentru coordonarea activitatilor Gal-ului 

� Animator/ii – pentru sprijinirea depunătorilor în teritoriu si informarea acestora 

� Responsabil secretariat – sprijin administrativ pentru depunători 

� Responsabil tehnic – pentru elaborarea corectă din punct de vedere al conformitatii tehnice a 

proiectului 

� Consultant extern – sprijin pentru toate activităţile cuprinse în elaborarea proiectelor atât pentru 

deponenţi cât si pentru personalul din departamentul administrativ. 

 

D) Organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse 

Procesul de verificare si decizie asupra proiectelor depuse va presupune o verificare de conformitate 

administrativă a dosarelor cererilor de finanţare, efectuată de către angajaţii GAL, o evaluare tehnică de 

către comitetul tehnic finalizată cu un raport de recomandare către comitetul de selectare ( conform 

pistei de audit ). După aceste etape, comitetul de selectare a proiectelor va stabili lista proiectelor 

aprobate pe baza procedurilor stabilite în regulamentul de organizare si funcţionare. 

Principalele resurse umane ce vor fi implicate organizarea procesului de verificare si selectie 

asupra proiectelor depuse: 

� Responsabil administrativ – Director executiv – pentru supervizarea activităţii si prezentarea 

raportului de evaluare si selectie a proiectelor către comitetul de selecţie 

� Manager-  pentru coordonarea activitatilor Gal-ului 

� Responsabil secretariat – sprijin administrativ pentru etapa de înregistrare a proiectelor la GAL 

� Responsabil tehnic – pentru verificarea conformităţii proiectului si evaluarea din punct de 

vedere tehnic a proiectului 
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� Consultant extern – sprijin pentru verificarea conformităţii proiectului si pentru evaluarea 

tehnico-economică. 

 

E) Monitorizarea proiectelor 

Activitatea de monitorizare a proiectelor aprobate va fi efectuată de către angajaţii GAL Colinele 

Buzaului si va urmări respectarea termenilor contractuali asumaţi la momentul acordării finanţării. 

Monitorizarea va avea rolul de a asigura implementarea proiectelor în condiţiile stabilite, dar va putea să 

si ofere o imagine a evoluţiei procesului de dezvoltare locală la nivelul teritoriului. 

Principalele resurse umane ce vor fi implicate organizarea procesului de monitorizare a proiectelor 

depuse: 

� Responsabil administrativ – director executiv – pentru supervizarea activităţii 

� Manager-  pentru coordonarea activitatilor Gal-ului 

� Animator – pentru obţinerea informaţiilor legate de evoluţia proiectelor în teritoriu si pentru 

informaţii legate de alte proiecte întreprinse în teritoriu pentru formarea unei imagini globale a 

dezvoltării locale a teritoriului  

� Responsabil secretariat – sprijin administrativ pentru organizarea vizitelor în teren si a 

întocmirii rapoartelor de monitorizare 

� Responsabil tehnic– pentru efectuarea vizitelor de monitorizare 

� Responsabil financiar-contabil – pentru efectuarea vizitelor de monitorizare 

� Consultant extern – sprijin pentru toate activităţile cuprinse în monitorizarea proiectelor atât 

pentru beneficiari cât si pentru personalul din departamentul administrativ 

F) Comisia de contestatii 

La nivelul Gal-ului se va constitui o comisie de analizare a contestatiilor depuse in urma publicarii/ 

anuntarii rezultatului procesului de evaluare si selectie a proiectelor ce se depun din teritoriu. 

Contestatiile se vor putea depune de catre potentialii beneiciari ai proiectelor ce nu au fost declarate 

conforme/eligibile/selectate, in termen de maxim 5 zile de la comunicarea rezultatelor asupra verificarii 

conformitatii sau evaluarii si selectiei proiectelor.  Contestatiile vor fi inregistrate la secretariatul Gal-

ului si vor fi date spre analiza expertilor tehnici eveluatori (interni sau angajati ai firmelor de 

consultanta) care nu au participat la pocesul initial de verificare a conformitatii si evaluarea si selectia 

proiectelor. Rezultatul analizarii contestatiilor se va centraliza intr-un Raport privind contestatiile, raport 
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ce va fi supus avizarii Comitetului de Selectie spre a fi aprobat. In urma aprobarii acestui raport, se va 

face cunoscut potentialilor beneficiari rezultatele reanalizarii  cererilor de finantare depuse de ei.  

Ulterior solutionarii contestatiilor Coordonatorul GAL-ului va inainta reprezentantilor APDRP din 

teritoriu, Raportul final asupra evaluarii si selectie proiectelor, Raportul  asupra contestatiilor si toate 

fisele de verificare aferente cererilor de finantare ce sunt incluse in aceste rapoarte, precum si cererile de 

finantare ca atare. 

Potentialii beneficiari care au fost declarati neeligibili/neselectati  in urma analizarii contestatiilor 

depuse la nivelul GAL-ului, pot sa depuna o noua contestatie la nivelul structurilor teritoriale ale 

APDRP, pentru primi si punctul de vedere al acestora. In situatia in care reprezentantii structurilor 

teritoriale ale APDRP declara admisa contestatia pe care Gal-ul a declarat-o anterior admisa, se va face 

un arbitraj de catre structura APDRP ierarhic superioara celei locale, rezutatul acestei veificari urmand a 

fi insusit de toate partile. 

 

Fiecare angajat în cadrul Grupului de Acţiune Locală va acţiona în baza fisei postului, a procedurilor 
de funcţionare a GAL si a regulamentului de ordine interioară. 

Fisa de post pentru Responsabilul Administrativ/DIRECTORUL EXECUTIV 

Descrierea postului Responsabil administrativ – DIRECTOR EXECUTIV 

Obiectivele specifice activitatii 

de munca 

� Este responsabil de atingerea scopurilor Asociaţiei, în special 
pentru implementarea cu succes a activităţilor prevazute in 
cadrul PDL al GAL-ului pentru programul LEADER. 

� Titularul postului are rolul de a asigura conducerea 
compartimentului administrativ, organizarea si funcţionarea 
organizaţiei cu eficienţă maximă prin angajarea resurselor 
financiare, tehnologice si umane necesare, în primul rând cele 
legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

� Este responsabil de angajarea si numirea personalului din 
subordine pentru asigurarea unei maxime eficiente operative in 
functionarea GAL-ului 

� Informare si comunicare 

� Sprijinirea elaborării de proiecte 

� Lansarea apelului de proiecte 

� Verificare si organizarea procesului de decizie 

� Monitorizare 

Pozitia postului de munca in Se subordoneza: Consiliului Director 
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cadrul organigramei  Are in subordine:  

� Coordonatorul  

� Responsabil financiar – contabil 

� Angajat secretariat 

� Departamentul tehnic 

� Consultanti externi  

� Animatori 

Este inlocuit de: Persoana desemnată de către Consiliul Director 

Relatii de munca Functionale:  

Urmareste implementarea procedurilor de  importanţă generală 
pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de 
organizaţie. În acest sens are relaţii cu angajaţii permanenţi, 
consultanţi externi, angajaţii contractuali, Consiliul Director, 
Comitetul de Selecţie a Proiectelor, Adunarea Generală. 

De reprezentare:  

Reprezintă organizaţia faţă de organele de control de specialitate, 
în relaţia cu furnizorii, beneficiarii, persoanele / organizaţiile din 
ţară si din străinătate cu care intră în contact în interes de 
serviciu. 

Responsabilitati, cunostinte, aptitudini 

Limitele de competente ale 

postului 

� Gestioneaza toate activitatile Compartimentului Administrativ, 
în primul rând cele legate de comunicare si informare si de 
implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

� Comunicare si informare prin actiuni destinate locuitorilor si 
actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna 
funcţionare a GAL si implementarea tuturor acţiunilor din 
cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

o Întâlniri – conferinţe 

o Seminarii 

o Grupuri de lucru 

o Afise, publicaţii 

o Acces baze de date 

o Elaborare si diseminare materiale 

o Relaţia cu mass-media 

� Urmareste implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

o Executarea operativă si corectă a procedurilor de 
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gestionare a resurselor 

o Monitorizarea si raportarea la timp asupra realizărilor 
si rezultatelor proiectului 

o Luarea operativă a deciziilor legate de depistarea 
problemelor în cadrul implementării 

o Furnizarea de informaţii către factorii de decizie 
superiori, dar si către organisme de decizie exterioare 
GAL-ului. 

� Stabileste obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele 
limită si modalităţile de măsurare a gradului de realizare a 
obiectivelor. 

� Planifica si monitorizeaza activitatile ce se realizeaza la nivelul 
GAL-ului 

� Planifica si monitorizeaza investitiile ce se vor realiza la nivelul 
GAL . 

� Evaluează periodic munca angajaţilor din subordine. 

� Comunică angajaţilor si colaboratorilor valorile si obiectivele 
strategice ale organizaţiei 

� Semnează referate de investiţii, state de plată si rapoarte 
financiare ale organizaţiei 

� Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din 
subordine. 

� Propune idei de proiecte, de cooperare, de îmbunătăţiri 
procedurale. 

Cunostinte necesare relationate 

cu postul ocupat 

� Politica de Coeziune 

� Politica Agricolă Comună 

� Abordarea LEADER la nivel european si naţional 

� Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

� Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 

� Legislaţie specifică proiectelor de investiţii 

� Principiile fondurilor europene 

� Managementul Ciclului de Proiect 

� Cunostinţe despre managementul resurselor umane 

� Cunostinte despre dezvoltare rurală 

Aptitudini, relatii interpersonale � Cunostinţe de utilizare Ms Office 

� Cunoasterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale 
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UE ( engleză, franceză, germană) 

� Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine. 

� Asigură un climat de comunicare si încurajare a intiţiativei care 
că contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. 

� Propune soluţii de îmbunătăţire permanentă a pregătirii 
profesionale si de specialitate a angajaţilor din subordine. 

� Negociază si conciliază conflicte si situaţii conflictuale apărute 
în relaţiile interpersonale. 

Alte informatii 

Experienta Minim 5 ani experienţă in management de proiect sau pe o functie 
similara. 

Experienta relevanta in elaborarea si implementarea de proiecte cu 
finantare nerambursabila ( minim 5 ani). 

Experienta relevanta in monitorizarea si evaluarea proiectelor – 
analize, studii, raportari, realizare bugete etc (minim 3 ani). 

Experienta relevanta in domeniul proiectelor de dezvoltare 
rurala/locala tip LEADER (minim 3 ani); 

Buna cunoastere a limbii engleze; 

Nivelul de formare necesar 

ocuparii postului 

Studii superioare in domeniul social sau managemet sau economic. 

Certificare in competenta de manager de proiect; 

 

Fisa de post pentru MANGER 

Descrierea postului MANAGER  

Obiectivele specifice activitatii 

de munca 

� Este responsabil de atingerea scopurilor Asociaţiei, în 
special pentru implementarea cu succes a activităţilor 
prevazute in cadrul PDL al GAL-ului pentru programul 
LEADER. 

� Titularul postului are rolul de a asigura coordonarea echipei 
din subordine, organizeaza si gestioneaza cu eficienţă 
maximă resurselor financiare, tehnologice si umane ce le are 
la dispozitie pentru implementarea proiectelor în cadrul 
GAL. 

� Informare si comunicare 

� Sprijinirea elaborării de proiecte 

� Lansarea apelului de proiecte 

� Verificare si organizarea procesului de decizie 
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� Monitorizare 

Pozitia postului de munca in 

cadrul organigramei  

Se subordoneza: Responsabilului Administrativ 

Are in subordine:  

Responsabil financiar – contabil 

Angajat secretariat 

Departamentul tehnic 

Consultanti externi  

Animatori 

Este inlocuit de: Persoana desemnată de către Consiliul 
Director/Directorul executiv 

Relatii de munca Functionale:  

Implementează si propune imbunatatirea procedurilor de 
lucru aferente compartimentului administrativ pentru 
organizarea si derularea proceselor principale ce au loc la 
nivelul acestui compartimet. În acest sens are relaţii cu 
angajaţii permanenţi, consultanţi externi si angajaţii 
contractuali  

De reprezentare:  

Reprezintă organizaţia faţă de organele de control de 
specialitate, în relaţia cu furnizorii, beneficiarii, persoanele / 
organizaţiile din ţară si din străinătate cu care intră în contact 
în interes de serviciu., in baza mandatului ce i se va stabili de 
catre directorul executiv si consiliul director 

Responsabilitati, cunostinte, aptitudini 

Limitele de competente ale 

postului 

� Coordonează eficient activitatile ce se desfasoara la nivelul 
compartimentului administrativ fiind urmarind in primul 
rand centralizarea informatiilor privind activitatilr 
planificate si realizate la nivelde Gal, precum si modalitatea 
de implementare a proiectelor în cadrul GAL. 

� Coordoneaza comunicarile si informarile destinate 
locuitorilor si actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului în 
legătură cu buna funcţionare a GAL si implementarea 
tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

o Întâlniri – conferinţe 

o Seminarii 

o Grupuri de lucru 

o Afise, publicaţii 
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o Acces baze de date 

o Elaborare si diseminare materiale 

o Relaţia cu mass-media 

� Coordoneaza implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

o Executarea operativă si corectă a procedurilor de 
gestionare a resurselor 

o Monitorizarea si raportarea la timp asupra 
realizărilor si rezultatelor proiectului 

o Luarea operativă a deciziilor legate de depistarea 
problemelor în cadrul implementării 

o Furnizarea de informaţii către factorii de decizie 
superiori, dar si către organisme de decizie 
exterioare GAL-ului. 

o Coordoneaza pregatirea rapoartelor de progres si a 
cererilor de rambursare la nivelul GAL-ului 

� Urmareste indeplinirea obiectivele colaboratorilor din 
subordine, termenele limită si modalităţile de măsurare a 
gradului de realizare a obiectivelor. 

� Intocmeste referate de investiţii,  

� Planifica concedii de odihnă pentru angajaţii din subordine. 

� Propune idei de proiecte, de cooperare, de îmbunătăţiri 
procedurale. 

Cunostinte necesare relationate 

cu postul ocupat 

� Abordarea LEADER la nivel european si naţional 

� Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

� Cunostinte despre dezvoltare rurală 

Aptitudini, relatii interpersonale Cunostinţe de utilizare Ms Office 

Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine. 

Asigură un climat de comunicare si încurajare a intiţiativei care 
că contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. 

Propune soluţii de îmbunătăţire permanentă a pregătirii 
profesionale si de specialitate a angajaţilor din subordine. 

Negociază si conciliază conflicte si situaţii conflictuale apărute în 
relaţiile interpersonale. 

Alte informatii 

Experienta  Experienţă relevanta in management, administrare  sau pe o 
functie similara; 
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Experienta relevanta in dezvoltarea unor proiecte de dezvoltare 
locala de tip LEADER (minim 2 ani); 

Experienta relevanta in coordonarea de echipe, realizarea de 
activitati de facilitare locala, campanii de comunicare etc 

Buna cunoastere a unei limbi straine de circulatie 
internationala; 

Nivelul de formare necesar 

ocuparii postului 

Studii superioare sau medii 

Certificare in management de proiect 

Certificari de formare relevante pentru domeniul LEADER 

 

Fisa de post pentru responsabilul Financiar-Contabil 

Descrierea postului RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL 

Obiectivele specifice activitatii 

de munca 

� Titularul postului contribuie la atingerea  scopurilor 
organizaţiei în special pentru implementarea cu succes a 
activităţilor financiar contabile  legate de implementarea 
proiectelor în cadrul GAL 

� Coordoneaza activitatea de colectare si verificarea 
conformitatii a documentelor financiar contabile la nivelul 
GAL-ului 

� Urmareste cash-flow-ul proiectelor 

� Monitorizarea implementarii proiectelor la nivel de GAL, din 
punct de vedere financiar-contabil 

Pozitia postului de munca in 

cadrul organigramei  

Se subordoneza: Directorului Executiv si Managerului 

Are in subordine:  

Nu are subordonaţi. 

Este inlocuit de: Persoana desemnată de către Directorul 
Executiv 

Relatii de munca Functionale:  

� Are relaţii cu actorii angajati in implementarea PDL si 
functionarea GAL-ului. În acest sens are relaţii cu angajaţii 
permanenţi, consultanţi externi, angajaţii contractuali, 
urmarind colectarea documentelor financiar contabile si 
verificarea conformitatii lor si incadrarea lor pe bugetul 
proiectului. 

� Participa la pregatirea raportarilor financiar-contabile ale Gal-
ului catre AM. 

� Furnizeza informatiile si documente necesare auditarii 
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eficiente a cheltuielilor realizate la nivelul GAL-ului  

� Organizeaza activitatile necesare pentru pregatirea 
evidentelor finnaciar-contabile ale GAL-ului. 

� Contribuie la pregatirea raportelor de progres si a cererilor de 
rambursare ce se vor realizata de catre Gal catre AM 

De reprezentare:  

Reprezintă organizaţia faţă de organele de control de specialitate, 
în relaţia cu furnizorii, beneficiarii, persoanele / organizaţiile din 
ţară si din străinătate cu care intră în contact în interes de serviciu, 
in legatura cu organizarea si desfasurarea activitatilor finaciar 
contabile la nivelul Gal-ului. 

Responsabilitati, cunostinte, aptitudini 

Limitele de competente ale 

postului 

� Coordonează eficient activitatile necesare realizarii gestiunii 
financiar-contabile ale Gal-ului 

� Implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

o Executarea operativă si corectă a procedurilor de 
gestionare a resurselor financiare ale GAL-ului 

o Monitorizarea si raportarea la timp asupra 
realizărilor si rezultatelor financiare ale proiectului 

o Luarea operativă a deciziilor legate de depistarea 
problemelor în cadrul implementării proiectului din 
punct de vedere financiar-contabil 

o Furnizarea de informaţii către factorii de decizie 
superiori, dar si către organisme de decizie 
exterioare GAL-ului. 

� Stabileste obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele 
limită si modalităţile de măsurare a gradului de realizare a 
obiectivelor ce tin de managementul financiar al GAL-ului. 

� Semnează referate de investiţii, state de plată si rapoarte 
financiare ale organizaţiei 

� Propune idei de proiecte, de cooperare, de îmbunătăţiri 
procedurale. 

Cunostinte necesare relationate 

cu postul ocupat 

� Abordarea LEADER la nivel european si naţional 

� Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

� Legislaţie specifică proiectelor de investiţii 

� Principiile fondurilor europene 

� Cunostinţe despre legislatia financiar-contabila 
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� Cunostinte despre contabilitatea si gestiunea financiar a 
proiectelor implementate prin fonduri europene 

� Cunostinţe despre managementul proiectelor 

Aptitudini, relatii interpersonale Cunostinţe de utilizare Ms Office/programe de evidenta contabila 

Asigură un climat de comunicare si încurajare a intiţiativei care că 
contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. 

Alte informatii 

Experienta Minim 2 ani experienţă in domeniu financiar-contabil sau pe o 
functie similara 

Nivelul de formare necesar 

ocuparii postului 

Studii superioare 

 

Fisa de post pentru Animator 

Descrierea postului ANIMATOR 

Obiectivele specifice activitatii 

de munca 

Este responsabil de atingerea scopurilor Asociaţiei, în special 
pentru implementarea cu succes a activităţilor programului 
LEADER si a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul 
GAL, acoperind activitatile ce tin de informare si comunicare in 
teritoriu Gal-ului. 

Pozitia postului de munca in 

cadrul organigramei  

Se subordoneza: Directorului Executiv si Managerul 

Are in subordine:  

Nu are subordonaţi. 

Este inlocuit de: Persoana desemnată de către Directorul 
Executiv 

Relatii de munca Functionale:  

� Are relaţii cu actorii angajati in implementarea PDL si 
functionarea GAL-ului. În acest sens are relaţii cu 
angajaţii permanenţi, consultanţi externi, angajaţii 
contractuali, asigurand interfaţa (comunicare/informare) 
între potenţialii beneficiari, actori locali si GAL.  

� Urmareste identificarea potentialilor actorii din teritoriu 
interesatilor de implementarea PDL-ului GAL-ului. 

� Organizeaza si coordoneaza campanii de promovare si 
informare in teritoriul GAL-ului referitoare la PDL si 
posibilitatile de finantare pentru mediul rural. 

� Urmareste antrenarea populatiei din teritoriul GAL-ului in 
implementarea PDL-ului. 
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� Urmareste medierea conflictelor intre diferiti actori locali 
privind implementarea PDL-ului. 

De reprezentare:  

Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în 
teritoriu si în relaţiile cu  organizaţiile externe GAL. 

Responsabilitati, cunostinte, aptitudini 

Limitele de competente ale 

postului 

� Animatorul este intermediar între GAL si grupurile ţintă 
specifice, fiind responsabil faţă de aceste părţi si distribuind 
informaţii care dau posibilitatea grupurilor ţintă să înţeleagă 
politicile promovate de GAL. 

� Formulează mesaje, pregăteste si prezintă materiale de 
comunicare. 

� Contribuie nemijlocit la activităţile de Comunicare si 
informare destinate locuitorilor teritoriului si  actorilor 
implicaţi în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna 
funcţionare a GAL si implementarea tuturor acţiunilor din 
cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

o Întâlniri – conferinţe 

o Seminarii 

o Grupuri de lucru 

o Afise, publicaţii 

o Acces baze de date 

o Elaborare si diseminare materiale 

o Relaţia cu mass-media 

Cunostinte necesare relationate 

cu postul ocupat 

� Cunoasterea abordarii LEADER la nivel european si naţional 

� Cunosterea Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
si in special a masurilor finantate prin axa LEADER 

� Noţiuni de protocol si organizare de evenimente 

� Proceduri de comunicare formale si informale 

Aptitudini, relatii interpersonale Cunostinţe de utilizare Ms Office 

Cunoasterea la nivel mediu a unei limbi de lucru a UE ( engleză, 
franceză,germană) 

Asigură un climat de comunicare si încurajare a intiţiativei care că 
contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. 

Comunicare concisa, coerenta si directionata. Buna cunoastere a 
zonei.  
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Alte informatii 

Experienta Experienţă minima în posturi de muncă ce implica realtii cu 
publicul 

Nivelul de formare necesar 

ocuparii postului 

Studii superioare sau medii 

 

 

Fisa de post pentru angajat secretariat 

Descrierea postului ASISTENT MANAGER- responsabil secretariat 

Obiectivele specifice activitatii 

de munca 

Este responsabil de atingerea scopurilor Asociaţiei, în special 
pentru implementarea cu succes a activităţilor programului 
LEADER si a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul 
GAL, acoperind activitatile ce tin de organizarea secretariatului 
GAL-ului si colaborand cu toti ceilalti angajati ai 
Compartimentului Administrativ in sustinerea desfasurarii 
activitatilor lor. 

Pozitia postului de munca in 

cadrul organigramei  

Se subordoneza: Directorului Executiv si Managerului 

Colaboreaza cu toti ceilalti angajati ai GAL-ului. 

Are in subordine:  

Nu are subordonaţi. 

Este inlocuit de: Persoana desemnată de către Directorul 
Executiv 

Relatii de munca Functionale:  

� Are relaţii cu actorii angajati in implementarea PDL si 
functionarea GAL-ului. În acest sens are relaţii cu angajaţii 
permanenţi, consultanţi externi, angajaţii contractuali, 
asigurand preluarea si inregistrarea corespondetei  între 
GAL si potenţialii beneficiari si actori locali si GAL.  

� Inregistreaza adresele/solicitarile de informatii ce sunt 
adresate GAL-ului de catre membrii din teritoriu 

� Redacteaza adrese oficiale sau note/rapoarte/ referate 
interne, la solicitarea Directorului executiv. 

� Acorda sprijin celorlalti angajati ai GAL-ului pentru 
organizarea activitatilor lor. 

� Intocmeste minutele sedintelor de lucru ale 
Departamentului administrativ  

� Asigură un flux informaţional eficient între angajaţii 
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compartimentului administrativ. 

� Arhiveaza documentele aferente contractelor derulate de 
catre GAL 

De reprezentare:  

Nu are sarcini de reprezentare 

Responsabilitati, cunostinte, aptitudini 

Limitele de competente ale 

postului 

� Înregistrează documente externe primite de către organizaţie 

� Înregistrează documente emise de către organizaţie 

� Distribuie documentele externe primite de către organizaţie 
către factorii de decizie 

� Redactează corespondenţa simplă 

� Organizează sedinţe, întâlniri, confetinţe, seminarii 

� Asigură arhivarea si păstrarea documentelor 

� Este funcţie suport pentru toţi ceilalţi angajaţi ai 
compartimentului administrativ 

Cunostinte necesare relationate 

cu postul ocupat 

� Noţiuni generale despre UE si politicile de dezvoltare ale UE 

� Cunostinte generale Abordarea LEADER 

� Cunostinte generale Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007 -2013 

� Cunosterea Procedurilor de arhivare 

� Noţiuni elementare de protocol 

Aptitudini, relatii interpersonale � Cunostinţe de utilizare Ms Office 

� Colaborează cu angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali, 
consultanţii externi pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor 
în muncă. 

� Contribuie la instaurarea si menţinerea unui climat de 
comunciare deschis si transparent. 

� Negociază si conciliază situaţiile conflictuale apărute în 
relaţiile interpersonale. 

Alte informatii 

Experienta Minim 1 an experienţă în posturi de muncă ce implica activitati 
de secretariat 

Nivelul de formare necesar 

ocuparii postului 

Studii superioare sau medii 
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Fisa de post pentru angajati din departamentul tehnic 

Descrierea postului Expert tehnic –(inginer,jurist, it, tehnician veterinar, etc etc) 

Obiectivele specifice activitatii de 

munca 

� Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităţilor 
ce se desfasoara la nivelulcompartimentului administrativ  si a 
celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL, 
acoperind activitatile compatibile cu expertiza de care acesta 
dispune, activitati ce tin de pregatirea si implementarea 
proiectelor la nivelul Gal-ului, precum si diseminarea altor 
informatii in teritoriu privind implementarea planului de 
dezvoltare locala. 

� Informare si comunicare privind aspecte de natura 
tehnica/juridica privind accesarea masurilor LEADER la nivelul 
teritoriului GAL-ului 

� Sprijina elaborarea de proiecte ce se vor realiza la nivelul 
teritoriului Gal-ului, oferind exeprtiza tehnica pe domeniul sau 
de specializare 

� Organizarea procesului de verificare a conformitatii proiectelor 
si a procesului de evaluare 

� Monitorizare derulare proiecte 

Pozitia postului de munca in cadrul 

organigramei  

Se subordoneza: Directorului Executiv si Managerului 

Colaboreaza cu toti ceilalti angajati ai GAL-ului si cu beneficiarii 
ce acceseaza masurile LEADER in cadrul implementarii PDL-ului 

Are in subordine:  Nu are subordonaţi. 

Este inlocuit de: Persoana desemnată de către Directorul Executiv 

Relatii de munca Functionale:  

� Are relaţii cu actorii angajati in implementarea PDL si 
functionarea GAL-ului. În acest sens are relaţii cu angajaţii 
permanenţi, consultanţi externi, angajaţii contractuali, 
asigurand preluarea si inregistrarea corespondetei  între GAL si 
potenţialii beneficiari si actori locali si GAL.  

� Elaboreaza rapoarte de monitorizare asupra stadiului 
implementarii PDL-ului si implicit verifica stadiul 
implementarii proiectelor pentru implementareaa PDL-ului 

� Elaboreaza rapoarte de analiza asupra modificarilor tehnico-
financiare depuse beneficiarii proiectelor si coordoneaza 
echipele de consultanti de specialitate pentru evaluarea 
proiectelor 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

 

 

� Contribuie la pregatirea raportelor de progres si a cererilor de 
rambursare ce se vor realizata de catre GAL catre APDRP 

De reprezentare:  

� Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în 
relaţiile cu entităţile exterioare în ceea ce priveste proiectele 
implementate. 

Responsabilitati, cunostinte, aptitudini 

Limitele de competente ale postului � Contribuie nemijlocit la activităţile de Implementarea 
proiectelor în cadrul GAL : 

� Executarea operativă si corectă a procedurilor la nivelul GA-
uilui si in special a atributiilor ce ii revin 

� Monitorizarea si raportarea la timp asupra realizărilor si 
rezultatelor activitatilor sale 

� Furnizarea de informaţii către factorii de decizie superiori, dar 
si către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 

Cunostinte necesare relationate cu 

postul ocupat 

� Noţiuni generale despre UE si politicile de dezvoltare ale 
UE 

� Cunostinte  Abordarea LEADER 

� Legislaţie specifică proiectelor de investiţii 

� Principiile fondurilor europene 

� Cunostinte generale despre eligibilitatea si selectia 
proiectelor in cadrul masurilor FEADR axele 1,2 si 3 din 
cadrul PNDR. 

Aptitudini, relatii interpersonale � Cunostinţe de utilizare Ms Office 

� Cunoasterea la nivel mediu a unei limbi de lucru a UE ( 
engleză, franceză,germană) 

� Colaborează cu angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali, 
consultanţii externi pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor în 
muncă. 

� Aptitudini de a asimila cunostinte noi si dorinta de perfectionare 
in domeniul mecanismelor de dezvoltare rurala 

� Contribuie la instaurarea si menţinerea unui climat de 
comunciare deschis si transparent. 

Alte informatii 

Experienta Minim 3 an experienţă în posturi de muncă ce au presupus 
activitati similare 

Nivelul de formare necesar Studii superioare sau medii 
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ocuparii postului 

ORGANIGRAMA STRUCTURILOR DIN GAL: 

 

 

 
 

 

 

 

 

ADUNAREA GENERALA 

Compartiment 

Administrativ 

DIRECTOR EXECUTIV 

CONSILIUL DIRECTOR 

MANAGER 

Departament tehnic 

(EXPERTI TEHNICI) 

Departament de 

comunicare informare  

(ANIMATORI) 

Departament financiar 

(RESPONSABIL FINANCIAR 

CONTABIL) 

CONSULTANTi EXTERNI 

COMITETUL DE SELECTIE 

Secretariat (SECRETAR) 

Cenzor 
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Vor fi de asemenea prezentate resursele umane ale structurilor partenere (primării, consilii locale etc.) 
care vor contribui la implementarea programului. 

2. Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile): 

Pentru buna desfasurare a activitatilor sale membrii GAL Colinele Buzaului  au asigurat un sediu pus 
la dispozitia acestuia de primaria Comunei Unguriu in baza unui contrat de comodat,  valabil pana in 
anul 2020. Acesta se gaseste  in cadrul "Centrului de Servicii Comunitare "  din comuna Unguriu , 
pozitionat la DN10(Buzau -Brasov) si este  format din 2 birouri , un grup sanitar , un vestiar si un hol cu 
o suprafata totala de 35 metri patrati  si acces la sala de sedinte a centrului. Echipamentele necesare 
bunei functionari, vor fi achizitionate din bugetul cheltuielilor de functionare si vor intruni standardele 
de calitate necesare. 

 

3. Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului: 

 

 
Total din 

care: ANUL I: Anul II: Anul III: 
          

Venituri €: Suma €: Suma €: Suma €: Suma €: 
Contributia membrilor parteneri 90.000 30.000 30.000 30.000 

          

TOTAL: 90.000 30.000 30.000 30.000 
Cheltuieli €: Suma € Suma € Suma € Suma € 

          
Componenta a - Functionare GAL - total din care: 240.000 100.000 70.000 70.000 

          
Cap. I 120.000 40.000 40.000 40.000 
Cap II 70.000 30.000 20.000 20.000 
Cap III 50.000 30.000 10.000 10.000 
          

Componenta b - instruire si animarea teritoriului - total 
din care: 60.000 26.000 19.000 15.000 

          
Cap. I Cheltuieli pentru instruire – angajaţi GAL şi lideri 
locali: 10.000 7.000 3.000   
Cap. II Cheltuielile pentru realizarea de studii ale zonei: 7.000 2.000 3.000 2.000 
Cap. III Cheltuieli pentru evenimente de promovare: 20.000 8.000 6.000 6.000 

Cap. IV Cheltuieli pentru furnizarea informaţiei cu 
privire la strategia de dezvoltare locală 20.000 8.000 6.000 6.000 
Cap. V Alte cheltuieli pentru animarea teritoriului 3.000 1.000 1.000 1.000 

          

TOTAL: 300.000 126.000 89.000 85.000 
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Cheltuielile efectuate de GAL Colinele Buzaului aferente Coponentelor a si b din bugetul 
indicativ se vor realiza in acord cu specificatiile privind cheltuielile eligibile prevazute in PNDR 
2007-2013 pentru Masura 431.2  si a Ghidului Solicitantului - ANEXA 2 LA ORDINUL NR. 
43/29.02.2012 

 

4. Dispozitivul de comunicare şi informare 

4.1 Contextul informarii si comunicarii 

Conform cerintelor impuse prin Regulamentul Comisiei (CE) nr.1698/2005, este obligatoriu sa se faca 

cunoscuta actiunea comuna a Uniunii Europene si a autoritatilor publice nationale, privind sprijinul 

acordat în domeniul dezvoltarii rurale.   

Actiunile si activitatile ce se vor desfasura la nivelul teritoriului Gal-ului in vederea implementarii 

PDL, corespund actiunilor finantate prin AXA LEADER a din Programul National de Dezvoltare Rurala 

2007-2013 prin care se acceseaza Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala instituit la 

nivelul Uniunii Europene.  

In consecinta  pentru a implementa Planul de Dezvoltare Locala intr-un mod cat mai eficient si 

coerent, precum si pentru a face cunoscuta contributia Uniunii Europene si a Romaniei pentru 

dezvoltarea rurala, este impetuos necesar ca un numar cât mai mare de potentiali beneficiari sa fie 

informati despre sprijinul financiar pe care îl pot obtine prin PNDR si in special prin accesarea axei 

LEADER. 

In acest context Obiectivul principal al actiunilor de informare si promovare în mediul rural îl 

reprezinta constientizarea opiniei publice si diseminarea informatiilor necesare pentru accesarea 

PNDR 2007-2013la nivelul teitoriului Gal-ului. 

Grupurile tinta pentru aceste actiuni de informare si promovare a strategiei locale la nivelul 

teritoriului, este reprezentat de: 

a) potentiali beneficiari, în vederea accesarii fondurilor europene destinate dezvoltarii rurale;  

� întreprinderi si asociaţii de societăţi din sectorul industrial; 

� întreprinderi si asociaţii de societăţi din sectorul comerţ/servicii; 

� întreprinderi si asociaţii din sectorul agricol; 

� organizaţii reprezentând mediul de afaceri; 

� persoane fizice; 

� organizaţii non-guvernamentale; 
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� instituţii educaţionale, sociale, sanitare; 

� autorităţi publice locale. 

b) Beneficiarii finanţărilor prin Planul de Dezvoltare Locală/PNDR 

� beneficiarilor care deja au in implementare sau au finalizat proiecte si se afla in etapa de 

monitorizare, dar au in continuare nevoie de informatii utile privind procedurile de lucru si 

modificarile ce se aduc acestora pe masura ce se deruleaza Programul National pentru Dezvoltare 

Rurala 2007-2013 

c) Liderii de opinie si instituţiile media, în special: 

� reprezentantii administratiei publice nationale si locale 

� reprezentantii organizatiilor profesionale, partenerilor economici si sociali, a  organizatiilor 

neguvernamentale implicati in dezvoltarea rurala si interesati de directiile strategice si masurile de 

interventie ce se urmaresc in implementarea strategiilor de dezvoltare rurala 

� Publicaţii economice, agricole; 

� Posturi locale radio si tv; 

� Mass - media locală importantă. jurnalisti 

 

Pentru a avea un efect pozitiv asupra acestor actori implicati in dezvoltarea rurala, comunicarea trebuie 

sa fie corecta, clara, concisa, concreta, adaptata publicului tinta si coerenta, pe durata întregii 

perioade de implementare a Planului de Dezvoltare Locala.  

 

Principiile ce  au stat si vor sta la baza realizarii unor actiuni de informare/comunicare precum si 

celorlate actiuni ce se desfasoara la nivelul Gal-ului sunt: 

� Flexibilitatea comunicatorului si a canalelor de comunicare in functie de publicul caruia i se 

adreseaza precum si de  informatia  ce trebuie transmisa. O abordare rigida, sau  folosirea unor 

canale de comunicare greu accesibile publicului tinta precum si limbajul si termenologia de 

specialitate folosita in comunicare fac ca procesul comunicarii sa devina ineficient, neavand puterea 

de a capta atentia publicului. Totodata capacitatea de a raspunde rapid, corect si coerent la 

semnalele venite din mediul intern si extern presupune existenta acestei rezerve de flexibilitate la 

nivelul Gal-ului. 
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� Publicitatea, transparenta mesajelor si a informatiilor. Informatiile trunchiate, subiective, 

transmise pe canale de comunicare restrictive poate duce la distorsionarea mesajelor si 

dezinformarea actorilor locali interesati de implementarea strategiei locale de dezvoltare, fapt pentru 

care reprezentantii Gal-ului si in special personalul compartimentului administrativ trebuie sa aiba 

capacitatea de a  furniza informatii obiective si corecte referitoare la activitatile GAL-ului, 

bugetul, resursele umane si  resursele patrimoniale pe care le are la dispozitie, procedurile de 

evaluare si selectie a proiectelor, regulamentele de organizare si functionare a structurilor cu rol 

decizional ce se institue la nivelul GAl-ului.   

 

� Tratamentul egal si nediscriminarea pe criterii religioase, sociale, apartenenta etnica, 

apartenanta politica, categorii de varsta sau sex, nivel de educatie, vor fi principii urmarite in 

toate actiunile legate de organizarea functionarii Gal-ului si implementarea strategiei locale. 

 

� Eficienta comunicarii si informarii este strict legata de  utilizarea optima a resurselor materiale si 

umane în vederea atingerii impactului maxim prin mesajul transmis, implicand un cost echilibrat al 

acestor resurse. Totodata, în vederea eficientizarii actiunilor de promovare, GAL-ul va externaliza o 

serie de activititati cum ar fi: realizarea studiilor socio-economice, tiparirea materialelor informative 

(design, format s.a.), realizarea materialelor publicitare (pliante, brosuri, ghiduri, afise etc.), precum 

si alte activitati specifice ce decurg din procesul de promovare si pentrucare Gal-ulnu va putea avea 

competenta sau tehnologia necesare realizarii acestora.  

 

� Crearea unor conditii de concurentialitate, respectiv selectarea personalului ce va fi angajat in 

cadrul Gal-ului precum si selectia beneficiarilor se face printr-o comparaţie a tuturor 

candidaturilor/cererilor depuse.  

 

� Incurajarea colaborarii atat la nivel teritorial cat si interteritorial si transnational in vederea 

schimbului de idei si experiente si insusirea unor bune practici la nivelul mecanismelor de 

functionare si implementare a Planului de Dezvoltare Locala. 

Pentru ca informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele iniţiale, de 

constituire a parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea parteneriatului ca si GAL, se 
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vor realiza in continuare actiuni si activitati menite sa asigure publicitatea axei Leader si a posibilitatilor 

de finantare, buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de 

dezvoltare locală. 

Actiunile de promovare prevazute pentru GAL vor fi programate pe tot parcursul perioadei de 

implementare a strategiei în functie de nevoile de informare identificate dupa fiecare etapa de 

implementare. Actiunile propuse pentru informarea potentialilor beneficiari se vor desfasura începând cu 

perioada de pregatire a Planului de Dezvoltare Locala si vor continua pe toata perioada implementarii 

acestuia, pâna la evaluarea rezultatelor acestuia 

Aceste actiuni, similare cu cele desfasurate si in etapele premergatoare depunerii acestei candidaturi, 

constituie tehnici specifice de comunicare esentiale în derularea campaniilor de informare atât pentru 

publicul larg, cât si a celor orientate catre potentialii beneficiari identificati la nivelul teritoriului. 

Actiunile specifice de promovare si instruire a potentialilor beneficiari privind implementarea Planului 

de Dezvoltare Locala sunt realizate în conformitate cu nevoile identificate, urmarindu-se acoperirea 

tuturor domeniilor de interes corespunzatoare masurilor din plan.   

 

 

4.2 Instrumentele si metodele folosite pentru informare si comunicare 

Lipsa informatiilor si accesul dificil la informatie specializata pentru persoanele care locuiesc în 

mediul rural, reprezinta o bariera în calea implementarii programelor de dezvoltare în spatiul rural si au 

un efect advers asupra dorintei potentialilor beneficiari de a initia noi afaceri în zona rurala, inclusiv in 

accesarea axei LEADER.  

În ceea ce priveste informarea beneficiarilor asupra Planului de Dezvoltare Locala, acestia trebuie 

sa cunoasca natura fondurilor europene în vederea implementarii corespunzatoare a proiectelor. 

Astfel, în momentul semnarii contractului de finantare de catre beneficiarii axei LEADER, se va 

preciza în mod explicit categoria sprijinului financiar acordat in baza axei Leader, suma alocata, 

contributia fiecaruia, logo-ul LEADER.  

 

� La nivel teritoriului GAL – ului  vor fi distribuite chestionare pe baza carora vor fi identificate 

persoanele fizice si/sau juridice, publice sau private, care sunt interesate în sa acceseze fonduri prin 

intermediul axei Leader.  
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� In baza chestionarelor colectate se vor colecta date necesare pentru realizarea unei baze de date cu 

potentialii beneficiari aiaxeiliderii si actorii din teritoriul GAL-ului interesati de implementarea 

PDL-ului.Aceasta baza de date va fi updatata permanent. 

� Pentru a putea colecta aceste informatii, principalele metode de lucru vor propune contactul direct cu 

potentialii beneficiari si alte asociatii si organizatii care la rândul lor pot disemina informatiile 

primite. Promovarea directa prin intermediul pliantelor, brosurilor, direct mailing se va realiza 

utilizând informatiile cuprinse în baza de date, informatii ce sunt selectate în urma campaniilor de 

informare si a sondajelor de opinie derulate în mediul rural. 

� Vor fi elaborate materiale informative, comunicate de presa, spoturi radio si un web-site destinat în 

mod special Planului de Dezvoltare Locala a GAL, conferinte organizate la nivel regional, 

participare la emisiuni specializate si altele.  

� GAL - ul va pune la dispozitia potentialilor beneficiari informatii privind fluxul accesarii fondurilor 

de dezvoltare rurala, ce va include: tipurile de investitii eligibile, categoriile de beneficiari, 

plafoanele maxime alocate, conditiile de eligibilitate, procedurile administrative legate de accesul la 

finantare, procedura de examinare a cererilor de finantare, criteriile de selectie a proiectelor precum 

si numele persoanelor de contact responsabile cu activitatea de informare si comunicare a Planului.  

� GAL – ul va informa beneficiarii cu privire la apelurile de selectie si la masurile care pot fi accesate 

si totodata, va publica lista beneficiarilor care primesc sprijin, destinatia financiara si sumele 

contributiei publice. 

� Publicul larg va fi informat despre finantarea Leader prin: 

o Placute explicative aplicate pe toate investitiile care au o valoare mai mare de 50.000 

Euro ; 

o Placute explicative instalate în biroul GAL  

o Publicarea constanta a unor rapoarte trimestriale si anuale; 

� Pe parcursul implementarii Planului de Dezvoltare Locala se vor face evaluari de natura sa 

aprecieze impactul comunicarii, precum si buna întelegere a actiunilor, iar criteriile utilizate pentru 

realizarea evaluarilor vor face referire cel putin la urmatoarele aspecte: 

o Evolutia numarului dosarelor depuse; 

o Evolutia numarului de potentiali beneficiari care au accesat informatia continuta în 

materialele informative (afise, pliante, ghiduri, brosuri etc.); 
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o Evolutia profilului celor care depun proiecte în functie de categoria profesionala, sex, 

egalitatea sanselor; 

o Numarul de accesari website pentru obtinerea de informatii din domeniul dezvoltarii 

rurale, 

� Pentru a sublinia si populariza oportunitatile si exemplele de succes legate de implementarea 

Planului de Dezvoltare Locala, precum si implicarea comunitara în spatiul rural românesc GAL – ul 

va publica pe site un Raportul Anual de Progres care cuprinde informatii concrete privind 

implementarea planului, precum si lista completa a beneficiarilor care au accesat ajutoare 

financiare. De asemenea, în mod constant, pe parcursul perioadei de implementare, va informa prin 

anunturi si comunicate de presa evenimentele si actiunile semnificative. 

� Pentru informarea publicului larg vor avea loc campanii specifice în mod deosebit la începutul 

implementarii Planului de Dezvoltare Locala, pentru a acoperi o gama cât mai larga de potentiali 

beneficiari. La sfârsitul perioadei de implementare, campaniile vor fi organzate în scopul informarii 

publicului asupra rezultatelor, a experientei dobândite si a beneficiarilor care au accesat prin 

FEADR ajutoare financiare. 

 

Principalele cai de diseminare a informatiilor si realizarea comunicarii la nivelul teritoriului vor fi: 

� Materiale publicitare ( brosuri, cataloage, pliante, ghiduri, prezentari audio-video, power-point, 

bannere si mape publicitare, etc) 

� Grupuri de lucru tematice 

� Comunicate si anunturi in presa 

� Website-ul de prezentare al Gal-ului 

� Organizarea/participarea la evenimente de genul targurilor, seminariilor, conferintelor, schimburi 

de experiente si bune practici la Nivelul Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala 

� Placute si afise publicitare 

O prezentare succinta a celor mai importante instrumente de comunicare si informare se prezinta in 

tabelul urmator: 

Instrument Descriere activitati Grup tinta 
Logo Grup 

de 
Acţiune 

� Crearea unui logo pentru Grupul de Acţiune Locală ce 
urmează a fi  tilizat pe toate formatele  nstrumentelor de 
informare. 

Toate grupurile 
ţintă 
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Locală 
Pagina web � Design-ul, postarea de  informaţii, lansarea oficială si 

actualizarea paginii web a GAL –ului  au următoarele 
caracteristici: 

• interfaţă accesibilă utilizatorului 
• limbaj simplu; 
• navigare usoară; 
• secţiuni diferenţiate în funcţie de tipologia grupurilor 
ţintă, c 

• construite conform pachetului de informaţii si 
detalierii acestora. 

Pagina web trebuie să conţină: 
� Planul de Dezvoltare Locală; 
� Legislaţie europeană si naţională; 
� Informaţii despre oportunităţile de aplicare pentru 

finanţare, proceduri si formulare de aplicare, criterii de 
evaluare, proceduri de achiziţie; 

� Lista beneficiarilor , denumirea operaţiunilor si suma din 
fonduri publice alocată proiectelor; 

� Rapoarte de selecţie ale proiectelor; 
� Toate pliantele, brosurile, manualele, publicaţiile redactate 

de către Grupul de Acţiune Locală; 
� Comunicate de presă; 
� Exemple de proiecte de succes; 
� Link-uri utile 
� Date de contact ale Grupului de Acţiune Locală. 

Toate grupurile 
ţintă 

Întâlniri si 
seminarii 

� Organizarea unor întâlniri si seminarii susţinute de 
membrii Grupului de Acţiune Locală pentru informarea 
beneficiarilor si a potenţialilor beneficiari cu privire la 
desfăsurarea acţiunilor din cadrul Planului de Dezvoltare 
Locală, posibilitatea  depunerii proiectelor, criterii de 
eligibilitate etc. 

� Beneficiari 
� Beneficiarii 

potenţiali 
� Media 

Buletine 
informative 
(newsletter) 

� Editarea, postarea pe web si  transmiterea prin e-mail a 
buletinelor informative lunare. 

� Menţinerea unei baze de date active cu date de contact 
ale potenţialilor beneficiari si ale beneficiarilor 
finanţărilor acordate prin Planul de Dezvoltare Locală 

� Beneficiari  
� Beneficiarii 

potenţiali 
 

Materiale 
de 

informare 

� Editarea, tipărirea si distribuirea : 
� Rezumatului Planului de Dezvoltare Locală; 
� Ghiduri pentru potenţialii beneficiari ; 
� Brosuri informative despre Planul de Dezvoltare 
� Locală si măsurile conţinute în acesta; 
� Postere. 

� Toate 
grupurile ţintă 

Relaţii cu � conferinţe de presă; � Toate 
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media � comunicate de presă periodice cu privire la evoluţia 
implementarii Planului de Dezvoltare Locală ; 

� interviuri de presă acordate de  reprezentanţii Grupului de 
Acţiune Locală în presa locală si nu numai; 

� apariţii si articole în presa scrisă. 

grupurile ţintă 

 

4.3 Resursele  umane implicate si canalele de comunicare pentru diseminarea informatiilor. 

Asa cum am precizat in cadrul capitolului privind functionarea si organizarea Gal-ului, 

principalele resurse umane ce vor fi implicate in diseminarea informatiilor sunt: 

� Responsabil administrativ – Director executiv 

� Coordonatorul 

� Animatorul/ii 

� Asistent Manager- Responsabil secretariat 

� Expertul  tehnic 

� Furnizorii serviciilor: de consultanta, editare si tiparire materiale publicitare, organizare de 

evenimente 

Atributiile si competentele acestora legate de activitatile de informare si comunicare sunt descrise 

detaliat in fisele de post prezentate la capitolul III.3.1 

Criteriile de evaluare a actiunilor de informare a publicului larg sunt: 

� Numarul de panouri si placute explicative aferente investitiilor derulate sau finalizate; 

� Numarul de accesari si documente descarcate de pe pagina de internet a GAL– ului 

� Vizibilitatea GAL – ului în mass-media; 

� Recunoasterea logo-ului comunitar în urma campaniilor de informare derulate în mediul rural; 
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 PROPUNERE  PISTA DE AUDIT - COMUNICARE SI INFORMARE 

Nr 
crt 

Activitate Cine 
desfăşoară 
activitatea 

Responsabi
l 

Docu
ment 
primit 

Document 
generat 

Cine 
semneaza 
documentul 

Unde se arhiveaza 

Extern Intern    Pozitia 
ierarhica 

Arhiva 
fizica - 
original 

copi
e 

1 Convocare reuniune membri 
GAL - in vederea stabilirii 
politicii de comunicare si 
informare in cadrul  

  GAL Secretar   Nota de 
convocare 

Director 
executiv GAL 
-  

Secretariat 
GAL 

  

2 Desfasurare reuniune parteneri 
GAL -  

  GAL Adunarea 
Generala a 
GAL -  

  Proces - 
verbal 

Membri 
prezenti 

Secretariat 
GAL 

  

3 Ierarhizarea si prioritizarea 
activitatilor de informare si 
comunicare 

   Adunarea 
Generala a 
GAL -  

  Proces - 
verbal 

Membri 
prezenti 

Secretariat 
GAL 

  

4 Stabilire criterii de evaluare a 
rezultatelor actiunilor de 
informare si comunicare 

  GAL Adunarea 
Generala a 
GAL -  

  Proces - 
verbal 

Membri 
prezenti 

Secretariat 
GAL 

  

5 Realizarea activitatilor de 
comunicare si informare de 
catre GAL prin intermediul 
chestionarelor aplicate in 
teritoriu in perioada de 
pregatire a Planului de 
Dezvoltare Locala 

  GAL Animatori
i 

Extra
s 
Proces 
verbal 
reuniun
e 

  Director 
executiv 

 + Manager 
+Animatorul 

Compartiment
administrativ 

- 
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6 Realizarea activitatilor de 
comunicare si informare de 
catre GAL prin intermediul 
chestionarelor aplicate in 
teritoriu in perioada de 
implementare a Planului de 
Dezvoltare Locala 

  GAL Animatorii Extras 
Proces 
verbal 
reuniun
e 

  Director 
executiv+  

Manager 

+Animatorul 

Compartiment
administrativ 

- 

7 Realizarea unei baza de date a 
informatiilor adunate prin 
intermediul chestionarelor 

  GAL Animatorii Chestio
nare 

Raport de 
evaluare a 
situatiei 
teritoriale pe 
baza 
chestionarelo
r aplicate 

Director 
executiv+  

Manager 

+Animatorul 

Compartiment
administrativ 

- 

8 Actualizare baza de date web-
site cu rezultatele obtinute in 
urma aplicarii chestionarelor 

  GAL Animatorii   Web- site 
actualizat 
/Raport 
actualizare 
site   

Manager+ 

Animatori 

Compartiment
administrativ 

- 

9 Solicitare oferte de pret pentru 
realizarea de afise, pliante si 
brosuri informative,  

ofertant GAL Manager   Solicitare de 
oferte de pret 
pentru 
realizarea 
serviciilor de 
tipografie 

Director 
executiv 

Compartiment
administrativ 

- 

10 Incheiere contract servicii de  
editare si tipografie 

ofertant GAL  Oferta 
de pret 

Contract Director 
executiv+ 

 Manager 

Compartiment
administrativ 

- 
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Responsabil 
financiar 

11 Realizare produse tipografice 
atat in perioada de pregatire a 
Planului de dezvoltare Locala 
cat si in perioada de 
implementare a acestuia 

furnizor   Manager+ 

Furnizori 

Produse 
finale 

Proces verbal 
de receptie 

Comisie de 
receptie  

Compartiment 

administrativ 

  

12 Distribuire de afise, pliante si 
brosuri informative in teritoriu 
atat in perioada de pregatirea a 
Planului de Dezvoltare Locala 
cat si in perioada de 
implementare a acestuia 

  GAL Animatorii   Liste cu 
semnaturi de 
primire de 
catre 
locuitorii 
teritoriului 
GAL -  

Locuitorii 
teritoriului / 
Animatorii 

Compartiment
administrativ 

- 

13 Solicitare oferta pentru 
realizarea de studii sociologice 

  GAL Manager   Solicitare de 
oferte de pret 
pentru 
realizarea de 
studii 
sociologice 

Director 
executiv -  

Compartiment
administrativ 

- 

14 Incheiere contract pentru 
realizarea analizelor sociologice 

ofertat GAL  Oferta 
de pret 

Contract Director 
executiv+  

Manager 

Responsabil 
financiar 

Compartiment
administrativ 

- 
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15 Realizare studii sociologice in 
teritoriul GAL -  

furnizor   Furnizor+ 

Manager 

  Raport 
privind 
evaluarea 
situatiei 
teritoriului 
GAL  

Furnizor/ 

Ccomisie de 
receptie GAL 

Secretariat 
GAL 

Com
partim
entul 
admini
strativ 

16 Solicitare oferte realizare spot 
publicitar TV si audio in 
perioada de implementare a 
Planului de Dezvoltare Locala 

  GAL Manager   Solicitare 
de oferte de 
pret pentru 
realizare spot 
publicitar TV 
si audio 

Director 
executiv -  

Compartiment 
administrativ 

- 

17 Incheiere contract pentru 
realizare spot publicitar TV si 
audio 

ofertant GAL  Oferta 
de pret 

Contract Director 
executiv+  

Manager+ 

Responsabil 
financiar 

Compartiment 

administrativ 

- 

18 Realizare produs publicitar Tv 
si audio 

ofertant GAL Furnizor+ 

Manager 

 Spot  
publicitar tv 
si audio 

Furnizor/ 

Comisie de 
receptie gal 

  

19 Solicitare oferte servicii 
organizare evenimente 

ofertant GAL Manager  Solicitare de 
oferte pentru 
organizare 
conferinte 

Director 
executiv 

  

20 Incheiere contract servicii 
organizare evenimente, 
conferinte de presa 

ofertant GAL   contract Director 
executiv+  
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Manager 

+ responsabil 
financiar 

21 Organizare de conferinte la 
nivel local periodic pe toata 
perioada de implementare a 
Planului de Dezvoltare Locala 

  GAL Director 
executiv+  

Manager+ 

+ Animatorii 

  Raport 
conferinta / 
Lista 
participanti 

Furnizor/ 

Comisie de 
receptie gal 

Compartiment
administrativ 

  

22 Organizare de conferinte la 
nivel regional periodic pe toata 
perioada de implementare a 
Planului de Dezvoltare Locala 

  GAL Director 
executiv+  

Manager+ 

+ Animatorii 

  Raport 
conferinta / 
Lista 
participanti 

Furnizor/ 

Comisie de 
receptie gal 

Compartiment
administrativ 

  

23 Informare potentiali beneficiari 
existenti in baza de date 
realizata de catre animatori in 
baza chestionarelor aplicate in 
teritoriu 

  GAL Manager 
+Animatorii 

  Scrisoare de 
informare / 
Raport de 
informare 

Director 
executiv  

Compartiment
administrativ 

  

24 Informare potentiali beneficiari 
in urma primirii unor solicitari 
de informare din partea acestora 

  GAL Manager 

+Animatorii 

Solicita
re de 
informa
tii 

Scrisoare de 
informare / 
Raport de 
informare 

Director 
executiv 

Compartiment
administrativ 

  

25 Publicare anunturi ale 
sesiunilor de depunere a 
proiectelor in cadrul GAL -  

  GAL Manager 

+Secretar 

  Anunt de 
deschidere 
sesiune de 
depunere si 
selectie 

Director 
executiv 

Secretariat 
GAL 

Com
partim
entul 
admini
strativ 
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26 Publicarea rapoartelor de 
monitorizare si progres a 
implementarii Planului de 
Dezvoltare Locala a GAL-ului , 
precum si a situatiei 
beneficiarilor de finantare  

  GAL Animatorii 

Secretar 

  Rapoarte de 
monitorizare 
+ Rapoarte 
de progres 
+Situatii 
beneficiari 

Director 
executiv+  

Manager+ 

 

Secretariat 
GAL 

Com
partim
entul 
admini
strativ 

27 Evaluarea rezultatelor 
activitatilor de comunicare si 
informare  

  GAL Consiliul 
Director /  

Manager 

 

  Raport de 
evaluare 

Director 
executiv 

+ Presedinte 
consiliul 
director 

Secretariat 
GAL 

Com
partim
entul 
admini
strativ 

28 Adaptarea politicii de 
comunicare si informare in 
functie de rezultatul evaluarii 
acestor activitati 

  GAL Adunarea 
Generala a 
GAL - ului 

Raport 
de 
evaluar
e 

Proces verbal Membri 
prezenti 

Secretariat 
GAL 

- 

29 Publicarea rezultatelor obtinute 
in urma implementarii Planului 
de Dezvoltare Locala a GAL –
ului la finalul perioadei de 
implementare  

  GAL Director 
executiv+  

Manager+ 

Responsabilu
l financiar 

  Raport final Membrii 
Compartiment
ului 
Administrativ 

Secretariat 
GAL 

Com
partim
entul 
admini
strativ 

 Acest document reprezinta o propunere a fluxului informational, urmand ca la definitivarea procedurilor 
interne de lucru acesta sa se imbunatateasca/modifice conform  necesitatilor identificate 
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PARTEA A VII- A  MECANISMUL DE IMPLEMETARE 

Implementarea proiectelor in cadrul GAL – ului va parcurge urmatorii pasi: 

� lansarea apelului de selectie de catre GAL prin intermediul  mijloacele de informare mass-

media, pliante, pagina web, etc; 

� depunerea proiectelor de cate posibilii beneficiari care se incadreaza in criteriile de eligibilitate 

stabilite pentru fiecare masura;  

� efectuarea verificarii conformitatii proiectului si respectarea criteriilor de eligibilitate in cadrul 

activitatilor coordonate de catre departamentul tehnic din cadrul Compartimentului 

Administrativ, cu sprijinul unor experti tehnici contractati pentru desfasurarea acestor activitati 

� Selectia proiectelor de catre GAL pe baza Planului de Dezvoltare Locala si a criteriilor 

elaborate pentru fiecare masura in parte; 

� Depunerea proiectelor selectate de catre GAL la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare 

Rurala si Pescuit; 

Daca proiectul selectat este un proiect de investitii se vor realiza urmatoarele activitati de catre CRPDRP: 

� verificarea eligibilitatii proiectelor si efectuare verificarii pe teren a potentialului beneficiar de 

catre structurile teritoriale ale APDRP; 

� transmiterea de catre CRPDRP a notificarii catre beneficiar si catre GAL, cu privire la 

aprobarea sau neaprobarea proiectului; 

� incheierea contractului între beneficiar si Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit (CRPDRP) daca proiectul a fost aprobat; 

Daca este un proiect un proiect de servicii atunci vor fi parcurse urmatoarele etape: 

o CRPDRP verifica eligibilitatea proiectelor si transmite o notificare catre beneficiar si catre 

GAL, de înstiintare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului 

o Încheierea contractului între beneficiar si CRPDRP; 

Beneficiarii finantarii sunt obligati sa inceapa implementarea proiectului in termenul fixat in contractul de 

finantare. Inceperea executarii proiectului va fi comunicata GAL – ului prin intermediul unui document 

standard pus la dispozitie de care GAL. Dupa notificarea inceperii implementarii proiectului, personalul 

tehnic al GAL – ului poate efectua vizite „in teritoriu” pentru a verifica respectarea conditiilor asumate 

prin contractul de finantare.
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PROPUNERE PISTA DE AUDIT----IMPLEMENTAREA PROIECTELOR IN CADRUL GAL 

 

Nr 
crt 

Activitate Cine desfăşoară 
activitatea 

Responsabil Document 
primit 

Document 
generat 

Cine semneaza 
documentul 

Unde se arhiveaza 

Extern Intern       Pozitia ierarhica Arhiva 
fizica - 
original 

copie 

1 Convocare Consiliu 
Director pentru 
aprobarea apelului de 
depunere proiecte 

  GAL Secretar   Nota de 
convocare 

Director  executiv  Secretariat 
GAL 

- 

2 Reuniune Consiliu 
Director si aprobare 
apel de depunere 
proiecte 

  GAL Director  
executiv 

Anunt de 
deschidere 
sesiune de 
depunere 
proiecte  

Aprobare  Membrii  Consiliu 
Director 

Secretariat 
GAL 

  

3 Publicare anunt de 
deschidere a sesiunii de 
depunere proiecte  

  GAL Secretar Chitanta/fa
ctura 
pentru 
publicarea 
anuntului 

Anuntul 
publicat 

Director  executiv 
+Manager 
 

Secretariat 
GAL 

- 

4 Raspuns la eventuale 
clarificari venite din 
partea potentialilor 
beneficiari 

  GAL Departamentul 
administrativ 

Solicitare 
de 
informatii 

Raspuns 
solicitare de 
informatii 

Manager 
 + expert tehnic + 
consultant 

  Compartiment
administrativ 

5 Primirea  proiectelor in 
cadrul GAL 

  GAL Secretar Proiectul/c
ererea de 
finantare 

Numar de 
inregistrare  

Secretar Secretariat 
GAL 

Compartiment
administrativ 
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6 Verificare respectare 
conformitate 
administrativa si criterii 
de eligibilitate 

  GAL +Departamentul 
tehnic 
+ 
Consultant 

  Fisa de 
conformitate
+ fisa de 
eligibilitate 

Manager Secretariat 
GAL 

Compartiment
administrativ 

7 Aprobare fisa 
conformitate+fisa 
eligibilitate 

 GAL Manager  Centralizator 
Fisa de 
conformitate
+ fisa de 
eligibilitate 

Director  executiv   

8 Acordarea punctajului 
de  selectiei al 
proiectului  

  GAL Departamentul 
tehnic 
+ 
Consultant 

  Fisa 
punctajului 
de selectie 

Manager Secretariat 
GAL 

Compartiment 
administrativ 

9 Aprobare fisa de 
selectie 

 GAL Manager  Centralizator 
fisa puncta 
selectie 

Director  executiv   

10 Intocmire raport de 
evaluare si selectie 
aferent sesiunii 
incheiate  

 GAL Manager+ 
secretar 

 Raport 
privind 
evaluarea si 
selecti 
proiectelor 

 Director executiv r Secretariat 
GAL 

Compartiment
administrativ 

11 Supunerea aprobarii 
raportului in comitetul 
de selectie 

 GAL Director 
executiv + 
Secretar 

 Decizia de 
aprobare a 
raportului 

Comitetul de 
selectie 

Secretariat 
GAL 

Compartiment
administrativ 

12 Depunerea proiectelor 
selectate la 
OJPDRP/CRPDRP 

  GAL Manager   Borderou 
proiecte 
depuse + 
proces 
verbal de 
predare-
primire+ 
documentele 
si proiectele 
anexe 

Manager + 
reprezentant AM 

Secretariat 
GAL 

Compartiment 
administrativ 
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13 Efectuarea verificarii in 
terene de catre 
structurile APDRP 

Structuri 
APDRP 

  Structuri 
APDRP 

  Raport/fisa 
de 
conformitate 
si evaluare   

      

14 Notificare beneficiar si 
GAL  

Structuri 
APDRP 

  Structuri 
APDRP 

  Notificare Structuri APDRP Secretariat 
GAL 

Compartiment
administrativ 

15 Semnarea contractului 
intre beneficiar si 
CRPDRP 

CRPDRP / 
beneficiar 

       Contract de 
Finantare 

CRPDRP / 
beneficiar 

- Compartiment
administrativ 

16 Monitorizarea 
implementarii 
proiectului 

APDRP GAL APDRP / 
Compartimentul 
Administrativ al 
Gal-ului 

  Raport de 
progres 

Director executiv + 
membri ai 
compartimentului 
administrativ 
implicati in 
procesul de 
monitorizare 

- Compartiment
administrativ 

17 Analizarea solicitarilor 
de prelungire a 
termenului de 
implementare sau de 
modificare a proiectului 

  GAL Departament 
tehnic+Consulta
nt  

Raport de 
evaluare 

Punct de 
vedere 

Director executiv  
+ Manger+ – 
Responsabil 
financiar contabil 

Secretariat 
GAL 

Compartiment
administrativ 

18 Prezentarea punctului 
de vedere cu privire la 
prelungirea termenului 
de implementare sau de 
modificare a proiectului 
catre CRPDRP 
impreuna cu un 
memoriu justificativ  

  GAL Responsabil 
financiar 
contabil 
+Departamentul 
tehnic+ 
consultantul 

  Propunere 
privind 
solicitarea 
de 
modificare a 
contractului 
de finantare  

Director executiv+ 
Manager 

Secretariat 
GAL 

Compartiment
administrativ 

19 Sprijinirea 
beneficiarilor de 
finantare in 
implementarea 
proiectului 

  GAL Compartimentul 
administrativ 

Solicitare 
din partea 
beneficiaril
or 

Raspuns 
solicitare  / 
Proces - 
verbal  

Manager + 
Departament 
tehnic+Consultant 

- Compartiment
administrativ 
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 Nota: Consultantul pentru activitatile cele desfasoara in cadrul acestor activitati elaboreaza o Nota de constatare a verificarilor efectuate in care 
va prezenta si va justifica analiza facuta, precum si concluziile. Nota o va prezenta departamentului tehnic al GAL- si va fi anexata documentatie ce se 
va intocmi la nivelul departamentului  tehnic, documentatii ce vor fi avizate de catre Manager si aprobate de Directorul Executiv. Gal-ul este obligat sa-
si insuseasca punctul de vedere al consultantului. 

Acest document reprezinta o propunere a fluxului informational, urmand ca la definitivarea procedurilor 
interne de lucru acesta sa se imbunatateasca/modifice conform  necesitatilor identificate
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Dispoziţii de evaluare – monitorizare – control 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune: 

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului(sau depistarea problemelor); 

- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

- Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 

- Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită factorilor de decizie la 

cel mai înalt nivel. 

Dispozitivul de monitorizare si evaluare implementat de GAL-ul Colinele Buzaului va urmarii respectarea 

următoarelor cerinţe: 

� Monitorizarea si raportarea la timp despre realizările si rezultatele proiectului; 

� Evaluarea realizărilor si rezultatele proiectului; 

� Informarea structurilor teritoriale ale Autorităţi de Management si a Agenţiei de Plăţi cu privire la 

rezultatele proiectelor selectate ( monitorizarea si evaluarea acestora); 

Procesul de monitorizare incepe din momentul semnării contractului de finanţare cu un beneficiar si 

continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului, inclusiv 3/5 ani după finalizarea 

implementării activităţilor proiectului (respectiv pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare). 

În perioada de implementare a activităţilor proiectului, echipa GAL-ului se va asigura că există un 

management eficient al proiectului, că activităţile proiectului se desfăsoară in conformitate cu calendarul 

prevăzut in contract, că se realizează (sau există premisele să se realizeze) indicatorii prevăzuţi in 

contractele de finanţare, că proiectele respectă egalitatea de sanse si nediscriminarea, regulile ajutorului 

de stat (acolo unde se aplică) si a dezvoltării durabile, legislaţia privind achiziţiile publice precum si 

celelalte condiţionalităţi prevăzute in contractele de finanţare specifice fiecărui proiect. 

În perioada de 3/5 ani după finalizarea implementării activităţilor proiectului, echipa GAL Colinele 

Buzaului se va asigura că proiectele isi menţin indicatorii de realizare, că proiectele respectă egalitatea de 
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sanse si nediscriminarea, dezvoltarea durabilă, iar acolo unde este cazul, proiectele generatoare de venit 

respectă prevederile regulamentelor comunitare, că sunt respectate condiţiile contractului de finanţare. 

Rolul GAL –ului ca autoritate finanţatoare in cadrul procesului de monitorizare: 

� Analizeaza datele si informaţiile referitoare la progresul proiectelor cuprinse in rapoartele vizitelor 

de monitorizare efectuate, rapoartele lunare de analiză, rapoartele de progres ale beneficiarilor;  

� Propune măsuri de remediere a deficienţelor semnalate, ori de cate ori se impune; 

� Emite clarificări către OI si către beneficiari cu privire la aplicarea uniformă a procedurilor de lucru 

si cu privire la prevederile contractelor de finanţare si asigură instruirea adecvată a acestora; 

� Verifica modul in care se realizează activitatea de monitorizare a proiectelor finanţate in cadrul 

Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului Colinele Buzaului. 

Departamentul tehnic din cadrul GAL -ului are următoarele sarcini principale: 

� Primeste si analizează datele inregistrate in rapoartele de analiză transmise de experţii DCAT, 

elaborate pentru fiecare proiect pentru care s-a incheiat un contract de finanţare; 

� Intocmeste rapoartele vizitelor de monitorizare; 

� Analizează datele si informaţiile inregistrate in rapoartele de progres ale beneficiarilor, inclusiv cu 

datele din rapoatele vizitelor proprii de monitorizare, dacă este cazul; 

� Elaborează recomandări privind imbunătăţirea procesului de monitorizare a proiectelor si le supune 

spre aprobare directorului executiv; 

� Primeste si analizează solicitarile de modificări la contractele de finanţare; 

 

In indeplinirea sarcinilor ce revin departamentului tehnic se vor parcurge următoarele etape: 

o Verificarea documentelor: se verifică datele si informatiile din rapoartele de progres elaborate si 

transmise de către beneficiari (progresul fizic al proiectelor); Personalul din cadrul departamentului 

verifică dacă datele raportului arată că proiectul se implementează in conformitate cu prevederile 

contractuale si respectă prevederile legislaţiei naţionale si comunitare. Se verifică rezultatele raportate in 

perioada de raportare si se urmăreste evoluţia in timp a indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare. 
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o Vizite de monitorizare: Se efectuează vizite de monitorizare la faţa locului (1 vizită la 3 luni pentru 

fiecare proiect); 

Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la faţa locului progresul fizic al proiectelor si acurateţea 

datelor inscrise in rapoartele de progres, culegerea de date suplimentare vizand stadiul implementării 

proiectului (probleme intampinate), precum si de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii 

proiectelor. 

o Monitorizarea ex post: se asigura că in conformitate cu prevederile art 57 din regulamentul CE 

1083/2007, operaţiunea păstrează contribuţia din fonduri europene, daca timp de 3/ 5 ani de la incheierea 

proiectului aceasta nu a inregistrat modificări substantiale, inclusiv monitorizarea indeplinirii indicatorilor 

post implementare. In perioada de monitorizare ex-post, se va efectua 1 vizită de monitorizare pe an, 

pentru fiecare proiect implementat 

o Urmărirea progresului implementarii proiectelor la nivel de măsură, furnizarea de informaţii pentru 

raportul anual de implementare 

o Informarea DADR/APDRP cu privire la concluziile etapei de monitorizare. 

Pentru atingerea rezultatelor vizate in cadrul procesului de monitorizare si evaluare a proiectelor 

finanţate, fiecare expert din cadrul departamentului tehnic: 

� Analizează datele incluse in rapoartele de progres primite de la beneficiari, solicită clarificări (dacă 

este cazul); 

� Analizează progresul fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor propuse; 

analizează modul in care proiectele respectă prevederile contractului de finanţare; 

� Efectuează vizite de monitorizare in vederea analizării progresului proiectului, modului in care 

proiectele finanţate respectă prevederile schemelor de ajutor de stat/de minimis (acolo unde este 

cazul) si conditiile contractuale si elaboreaza rapoarte de vizite de monitorizare; 

� Identifică problemele in implementarea proiectului si propune soluţii de remediere; elaborează 

recomandări privind procesul de monitorizare a proiectelor si le supune spre analiză directorului 

executiv, dacă este cazul; 

� Efectuează vizite de monitorizare ex post si rapoartează asupra sustenabilităţii investiţiei; 

� Deschid cate un dosar pentru fiecare contract de finanţare aflat in gestiune in care va păstra in ordine 

cronologică: 
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o Nota de desemnare ca ofiţer de monitorizare; 

o Rapoartele de progres transmise de beneficiar; 

o Nota de analiză a raportului de progres; 

o Rapoartele vizitelor de monitorizare ; 

o Note interne/scrisori către DADR/APDRP cu referire la contractul de finanţare; 

o Note justificative ale beneficiarului pentru acte adiţionale 

o Actele adiţionale semnate; 

o Notele prin care beneficiarul notifică asupra modificarilor contractuale permise de contract a fi 

efectuate prin simpla notificare a beneficiarului; 

o Documentatie interna /externă cu privire la proiect; 

o Calendarul anual de vizite de monitorizare pentru contractele(proiectele) aflate in gestiune 

(monitorizare). 

� Arhivează documentaţia referitoare la procesul de monitorizare 

� Asigură comunicarea permanentă cu CDRJ/APDRP, acţionand ca interfaţă intre beneficiarul 

proiectului si CDRJ/APDRP 

 

Ofiţerul de monitorizare trebuie să urmărească implementarea proiectului privind rezultatele, si 

indeplinirea indicatorilor, să semnaleze din timp eventualele probleme care apar in implementarea 

proiectelor si să propună măsuri de remediere a deficienţelor semnalate. 

Elementele principale pe care ofiţerul de monitorizare le va urmări sunt: 

� Respectarea calendarului de transmitere a rapoartelor de progres; 

� Respectarea calendarului de activităţi si a graficului de achiziţii publice; 

� Utilizarea bunurilor (mobile/imobile) finanţate in cadrul proiectului in  conformitate cu prevederile 

contractuale 



Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – COLINELE BUZAULUI     

  

 

� Respectarea prevederilor Manualului de Identitate vizuală pentru materialele de informare si 

publicitate elaborate in cadrul proiectului; 

� Modul in care beneficiarul asigură resurse materiale si umane necesare implementării proiectului; 

� Modul in care beneficiarul respecta principiile egalităţii de sanse; 

� Modul in care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operaţiunii finanţate 

� Gradul de realizare a indicatorilor asa cum au fost acestia prevăzuţi in cererea de finanţare, anexă la 

contractul de finanţare 

� Modul in care beneficiarul păstrează si arhivează documentaţia referitoare la proiect; 

� Fundamentarea solicitării de modificare a contractului; 

� Apariţia oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului; 

� Implementarea de către beneficiar a recomandărilor rezultate in urma misiunilor de 

control/audit/monitorizare/verificare; 

 

Realizarea vizitelor de monitorizare – evaluare- control 

Scopurile vizitei de monitorizare: 

� De a asigura progresul proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finanţare 

� De a anticipa / identifica problemele ce pot aparea in implementare si de a oferi sugestii pentru 

luarea de măsuri corective 

� De a identifica elementele de succes ale proiectului 

� De a incuraja comunicarea intre GAL Colinele Buzaului si beneficiari. 

Vizitele de monitorizare trebuie să contribuie la evitarea problemelor, prin identificarea timpurie a 

acestora, precum si a oricăror dificultăţi ce pot afecta implementarea cu succes a proiectului. O vizită de 

monitorizare oferă oportunitatea de a imbunătăţii calitatea proiectului. 

Vizitele de monitorizare reprezintă o parte din activităţile specifice de monitorizare. Inaintea 

efectuării vizitei de monitorizare, GAL -ul va notifica beneficiarul asupra: 

� datei de efectuare a vizitei 

� persoanelor participante din partea GAL -ul 

� scopul vizitei 

� documente care trebuie eventual prezentate de beneficiar 
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Informaţia pusă la dispoziţie in cadrul raportului de progres va reprezenta baza de defăsurare a vizitei de 

monitorizare. Scopul vizitei este acela de a determina progresul in implementarea proiectului. Pentru ca 

scopul vizitei sa fie atins, este foarte important ca persoanele care se ocupă cu implementarea proiectului 

din partea beneficiarului să fie disponibile pe durata vizitei. 

Vizita de monitorizare va fi anunţată cu 5 zile lucrătoare înainte de data efectuării , pentru a 

acorda beneficiarului timpul necesar pentru pregătirea acesteia. 

Rezultatul procesului de monitorizare si evaluare va fi stabilit impreună cu experţii 

CDRJ/APDRP, in cadrul unui demers comun de eficientizare a implementării proiectului. Acest demers 

are la bază comunicarea permanentă dintre ofiterul de proiect desemnat de către GAL –ul  si expertul 

desemnat de către CDRJ/APDRP. 

 

Sarcină GAL DADR Agenţia de Plăţi 

Informare X   

Sprijinirea elaborării 

proiectelor 

X   

Lansarea apelului 

pentru proiecte 

X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul 

administrativ al 

dosarelor 

 X X 

Decizie X   

Notificarea către 

beneficiar  

 X X 

Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   
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PROPUNERE  PISTA DE AUDIT - EVALUARE, CONTROL SI MONITORIZARE 

Nr 
crt 

Activitate Cine desfăşoară 
activitatea 

Responsabil Docume
nt 
primit 

Document 
generat 

Cine semneaza 
documentul 

Unde se arhiveaza 

Extern Intern       Pozitia ierarhica Arhiva 
fizica - 
original 

copie 

1 Organizare concurs angajare  
personal compartiment 
administrativ 

 GAL Director 
executiv 

 Contractele de 
munca 

Presedinte Consiliu 
Director 

Responsabi
l legal 
GAL 

 

2 Convocare reuniune membri 
Adunarea Generala  a 
Asociatilor in vederea 
stabilirii procedurilor de 
evaluare, control si 
monitorizare a Planului de 
Dezvoltare Locala 

 GAL Secretar    Nota de 
convocare 

Director  executiv  Secretariat 
GAL 

 

3 Desfasurare reuniune 
parteneri  

  GAL Adunarea 
Generala a  

  Proces - verbal Membri prezenti Secretariat 
GAL 

- 

3 Stabilirea si aprobarea 
procedurii de evaluare, 
control si monitorizare  a 
Planului de Dezvoltare Locala 
a GAL  

  GAL Adunarea 
Generala a  

  Proces – 
verbal 

Membri prezenti Secretariat 
GAL 

- 

4 Solicitare oferta de pret 
pentru realizarea evaluarii ex 
- ante a Planului de 
Dezvoltare Locala 

  GAL Manager   Proces - verbal Director  executiv 
 

Secretariat 
GAL 

  

5 Analiza oferete de pret   GAL Manager  Ofera de 
pret 

Raport  Director  executiv 
GAL  

Secretariat 
GAL 

- 
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6 Semnare contract  Firma de 
consultan
ta 

GAL Secretar Contract Contract Director executiv+ 
Manager + 
Responsabil 
financiar contabil 
+ Firma de 
consultanta 

Secretariat 
GAL 

- 

7 Realizare evaluare ex - ante Firma de 
consultan
ta 

  Firma de 
consultanta 

  Proces verbal 
predare 
primire 
+Raport 
privind 
evaluarea 
initiala 

Director executiv+ 
Manager + 
Responsabil 
financiar contabil 
+ Firma de 
consultanta 

Secretariat 
GAL 

- 

8 Includerea rezultatelor 
analizei initianle in Planul de 
Dezvoltare Locala a GAL - 
ului 

Firma de 
consultan
ta 

GAL Firma de 
consultanta  / 
GAL 

  Planul de 
Dezvoltare 
Locala 

  Secretariat 
GAL 

- 

9 Evaluare, monitorizare 
implementare Planul de 
Dezvoltare Locala pe toata 
perioada de implementare 

  GAL Firma 
consultanta 

  Raport de 
evaluare 

Director executiv+ 
Manager + 
Responsabil 
financiar contabil 

Secretariat 
GAL 

Compa
rtiment 
admini
strativ 

10 Convocare Consiliu Director 
pentru aprobarea rapoartelor 
de evaluare, monitorizare 

 GAL Secretariat GAL  Nota de 
convocare+ 
raport de 
evaluare, 
monitorizare 

Responsabil 
Administrativ 

Secretariat 
GAL 

Compa
rtiment 
admini
strativ 

11 Reuniune Consiliu Director  GAL Consiliul 
director 

 Decizie asupra 
rapoartelor 
primite 

Membrii Consiliului 
Director 

Secretariat 
GAL 

Compa
rtiment 
admini
strativ 

12 Convocare Adunarii Generale 
pentru aprobarea decizie 
asupra rapoartelor de 
evaluare, monitorizare 

 GAL Director 
Consiliu 
Director 

 Nota de 
convocare+ 
Decizie 

Presedintele 
consiliului director 
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13 Reuniune Adunarii Generale  GAL Membrii 
Adunarii 
Generale 

 Hotarare 
Adunare 
Generala 

Membrii Adunarii 
Generale 

  

14 Implementarea masurilor de 
imbunatatire ca urmare a 
aprobarii acestora de catre 
Adunarea Generala a GAL  

  GAL Manager    Raport asupra 
implementarii 
masurilor de 
imbunatatire 

Director  executiv  Secretariat 
GAL 

  

15 Realizarea raporturilor 
trimestriale de progres a 
Planului de Dezvoltare Locala 
a GAL - ului 

  GAL Manager+ 
Echipa 
Compartimetulu
i Administrativ 

  Raport de 
progres 

Director  executiv  Secretariat 
GAL 

  

16 Convocare Consiliu Director 
pentru aprobarea rapoartelor 
de progres 

 GAL Manager  Nota de 
convocare+ 
raport de 
progres 

Presedinte Consiliu 
Director 

Secretariat 
GAL 

Compa
rtiment 
admini
strativ 

17 Reuniune Consiliu Director  GAL Presedinte 
consiliu director  

 Decizie asupra 
raportului 
primit 

Membrii Consiliului 
Director 

Secretariat 
GAL 

Compa
rtiment 
admini
strativ 

18 Convocare Adunarii Generale 
pentru aprobarea decizie 
asupra rapoartului de progres 

 GAL Director  
executiv  

 Nota de 
convocare+ 
Decizie 

Presedintele 
Consiliului Director 

Secretariat 
GAL 

Compa
rtiment 
admini
strativ 

19 Reuniune Adunarii Generale  GAL Membrii 
Adunarii 
Generale 

 Hotarare 
Adunare 
Generala 

Membrii Adunarii 
Generale 

Secretariat 
GAL 

Compa
rtiment 
admini
strativ 
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20 Transmiterea Rapoartelor de 
progres trimestriale catre 
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 

  GAL Secretar   Scrisoare de 
inaintare 

Manager Secretariat 
GAL 

- 

21 Asigurarea publicitatii 
rezultatelor monitorizarii 
trimestriale  in teritoriul prin 
intermediul pliantelor, 
brosurilor si a paginii web 

  GAL Animatori 
+ furnizori 
implicati 

 Raport de 
monitorizare  
asupra 
campaniilor 
publicitare 
realizate 

Manager Secretariat 
GAL 

Compa
rtiment 
admini
strativ 

Nota: Acest ciclu se reia trimestrial/semestrial/anual si ori de cate ori se contracteaza noi servicii pentru implementarea strategie Gal-ului. 
 Secretarul intocmeste o parte din documente, le avizeaza coordonatorul si le aproba responsabilul administrativ 
 

Acest document reprezinta  o propunere de fux informational  urmandca la definitivarea procedurilor interne de 
lucru  acesta sa se imbunatateasca/modifice  conform necesitatilor identificate 
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PROPUNERE  PISTA DE AUDIT - ACHIZITII PUBLICE SI PLATA 
  
  
Nr 
crt 

Activitate Cine desfăşoară 
activitatea 

Responsabil Docume
nt 
primit 

Document generat Cine 
semneaza 
documentul 

Unde se arhiveaza 

Exter
n 

Intern       Pozitia 
ierarhica 

Arhiva fizica - 
original 

copie 

1 Planificarea 
achizitiilor 
publice 

  GAL Manager 
+Responsabil 
financiar 

  Propunerea de 
planificare a 
achizitiilor publice 

Director 
executiv  

Secretariat 
GAL  

- 

2 Elaborare Referat 
de necesitate si 
oportunitate, 
estimarea valorii 
contractului de 
achizitie publica 

  GAL Departament 
tehnic 

  Referat de 
necesitate si 
oportunitate, 
estimarea valorii 
contractului de 
achizitie publica 

Manager  Secretariat 
GAL  

- 

3 Pregatire Nota 
justificativa 
privind alegerea 
procedurii de 
atribuire 

  GAL Departament 
tehnic 

  Nota justificativa 
privind alegerea 
procedurii de 
atribuire 

Manager  Secretariat 
GAL  

- 

4 Emitere Nota 
justificativa 
privind stabilirea 
criteriilor de 
selectie 

  GAL Departament 
tehnic 

  Nota justificativa 
priivind stabilirea 
cerintelor minime 
de calificare 
referitoare la 
situatia economica, 
financiara, tehnica 
si/sau profesionala 
ce trebuiesc 
indeprlinite 

Manager Secretariat 
GAL  

- 

5 Elaborare 
documentatiei de 
atribuire 

  GAL Departamentul 
tehnic 

  Documentatia de 
atribuire pentru 
aplicarea procedurii 

Manager 
  

Secretariat 
GAL  

- 
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de atribuire 

6 Emitere decizie 
privind aprobarea 
documentatiei de 
atribuire si 
numirea comisiei 
de evaluare a 
ofertelor in 
vederea atribuirii 

  GAL    Decizie privind 
aprobarea 
documentatiei de 
atribuire si numirea 
comisiei de 
evaluare a ofertelor 
in vederea atribuirii  

Director 
executiv 

Secretariat 
GAL  

- 

7 Publicarea  
anuntului / 
solicitare oferta 

  GAL  
Secretar 

  Anuntul /cerere de 
oferta  

Manager Secretariat 
GAL  

- 

8 Scrisoare 
inaintare/oferta 

Firma 
partici
panta 

    Scrisoare 
inaintare 
Oferta 
tehnica si 
financiar
a, 
documen
te 
insotitoar
e  

  Firma 
participanta 

Secretariat 
GAL  

- 

9  Declaratia de 
confidentialitate 
si impartialitate   

  GAL Membri 
comisie 

   Declaratia de 
confidentialitate si 
impartialitate   

Membrii 
comisiei de 
evaluare a 
ofertelor 

Secretariat 
GAL  

- 

10 Desfasurarea 
sedintei de 
deschidere a 
ofertelor si 
intocmirea 
procesului verbal  

  Comisia de 
evaluare 

Presedintele 
comisiei 

  Proces verbal al 
sedintei de 
deschidere a 
ofertelor 

Membrii 
comisiei de 
evaluare a 
ofertelor 

Secretariat 
GAL  

- 

11 Solicitarea 
clarificarilor si 
completarilor 

  Presedintele 
comisiei 
evaluare 

Presedintele 
comisiei 
evaluare 

  Adresa de solicitare 
clarificari  

Presedintele 
comisiei 

Secretariat 
GAL  

- 
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documentelor 

12  Raportului 
Procedurii 

  Comisia de 
evaluare 

Comisia de 
evaluare 

  Raportul procedurii 
-incluzand si 
centralizator 
punctaj  

Comisia de 
evaluare 

Secretariat 
GAL  

- 

 Aprobarea 
raportului 

 GAL Presedintele 
comisiei 

 Decizia de aprobare Director 
executiv 

  

13 Comunicarea 
rezultatului 
procedurii  

  Comisia de 
evaluare 

Comisia de 
evaluare 

  Adresa de 
comunicare rezultat  

Presedintele 
comisiei 

Secretariat 
GAL  

- 

14 Semnarea 
contractului de 
servicii  

Firma 
castiga
toare 

GAL    Contract  Director 
executiv+ 
Manager + 
Responsabil 
financiar 
contabil 
+ Firma 
castigatoare 

 - 

15 Anunt de atribuire 
SEAP (daca e 
cazul) 

  GAL Departament 
tehnic  

  Anunt de atribuire 
contract  

Manager Secretariat 
GAL  

- 

16 Act aditional 1 
(daca e cazul) 

  GAL Departament 
tehnic 

  Act aditional Director 
executiv + 
Manager + 
Responsabil 
financiar 
contabil 
+ Firma 
castigatoare 

Secretariat 
GAL  

- 

17 Proces verbal de 
receptie 

Firma 
castiga
toare 

GAL Departament 
tehnic 

  Proces verbal de 
receptie 

Comisie de 
receptie 

Secretariat 
GAL  

- 

18 Factura fiscala Firma 
castiga

  Manager  Factura 
fiscala 

  Responsabil 
financiar 

Departamentul 
financiar 

Compa
rtiment 
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toare admini
strativ 

19 Emitere Nota 
justificativa 

  GAL    Viza control 
Financiar Preventiv 

Firma de audit  Departamentul 
financiar 

Secreta
riat 
GAL 

20 Emitere 
Propunere de 
angajare bugetara 

  GAL Manager    Propunere de 
angajare a cheltuilii  

Responsabilul 
financiar 

Departamentul 
financiar 

Secreta
riat 
GAL 

21 Emitere 
Angajament 
bugetar a 
cheltuielii  

  GAL Responsabil 
financiar 

  Angajament 
bugetar a cheltuielii  

Director 
executiv  

Departamentul 
financiar 

Secreta
riat 
GAL 

22 Emitere 
Ordonantarea de 
plata  

  GAL Responsabil 
financiar 

  Ordonantarea de 
plata  

Director 
executiv 

Departamentul 
financiar 

Secreta
riat 
GAL 

23 Emitere Ordin de 
plata  

  GAL    Ordin de plata  Responsabil 
financiar  

Departamentul 
financiar 

Secreta
riat 
GAL 

24 Extras de cont Trezor
erie 

    Extras de 
cont 

  Trezorerie Departamentul 
financiar 

Secreta
riat 
GAL 

 
Acest document reprezinta o propunere a fluxului informational, urmand ca la definitivarea procedurilor interne 
de lucru acesta sa se modifice/completeze conform  necesitatilor identificate. 
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Implicarea GAL-ului în acţiunile de cooperare şi în RNDR 

PARTEA A -VIII – A: ACTIUNI DE COOPERARE ŞI FUNCTIONARE IN CADRUL 

RETELEI NATIONALE DE DEZVOLTARE RURALA 

1 Cooperare  

Cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea 

strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii si idei noi, de a face schimb de 

experienţă si de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula si sprijini inovaţia, 

pentru dobândire de competenţe si îmbunătăţirea lor. 

Cooperarea este înteleasa ca parte a strategiei de dezvoltare locala si nu ca un element 

adaugat strategiei deoarece reprezinta o modalitate de a extinde experientele locale pentru 

îmbunatatirea strategiilor locale.  

Desi cooperarea inter-regionala si transnationala nu este întotdeauna simpla, poate 

reprezenta adesea cea mai importanta modalitate de obtinere a rezultatelor privind inovatia si 

constructia institutionala. 

Integrarea unei dimensiuni transnationale si interteritoriale initiativelor locale sprijina de 

asemenea, crearea identitatii UE pe lânga cea locala, regionala, nationala. 

Proiectele de cooperare concrete trebuie sa aiba ca rezultat o valoare adaugata reala 

pentru teritoriu.  

 În ceea ce priveste raportul cu strategia de dezvoltare a teritoriului GAL-ului aceste 

proiecte de cooperare vor contribui la protejarea mediului si implementarea acţiunilor pentru 

conservarea patrimoniului natural, păstrarea si valorificarea patrimoniului cultural, natural si 

turistic, îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural si economic din teritoriul GAL-ului. 

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. Acţiunile comune pot avea ca obiectiv si construcţia instituţională: schimb de 

experienţă si bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune, organizare 

de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau 

prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun. 
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Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, 

semnat de cele două GAL-uri implicate în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget 

general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze în 

comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener si participarea financiară finală a 

fiecărui partener în cadrul proiectului. 

Din punct de vedere procedural, cooperarea între GAL-uri are loc în doua faze succesive: 

1. Actiuni de pre-dezvoltare. Aceste actiuni preced proiectul de cooperare în vederea 

facilitarii identificarii partenerilor potentiali  si sprijinirea realizarii unei actiuni comune. 

2. Realizarea si implementarea unei actiuni comune. Un parteneriat pentru cooperare 

trebuie încurajat pentru a lucra împreuna la dezvoltarea unor produse comune; proiectele de 

cooperare nu sunt simple schimburi de experienta. Partile trebuie sa se implice într-un proiect 

comun concret administrat de un GAL coordonator responsabil de activitatea de coordonare.  

Cooperarea practica poate avea doua obiective, adesea complementare: obtinerea 

masei critice necesare unui proiect comun si identificarea complementaritatilor. 

Prin Leader sunt disponibile doua tipuri de cooperare: 

- Cooperarea inter-teritoriala – cooperarea între diferite zone rurale din cadrul unui stat 

membru. Poate avea loc între grupuri Leader si este de asemenea deschisa si altor 

grupuri locale prin folosirea unei abordari participative. 

- Cooperarea transnationala: reprezinta cooperarea între grupurile Leader din cel putin 

2 state membre, sau grupuri din tari terte ce urmaresc aceeasi abordare. 

GAL-ul intenţionează să desfăsoare acţiuni de cooperare cu alte teritorii rurale (GAL) din 

România si/sau din UE în vederea extinderii experienselor locale si îmbunătăţirea strategiilor 

locale, pentru schimbul de informaţii si idei noi, schimb de experienţă si stimularea inovaţiei. 

Acţiunile de cooperare vor fi implementate în cadrul măsurii 421 Implementarea 

proiectelor de cooperare. Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare 

transnaţională (între România si alte state membre sau nu) si inter-teritorială (în cadrul 

României) între GAL-uri si alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul 

LEADER, parteneriate public-private. 
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Prin intermediul acestei masuri se vor finanta proiecte de cooperare transnationala (între 

România si alte state membre sau nu) si inter-teritoriala (în cadrul României) între GAL-uri si 

alte grupuri/parteneriate, care functioneaza dupa principiul LEADER, parteneriate public-private 

selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricaror 

alte grupuri rurale organizate dupa metoda LEADER (grupuri locale care sa aiba un rol activ în 

dezvoltarea rurala, sa fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de initiativa 

locala, micro-regiuni si alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finantate prin Axa 4 din FEP) 

si recunoscute de statul membru. 

Actiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel putin un partener reprezinta un  GAL 

finantat prin axa LEADER. 

Doar proiectele si actiunile comune care corespund obiectivelor masurilor din Axa 1, 2 

si 3 ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin.  

Actiunile comune pot avea ca obiectiv si constructia institutionala: schimb de 

experienta si bune practici privind dezvoltarea locala prin publicatii comune, organizare 

de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau 

prin lucrari de dezvoltare comune sau coordonate în comun. Functionarea unei structuri 

comune este cea mai integrata forma de cooperare. 

În scopul implementării proiectelor de cooperare GAL-ul nostru  a adoptat un acord  de 

parteneriat între organizaţii Grupuri de Acţiune Locală din proximitatea teritoriului GAL-ului 

nostru, respectiv din judetul Buzau. Acordul de parteneriat reflectă dorinţa comună a 

organizaţiilor semnatare de a coopera în vederea dezvoltării locale a comunităţilor pe care le 

reprezintă. Demersul se referă la schimbul de experienţe si bune practici între Grupurile de 

Acţiune Locală de pe teritoriul judetului Buzau. Organizaţiile semnatare ale acordului de 

parteneriat identifică ca direcţii de acţiune prioritare cooperarea între teritorii în vederea 

implementării proiectelor de dezvoltare locacă prin abordarea LEADER, identificarea si 

fructificarea oportunităţilor de dezvoltare locală, dezvoltarea în comun a competenţelor si 

abilităţilor necesare pentru animarea teritoriilor reprezentate, cooperare în vederea conservării 

patrimoniului rural, cultural si istoric, dezvoltării economice locale, promovarea turismului, 

protecţia mediului. Din acest acord de parteneriat fac parte până în prezent 3 membrii, dar 

documentul este deschis tuturor organizaţiilor interesate în dezvoltare locală, în special prin 

intermediul abordării LEADER. 
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De asemenea, GAL - ul intenţionează să coopereze cu GAL-uri din străinătate în care pot 

sa ne ofere expertiza si know-how pentru desfasurarea activitatilor la nivelul GAL-ului.  

Proiectele de cooperare cu GAL-uri la nivel national sau international, vor urmari in 

special proiecte similare ca obiective si activitati cu cele prevazute de noi in cadrul masurii 

atipice masura ca inglobeaza obiectivele axelor 1,2 si 3 din PNDR sub o abordare de tip 

LEADER, respectiv una sau mai multe din urmatoarele tipuri de activitati: 

� Cooperare pentru derularea unor activitati cu caracter social si educational cu 

scopul constientizarii valorii factorului uman,  

� Cooperare pentru activitati ce urmaresc constientizarea identitatii si specificului 

local si a potentialului de valorificare a acestei identitati 

� Cooperare pentru activitati ce urmaresc responsabilizarea actorilor din teritoriul 

GAL-ului pentru protejarea patrimoniului material si imaterial al zonei 

� Cooperare pentru transfer de know-how privind tehnici si metode participative in 

special pentru tineri in sensul consolidarii comunitatilor rurale si implicarea in 

activitati comune pentru gasirea unor posible solutii pentru problemele comunitatii. 

Astfel se intentioneaza realizarea unor actiuni de cooperare transnationala dar si inter-

teritoriala, dupa cum sunt prezentate mai jos: 

Nr. 
crt. 

Partenerul
/partenerii 

Tematica 
cooperării 

Obiective Valoarea 
proiectului/proiect
elor de cooperare 
(euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 
 NU E 

CAZUL 
    

      
2. Intenţii de cooperare 
 GAL-uri 

din 
Romania 

- derularea unor 
activitati cu 
caracter social si 
educational cu 
scopul 
constientizarii 
valorii factorului 
uman. 
 
-   derularea unor 
activitati ce 
urmaresc 

Constientizarea 
valorii factorului 
uman pentru 
dezvoltarea 
teritoriului. 
 
 
 
 
Constientizarea, 
asumarea si 
valorificarea 

40.000 Stimularea si 
motivarea 
populatiei din 
teritoriul GAL 
pentru a se 
implica in 
dezvoltarea 
zonei. 
 
Imbunatatirea 
perceptie 
valorilor/patri

 Gal-uri din 
UE 

60.000 
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constientizarea 
identitatii si 
specificului local 
si a potentialului 
de valorificare a 
acestei identitati 
 
-derulare unor 
activitati ce 
urmaresc 
responsabilizarea 
actorilor din 
teritoriul GAL-
ului pentru 
protejarea 
patrimoniului 
material si 
imaterial al zonei 

-derularea 
activitati ce 
urmaresc  de 
transfer de know-
how privind 
tehnici si metode 
participative in 
sensul 
consolidarii 
comunitatilor 
rurale  

identitatii locale 
si a specificului 
local 
 
 
 
 
Responsabilizar
ea actorilor din 
mediu rural 
pentru 
protejarea 
patrimoniului 
material si 
imaterial al 
zonei 
 
 
 
 
 
Insusirea de noi 
metode, tehnici 
de lucru menite 
sa consolideze 
comunitatile si 
sa dezvolte 
sinergiile 
necesare 
implementarii 
planului de 
actiune locala 

moniului   
teritoriului 
Gal-ului 
 
 
 
Initiative 
locale pentru 
protejarea 
patrimoniului 
material si 
imaterial al 
zonei 
 
 
 
 
 
 
Formarea unor 
grupuri de 
lucru locale 
care sa sustina 
implementarea 
planului de 
dezvoltare 
locala 

 

Principalele categorii de cheltuieli eligibile sunt: 

� cheltuieli pentru pregatirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, 

întâlniri, seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente, 

� cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor comune 

� cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 

Cheltuieli neeligibile - simplul schimb de experienta neconcretizat într-o actiune comuna 

(întrucât se poate finanta prin intermediul retelei nationale de dezvoltare rurala). De asemenea, 

nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE. 
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Cooperarea va fi lansata dupa desfasurarea primei proceduri de selectie a Grupurilor de 

Actiune Locala. Proiectele de cooperare vor fi selectate de catre: 

A. Grupurile de Actiune Locala, daca au integrate în strategia lor de dezvoltare actiuni de 

cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate si de selectie vor fi elaborate si aplicate de catre 

GAL si incluse în strategia de dezvoltare locala. 

B. Autoritatea de Management, pentru celelalte GAL-uri care nu au prevazut aceste 

actiuni în strategia de dezvoltare locala. În acest caz, criteriile de selectie vor fi elaborate de 

Autoritatea de Management. 

În ambele cazuri, proiectele de cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte: 

a. Parteneriatul: tipul actorilor implicati, legaturile dintre responsabilii de proiect si GAL 

– implicarea partenerilor locali în operatiunile prevazute. 

b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritoriala, valoarea adaugata a 

proiectului, coordonarea cu alte actiuni derulate, valorificarea experientei cooperarii din afara 

teritoriului. 

c. Tipul de proiect: Actiuni comune concrete (mai mult decât o intentie si/sau un schimb 

de experienta ). 

d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnica, calendar, mecanismul de implementare, aspecte 

practice, metodologie si organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului. 

e. Aspecte financiare: buget realist si coerent, plan de finantare, deviz, fezabilitate 

financiara, implicarea diversilor actori. 

Criterii de eligibilitate: 

� parteneriatele reprezinta GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER 

� proiectele vor fi elaborate si implementate în comun 

� coordonatorul este un GAL finantat prin axa LEADER 

� activitatile sau proiectele corespund unei masuri sau mai multor masuri din FEADR 

� valoarea proiectului (suma solicitata) sa se încadreze în limita financiara maxima stabilita 

(200.000 euro co-finantare publica, iar valoarea totala a investitiei nu va depasi 400.000 

euro). 
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Criterii de selectie: 

În ambele cazuri, prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

� implica mai mult de doua GAL-uri din România 

� implica un GAL din alt stat membru cu experienta Leader + 

� includ activitati inovative 

� combina obiectivele din diferite axe ale PNDR 

� se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta 

� se adreseaza tinerilor din zona rurala 

� respecta normele de mediu 

� care urmaresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca 

beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate, etc. 

Selectia si aprobarea proiectelor de cooperare trebuie realizata în aceeasi maniera ca 

celelalte proiecte, respectiv prin intermediul unui Comitet de Selectie organizat dupa caz, fie în 

cadrul GAL, fie în cadrul Autoritatii de Management.  

În cazul în care selectia proiectelor de cooperare este realizata de catre GAL, 

responsabilitatea pentru stabilirea calendarului de selectie va reveni acestuia, iar în cadrul AM 

selectarea proiectelor de cooperare va fi efectuata de 2 ori pe an în principiu în primul si ultimul 

semestru al anului, astfel încât ultimul proiect sa fie selectat înainte de 31 decembrie 2013. 

2. Participare GAL in cadrul RNDR  

Conform art. 68 din Regulamentul CE nr.1698/2005, România va înfiinta Reteaua 

Nationala de Dezvoltare Rurala care va grupa, la nivel national, organizatiile si autoritatile 

implicate în procesul de dezvoltare rurala. 

Functionarea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala va fi finantata prin componenta 

Asistenta Tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, conform art. 66 (3) al 

Regulamentului Consiliului (EC) nr.1698 /2005. 

Planul de actiune al RNDR a fost stabilit având în vedere actiunile obligatorii prevazute 

în Regulamentul (CE) nr.1698/2005, articolul 68, paragraful 2 (b), alte actiuni aditionale 

obligatorii care trebuie sa asigure realizarea obiectivelor prevazute în Planul National Strategic si 

respectiv, Programul National de Dezvoltare Rurala, precum si actiuni ce vor fi realizate în 

functie de nevoile identificate pe parcursul implementarii. 
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În acest context, RNDR urmareste asigurarea îmbunatatirii guvernantei locale, 

îmbunatatirea capacitatilor de management si planificare a persoanelor implicate în 

implementarea PNDR si a capacitatii de parteneriat între teritorii si actorii implicati în 

dezvoltarea rurala, diseminarea bunelor practici si a cunostintelor.  

In ceea ce priveste participarea in RNDR, GAL – Colinele Buzaului se va implica in 

mod activ in canalizarea energiei tuturor actorilor locali în procesul de dezvoltare rurala si 

promovarea unui flux eficient de informatii, schimburi de idei si bune practici.  Finalitatea 

acestor actiuni este inscrisa si in obiectivele GAL – ului, si aceasta este: 

- Crearea unei economii agricole bazata pe exploatatii moderne si prietenoase cu mediul; 

- Dezvoltarea unei agriculturi care sa favorizeze biodiversitatea si conservarea mediului; 

- Îmbunatatirea calitatii vietii în spatiul rural; 

- Îmbunatatirea guvernantei locale în vederea crearii si implementarii Planului de 

Dezvoltare Locala 

- Promovarea produselor tradiţionale locale; 

- imbunătăţirea si promovarea facilităţilor si serviciilor turistice; 

- promovare turistică a teritoriului 

GAL – Colinele Buzaului se va inscrie la forumul national permanent on line de discutii 

pentru parteneriate, prin intermediul caruia toti actorii implicati în dezvoltarea rurala din 

România îsi vor putea exprima opiniile si sugestiile privind dezvoltarea zonelor rurale în legatura 

cu stadiul de implementare al PNDR. De asemenea va participa la programele de instruire pentru 

Grupurile de Actiune Locala si va solicita informatii si asistenta tehnica pentru realizarea 

actiunilor de cooperare inter-teritoriala si trans-nationala. 

Atragerea populatiei si a actorilor local in procesul de implementare al RNDR la nivelul GAL -

ului se va realiza pentru intregul teritoriu. De aceasta activitate sunt responsabile toate 

organismele de decizie de la nivelul GAL – Colinele Buzaului, si in mod special animatorul 

care va fi responsabil pentru implementarea obiectivelor RNDR si tot acesta va deveni persoana 

de legătură între GAL si RNDR.  
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Totodata echipa GAL va include personal specializat care va oferi expertiză tematiă si va 

avea capacitatea de a utiliza experienţa pentru toate aspectele semnificative ale dezvoltării rurale 

acoperite de PNDR.  

Expertiza va fi aplicată în mod flexibil tuturor aspectelor activităţii RNDR, spre exemplu 

în sprijinirea schimbului de idei, în identificarea exemplelor de bună practică, în sprijinirea 

aplicării bunelor practici, în sprijinirea promovării produselor tradiţionale, a promovării turistice 

si imbunatăţirii si promovării facilităţilor si serviciilor turistice. 

GAL-ul Colinele Buzaului doreste să se implice în următoarele activităţi ale RNDR: 

� Gestionarea, diseminarea informaţiilor legate de dezvoltarea rurală românească si comunitară 

� Susţinerea contactului si a legăturilor cu Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală – REDR 

� Crearea unui forum naţional permanent on line de discuţii pentru parteneriate 

� Pregătirea programelor de instruire pentru Grupurile de Acţiune Locală în procesul de 

formare 

� Organizarea si stabilirea structurii necesară schimburilor de experienţă si know-how, precum 

si a evenimentelor cu caracter general si specific, la nivel local, naţional si comunitar 

� Asistenţă tehnică pentru cooperare inter-teritorială si trans-naţională, analize, studii tematice, 

expertiză, monitorizare si control 

� Identificarea si analiza celor mai bune practici transferabile si informare asupra acestora, 

inclusiv diseminarea informaţiilor privind rezultatele si impactul PNDR. 

� Transfer de bune practici si inovare si plasarea lor în diferite contexte 

� Sprijin de promovare a serviciilor în favoarea fermierilor 

� Implementarea, managementul si funcţionarea structurilor RNDR. 

GAL-ul se angajeaza să participe la activităţile aferente creării si implementării reţelei, 

care i se vor propune. Ca si acţiuni concrete pe care GAL –ul doreste să le realizeze pentru a-si 

face cunoscut teritoriul sunt seminariile de promovare a teritoriului, materiale informative despre 

teritoriu, diseminarea exemplelor de bună practică către alte GAL-uri din RNDR, participarea la 

acţiunile realizate si promovate de RNDR, crearea unor micro baze de date la nivelul teritoriului 

care vor fi puse la dispoziţia RNDR. 
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ANEXA C Planul de finanţare 

Buget GAL (in EURO, total perioada implementare strategie) 
  
GAL COLINELE BUZAULUI 
Județul Buzau 
A B C D E F G H 

Denumirea Măsurii Valoare publică  Contribiție 
privată  

 Cost Total Ponderea (%) 
măsurii din  
valoarea 
publică PDL 

Contribuție 
FEADR 

Contribuție 

% contributie  
publică  
conform fișei 
tehnice a 
masurii din 
PNDR  

B+C Natională  
  B-F 

Masura 411/111 45.000 0 45.000 2% 36.000 9.000 100% 
Masura 411/112 125.000 0 125.000 4% 100.000 25.000 100% 
Masura 411/121 200.000 133.333 333.333 7% 160.000 40.000 60% 
Masura 411/122 100.000 100.000 200.000 4% 80.000 20.000 50% 
Masura 411/123 120.000 120.000 240.000 4% 96.000 24.000 50% 
Masura 411/141 150.000 0 150.000 5% 120.000 30.000 100% 
Masura 413/312 280.000 49.412 329.412 10% 224.000 56.000 85% 
Masura 413/313 320.000 56.471 376.471 11% 256.000 64.000 85% 
Masura 413/322 900.000 0 900.000 32% 720.000 180.000 100% 

Masura 41.a (atipic) 210.000 37.059 247.059 7% 168.000 42.000 85% 

Masura 412 100.000 0 100.000 4% 80.000 20.000 100% 
Cheltuieli de 
funcționare 
GAL,componenta a + 
componenta b 

300.000 0 300.000 11% 240.000 60.000 100% 

TOTAL 2.850.000 496.275 3.346.275 100% 2.244.000 570.000 85% 
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ANEXA D Prezentarea teritoriului si a populatiei 

 

 

Codul comunelor INSSE 

Numele localităţii Nr. locuitori 
Suprafaţa 

totală 
Densitate 

Comune Oraşe Sate Din oraşe Total teritoriu km2 loc./km2 

 45101  BERCA   BERCA,BACENI,COJANU,JOSENI,MANASTIREA,RATESTI,PACLELE,PLESCOI
,PLESESTI,RATESTI,SATUC,TATARLIGU,VALEA NUCULUI,VIFORATA 

   9602  73.29 131 

 45389  BOZIORU   
BOZIORU,BUDUILE,FISICI 
GAVANELE,GRESIA,IZVOARELE,NUCU 
SCAENI,ULMET,VAVALUCILE 

   1278  36.78 35 

46554  COZIENI   

 COZIENI,ANINI,BALANESTI,BERCESTI,CIOCANESTI,COCIRCENI,COLTENI,F
ATA LUI 
NAN,GLODURILE,IZVORU,LUNGESTI,NISTORESTI,PIETRARU,PUNGA,TEISU
,TRESTIA,TULBUREA,VALEA BANULUI,VALEA ROATEI,ZAPODIA 

   2472  55.61 44 

133866 JUGURENI  Jugureni , Boboci , Marginea Padurii , Valea Unghiului  743 26.85 28 

 47337  MAGURA    MAGURA,CIUTA    2260  42.99 53 

48557 PARSCOV  
PARSCOV,BADILA,CURCANESTI,LUNCA 
FRUMOASA,OLESESTI,PARJOLESTI,ROBESTI,RUNCU,TARCOV,TOCILENI,T
RESTIENI,VALEA PURCARULUI 

 6068 58.10 104 

49313 SCORTOASA  
SCORTOASA,BALTA TOCILA,BECIU,DELENI,DALMA,GOLU 
GRABICINA,GRABICINA DE JOS,GRABICINA DE SUS,GURA 
VAII,PLOPEASA,POLICIORI 

 3433 95.88 36 

49643 TISAU  IZVORU,BARBUNCESTI,GRAJDANA,HALES,IZVORANU,LEICULESTI,PADURE
NII,SALCIA,STREZENI,TISAU,VALEA SALCIILOR 

 5176 98.89 52 

50549 UNGURIU  UNGURIU, OJASCA  2440 16.27 150 

Total        33472 504.66 66 

% locuitori oraşe din total 

locuitori (≤25%) 
- - - 0 - - - 


