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INTRODUCERE 

 

 

Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităti de dezvoltare, punând 

bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de devoltare și implementării strategiilor locale de 

dezvoltare, în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic si 

îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunității locale. 

 Dacă avem în vedere faptul că zona Valea Crasnei și Barcăului este favorabilă creșterii 

animalelor, si dacă ținem cont de faptul că dezvoltarea agro-turismului este un obiectiv sustenabil alături 

de turism, programul LEADER este un început bun în acest domeniu, precum si în protecția mediului. 

Spre deosebire de celelalte programe care au o abordare de la nivel central spre cel local, 

programul LEADER are o abordare ascendentă, de jos în sus, teritorială, în rețea. 

 Grupul de Actiune Locală Valea Crasnei și Barcăului este format din parteneri din domeniul 

asociativ, public și privat. În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde 

experiențele locale pentru îmbunătățirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informatii si idei 

noi, de a face schimb de experiență si de a învăța din experiența altor regiuni sau tări, pentru a stimula și 

sprijini inovația, pentru dobândire de competențe si îmbunătățirea lor.  

Dezvoltarea teritoriului rural GAL Valea Crasnei și Barcăului prin LEADER va fi programată și 

coordonată de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional și de asemenea vor purta 

responsabilitatea evoluției în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor actiona, vor colabora 

pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale teritoriului acoperit și vor implementa o strategie integrată 

pentru dezvoltarea acestuia. 

 Grupul de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului are ca obiectiv animarea teritoriului și 

dobândirea de comptențe cu scopul de a implementa Strategia Locală în vederea dezvoltării 

multisectoriale a comunităților rurale membre ale GAL Valea Crasnei și Barcăului, prin implicarea 

actorilor locali, participarea activă a populaţiei, agenţilor economici şi societății civile la procesul 

decizional, de planificare şi implementare a strategiilor necesare dezvoltării micro-regiunii Valea Crasnei 

și Barcăului, utilizarea eficientă a resurselor locale, desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei 

viziuni comune. 



 

 

Partenerii GAL Valea Crasnei și Barcăului au participat în mod activ la  realizarea unei 

analize diagnostic și analize SWOT la nivelul teritoriului acoperit de GAL Valea Crasnei și Barcăului 

pentru identificarea corectă și exactă a oportunităilor de dezvoltare rurală, în vederea elaborarii 

Strategiei de dezvoltare locala, activitati care au permis constientizarea avantajelor pe care masurile de 

interventie Leader le are asupra dezvoltarii durabile a mediului rural. 

Demararea și funcționarea inițiativelor de interes local s-au realizat utilizând abordarea “de jos 

în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii. Acțiunile au fost implementate 

„pas cu pas”, orientându-se la început pe activități de instruire a actorilor locali si de sprijinire a 

teritoriilor în vederea realizarii strategiilor de dezvoltare. Un aspect foarte important de menționat este 

faptul că Grupul de Actiune Locala Valea Crasnei și Barcăului dorește atingerea obiectivelor axelor 1, 2 

si 3 din cadrul Programului de Dezvoltare Rurală, prin implementarea unor activități specifice acestor 

axe. 

Fiind o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale, 

Leader poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zona rurală Valea 

Crasnei și Barcăului. Poate juca un rol important în încurajarea unor răspunsuri inovatoare la probleme 

rurale şi poate devieni un fel de „laborator” pentru consolidarea capacităţilor locale şi pentru testarea 

unor modalităţi noi de satisfacere a nevoilor comunităţilor rurale.  

Prin derularea acestui proiect, au fost identificate următoarele beneficii pentru microregiunea 

GAL Valea Crasnei și Barcăului: 

 Răspunde nevoilor locale specifice; 

 Valorifică resursele locale; 

 Mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se  preocupa şi de a prelua 

controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate 

în comunităţile lor; 

 Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de 

experienţă prin crearea de reţele; 

 Contribuie la îmbunătăţirea guvernării locale, favorizând dezvoltarea abordărilor inovative 

asigurând legătura între agricultură, silvicultură şi economia locală şi contribuind astfel la 

diversificarea bazei economice şi întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale. 

 Promovează cooperarea şi inovaţia; 

 Prin caracterul său descentralizat, integrat şi de jos în sus este esenţial pentru dezvoltarea 

echilibrată teritorială 



 

 

 Dezvoltarea economică a zonei datorită administrării ei de persoane competente, ale căror 

cunoștințe în domeniul Leader sunt bine fundamentate; 

 Dobândirea, în rândul partenerilor, a competențelor specifice, lucru ce va duce la o mai bună 

organizare a teritoriului; 

 Dezvoltarea unor legături puternice între parteneri printr-o comunicare permanentă între 

aceștia; 

 Soluționarea rapidă a problemelor ce pot apărea de către actorii locali printr-o abordare “de jos 

în sus”.  

 Construcția institutională - crearea de noi locuri de muncă; 

 Asigurarea de șanse egale tuturor (femei, tineri, persoane cu dizabilități) prin respectarea 

principiului egalitații șanselor. 

 

 Grupul de Acţiune Locală Valea Crasnei și Barcăului este format din comunele: BOGHIŞ, 

CAMĂR, CARASTELEC, CRASNA, MĂERIŞTE, MESEŞENII DE JOS, NUŞFALĂU, PERICEI, 

VALCĂU DE JOS și VÂRȘOLȚ – comune din judeţul Sălaj şi BALC, judeţul Bihor. 

 Zona aferentă GAL Valea Crasnei și Barcăului se încadrează în unităţi de relief diferite: munţi, 

dealuri, piemonturi joase. Teritoriul cuprinde partea de sud – vest a judeţului Sălaj şi o comună din estul 

judeţului Bihor. 

 Din punct de vedere social, economic şi geografic teritoriul reprezintă o zonă omogenă capabilă 

să elaboreze şi să implementeze strategii de dezvoltare viabile. Acest teritoriu pentru a se dezvolta are 

nevoie de investiţii durabile în care să utilizeze în mod raţional resursele existente. 

 Programul LEADER, prin caracteristicile sale, oferă zonelor rurale instrumente de lucru şi 

metodologii testate şi în alte ţări ale Europei dându-le posibilitatea de a-şi construi singure viitorul. 

LEADER este un program inovativ pentru dezvoltare rurală, care se derulează în Uniunea 

Europeană începând din anul 1991, concentrat în principal pe consolidarea din punct de vedere socio-

economic a unor microregiuni formate pe bază de asocierea si cooperarea pe termen mediu si lung a 

factorilor locali publici și privați și pe întărirea aparatului administrativ de la nivel local în scopul 

dezvoltării armonioase a acestor microregiuni prin promovarea potențialului teritoriului. Ce aduce în 

plus LEADER față de celelalte programe de tipul Sapard sau Phare, este tocmai implicarea factorilor 

privați în procesul de identificare a nevoilor comunității și în procesul de decizie din cadrul GAL-ului. 

După implementarea programului, dosarele și cererile de finanțare a membrilor comunității vor fi 

aprobate și finanțate în comitetul de decizie a Grupului de Actiune Locală respectiv. 



 

 

 

 Caracteristicile predominate ale teritoriului indică atât necesităţile de dezvoltare, cât şi 

potenţialul zonei. 

Se remarcă următoarele caracteristici: 

- zonă legumicolă – mai ales cultura cartofului 

- zonă pomicolă cu tradiţie şi posibilităţi de dezvoltare 

- zonă propice culturilor agricole – cereale 

- zonă propice creşterii animalelor – dezvoltării fermelor 

- zonă cu posibilităţi de dezvoltare turistică. 

- zonă viticolă 

Obiectivele generale de dezvoltare în viziunea GAL Valea Crasnei și Barcăului sunt: 

 - valorificarea resurselor capabile să producă o dezvoltare locală echilibrată 

- ridicarea standardului de viaţă, crearea de noi locuri de muncă 

- îmbunătăţirea mediului de afaceri la nivelul regiunii GAL Valea Crasnei și Barcăului 

- creşterea atractivităţii regiunii GAL Valea Crasnei și Barcăului pentru investiţii noi 

- îmbunătăţirea capacităţii instituţionale locale de a dezvolta potenţialul economic local şi 

regional 

- diminuarea nivelului sărăciei. 

Motivaţia înfiinţării Grupului de Acţiune Locală Valea Crasnei și Barcăului 

 În general spaţiul rural se confruntă cu numeroase carenţe prezente în toate domeniile: social, 

economic, cultural, educaţional etc, motivul disparităţilor dintre mediul urban şi cel rural amplificat de 

componente structurale privind economia rurală actuală şi potenţialul economic local, demografia şi 

resursele umane disponibile, sistemul de sănătate, sistemul educaţional şi cultural. 

 Pentru a reduce aceste disparităţi este necesar a se elabora şi implementa o strategie integrată de 

dezvoltare, conştientizând şi implicând principalii actori locali, identificând nevoile locale şi potenţialul 

endogen. 

 Procesul de dezvoltare este rezultatul acţiunilor mediului privat, al sectorului public şi a 

societăţii civile unde, adesea, nu există o colaborare bazată pe competenţe şi dialog. 

 Tocmai de aceea se doreşte crearea unui parteneriat public – privat competent şi cooperant care 

să urmărească folosirea raţională a resurselor materiale şi umane pentru atingerea obiectivelor strategice 

de dezvoltare a regiunii. 



 

 

 Un astfel de pateneriat aduce avantaje precum abordarea unitară şi viziunea reală, consolidarea 

şi optimizarea relaţiilor existente în teritoriu cu scopul final de a elimina disparităţile existente şi 

dezvoltarea coerentă şi durabilă a teritoriul aferent, cooperând şi cu teritoriile învecinate. 

Dezvoltarea teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului trebuie să ţină cont de următoarele principii: 

- consolidarea identităţii locale 

- valorificarea raţională a resurselor locale 

- menţinerea autonomiei 

- competitivitate economică la nivel teritorial 

- susţinerea producătorilor şi asociaţiilor locale creând premisa unei dezvoltări raţionale, durabile 

- dezvoltarea formelor de turism. 

 

 



 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

1. Lista localităţilor cuprinse în teritoriu 

Codul 

comunelor 

INSSE 

Numele localităţii Nr. locuitori 
Suprafaţa 

totală 
Densitate 

Comune Oraşe Sate 
Din 

oraşe 
Total teritoriu  km2 loc./km2 

27329 BALC BH 
 

Balc, Almaşu Mare, Almaşu Mic, 

Săldăbagiu de Barcău, Ghida  
3485 79.08 44.07 

142266 BOGHIȘ   Boghiș, Bizieș   1936 30.27 63.96 

140440 CAMĂR 
 

Camăr, Pădureni 
 

1899 39.83 47.68 

140477 CARASTELEC   Carastelec, Dumuslău   1163 39.07 29.77 

140627 CRASNA  Crasna, Marin, Ratin, Hușeni  6249 71.12 87.87 

142006 MĂERIȘTE   

Măerişte, Giurtelecu Şimleului, 

Cristelec, Mălădia, Doh, Uileacu 

Şimleului 

  3504 75.00 46.72 

142079 MESEȘENII DE JOS  
Meseşenii de Jos, Aghireş, 

Fetindia, Meseşenii de Sus 
 3078 62.00 49.65 

142239 NUȘFALĂU   Nuşfalău, Bilghez  5412 51.31 105.48 

142284 PERICEI 
 

Pericei, Periceiul Mic, Bădăcin, 

Sici  
3847 59.60 64.55 



 

 

 

  

142952 VALCĂU DE JOS   

Valcău de Jos, Valcău de Sus, 

Subcetate, Preoteasa, Lazuri, 

Rotovei 

  3302 63.23 52.22 

143021 VÎRȘOLȚ  Vârşolţ, Recea, Recea Mică  2454 31.81 77.15 

Total       0 36329 602.32 60.83 

% locuitori 

oraşe din 

total locuitori 

(≤25%) 

- - - 0 - - - 



 

 

PARTEA I. – PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC  

1 Prezentarea geografică şi fizică 

1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice 

AMPLASAREA ȘI DELIMITAREA Microregiunii Valea Crasnei și Barcăului  

 

 

Harta 1: Amplasarea teritoriului 

  

Teritoriul aferent GAL Valea Crasnei și Barcăului cuprinde zona de sud – vest a judeţului Sălaj şi o 

comună din estul judeţului Bihor (comuna Balc).  

o LA NORD: Comunele, Sărmășag, Bobota, Cehal, Boianu Mare, Viișoara ; 

o LA VEST: Comunele Plopiș, Hălmașd, Ip, Suplacu de Barcău, Abram. 

o LA EST: Comunele Hereclean, Bocsa, Buciumi, Agrij, Treznea și orașul Zalău. 

o LA SUD: Comunele Horoatu Crasnei, Bănișor, Șag, Borod. 

 



 

 

Coordonate geografice  

Principalele coordonate geografice care se află pe teritoriul GAL sunt : 

BALC BH : 47° 17' Nord, 22° 32' Est 

BOGHIȘ : 47° 9′ 25″ N, 22° 44′ 4″ E 

CAMĂR : 47°17′54″N 22°37′13″E 

CARASTELEC : 47° 17′ 59″ N, 22° 41′ 53″ E 

CRASNA : 47°9′46″N 22°52′4″E 

MĂERIȘTE : 47°19′31″N 22°47′37″E 

MESEȘENII DE JOS : 47° 9′ 10″ N, 22° 56′ 52″ E 

NUȘFALĂU : 47°11'54"N 22°42'19"E 

PERICEI : 47°13′53″N 22°51′51″E 

VALCĂU DE JOS : 47° 7′ 44″ N, 22° 44′ 17″ E 

VÎRȘOLȚ : 47°12′24″N 22°54′59″E 

 

Elemente ale cadrului natural 

Relieful 

Din punct de vedere geografic teritoriul cuprinde forme variate de relief: munte, deal, 

piemonturi joase.  

Teritoriul aferent GAL Valea Crasnei și Barcăului  arată coerență și din perspectiva geografică, 

cuprinzând localitățile din Depresiunea Șimleului, parte a Depresiunii Silvaniei, care este o 

depresiune de origine tectonică situată în județul Sălaj între Munții Meseș și Munții Plopiș, la sud-est, 

sud și sud-vest, pintenul cristalin al Plopișului, la nord, și interfluviul Crasna-Zalău, la est și nord-est. 

Depresiunea este străbătută de râurile Crasna și Barcău, care s-au adâncit cu peste 100 metri, 

sculptând în cadrul depresiunii șapte nivele de terasă, compartimentând unitatea de relief în două bazine 

depresionare de eroziune, bazinul Plopiș pe Barcău și bazinul Crasna pe râul Crasna. 

 



 

 

 

Figura 1: Dispunerea Depresiunii Silvaniei în spaţiul nord-vestic al României (1); Depresiunea 

Silvaniei (2). Munţi cristalini (a); Dealuri (b); Depresiuni (c).  

Sursă: DEPRESIUNEA SILVANIEI ÎN SECOLELE VII-XI. Dan BĂCUEŢ-CRIŞAN  

 

 Comuna Boghiş 

 Este aşezată în Depresiunea Șimleului mărginit de Munţii Plopişului, Măgura Şimleului şi 

Dealurile Sălajului. Este situată la altitudine de 238 m în valea asimetrică terasată a Barcăului. Relieful nu 

prezintă forme variate datorită faptului că Valea Barcăului are o putere de eroziune redusă. În partea de 

est şi de nord-est a comunei se întâlnesc dealuri de eroziune alcătuite din argilă, marnă şi nisip. Lunca 

Barcăului prezintă un relief de acumulare, se poate spune că relieful comunei Boghiş este format din 



 

 

dealuri de eroziune fragmentate în unităţi mai mici cu altitudine cuprinsă între 240-256 m. Cea mai 

mare altitudine o are dealul Pupoş, 356 m. Lunca Barcăului are terase bine dezvolate cea mai 

semificativă fiind terasa de luncă de 1,5-2 m. 

 Comuna Camăr 

 Comuna Camăr se află în zona de dealuri fragmentate de văi. Morfologic se deosebesc unităţi de 

dealuri cu înălţimea maximă de 375 m şi lunci mici, dintre care cea mai importantă este Lunca 

Camărului. 

 Comuna Carastelec 

 Comuna Carastelec se află în zona colinară a Platformei Sălăjene, respectiv în colinele 

Taglaciului.  

 Comuna Crasna 

 Relieful dominant este colinar, alternând cu zone situate în lunca Văii Crasna. Este situată în 

sudul Depresiunii Şimleului la poalele Munţilor Plopiş în zona de confluenţă a Văii Banului cu râul 

Crasna.  

 Comuna Măerişte 

 Teritoriul comunei este situat într-o zonă de dealuri joase, care aparțin de dealurile Silvaniei. 

Relieful este predominant deluros, brăzdat de văi cu altitudini cuprinse între 225-425 m. 

 Comuna Meseşenii de Jos 

 Teritoriul comunei are un caracter pronunţat deluros cu altitudine maximă de 750 m în partea 

de sud-est şi cu altitudine minimă de 250 m în zona satului Meseşenii de Jos. Lunca cea mai dezvoltată 

este cea a Văii Calitca care străbate teritoriul pe direcţia sud-nord-vest. 

 Comuna Nuşfalău 

 Este aşezată în Depresiunea Silvaniei fiind cuprinsă la sud sud-est şi sud-vest de ramurile 

muntoase ale Apusenilor, culmile Plopiş şi Meseş. Relieful cuprinde şi o terasă de luncă foarte bine 

dezvoltată. 

 

Comuna Pericei  



 

 

Teritoriul satului este situat în zona deluroasã care aparţine dealurilor Silvaniei cu altitudinea 

între 200-400 m, teritoriul fiind strãbãtut de râul Crasna care trece prin satul Pericei. La Vest este limitat 

de orașul Șimleul Silvaniei.   

 Comuna Valcău de Jos 

 Teritoriul comunei dispune de diferite unităţi de relief în lunca Barcăului având aspect de 

câmpie, dealuri cu caracter piemontan la poalele munţilor Plopiş, piemontul Osteana, dealurile 

Bănişorului. Este situată la contactul dintre Depresiunea Şimleu şi Munţii Plopişului în bazinul 

hidrografic al râului Barcău. Deşii sunt străbătuţi de o reţea hidrografică destul de densă Munţii 

Plopişului prezintă suprafeţe relativ plane şi întinse de unde le vine şi denumirea de Munţii Şes. 

Comuna Vîrșolț 

Comuna Vîrșolț, este situată în partea centrală a județului Sălaj, în arealul depresionar al Crasnei. 

Din punct de vedere administrativ, comuna Vîrșolț are în componență trei localități: Vîrșolt - sat 

reședință de comună, Recea și Recea Mică. 

 

Hidrografia 

Reţeaua hidrografică a teritoriului este caracterizată de trei mari bazine hidrografice: bazinul 

Crişurilor, bazinul Tisei, bazinul Crasnei. 

Râul Barcău face parte din bazinul Crişurilor, îşi culege apele din Munţii Plopişului şi are ca 

afluenţi şi văi ce străbat teritoriul Valea Iazului, Valea Plopişului, Valea Camărului, Valea Turii, Valea 

Drighiului cu afluenţii săi, Valea Popii, Valea Băilor, Valea Ipului, Valea Hotarului, Valea Gropii, Valea 

Posniciului sau Cerisei, Valea Mărcuia, Valea Răsvaca, Valea Barcăului în care se varsă pârâurile Luşor, 

Valea Mare, Racoviţă şi Valea Iazului. 

Râul Crasna izvorăşte din Munţii Meseşului şi aparţine bazinului hidrografic al Crasnei şi este 

afluent al râului Zalău. Colectează apele afluenţilor şi văilor Valea Ragului, Valea Gumbii, Valea Satului, 

Valea Blidireşi, pârâul Seredenca, pârâul Kisbogar, Valea Măerişte, Valea Somosiei, Valea Mlădiei şi 

Valea Mestecenilor. 

Din bazinul hidrografic al Tisei se remarcă Valea Calitca ca şi colector principal, afluent al râului 

Crasna. 

Lacul de acumulare Vârșolț se află la 20 de km de Zalău spre Crasna. Deține una dintre cele mai 

bune piste de pescuit din România. În 2010 a fost repopulat cu trei tone de pește.  



 

 

  

Figura 2: Râul Crasna                                  Figura 3: Lacul de acumulare Vîrșolț 

Clima 

 Clima caracteristică ţinuturilor vestice şi nord-vestice ale ţării este temperat continentală 

moderată şi se află sub directa influenţă a maselor de aer din vest. Masivul Măgura Şimleului formează o 

barieră climatică în calea maselor de aer din est ceea ce determină ca iernile să fie moderate. În perioada 

iernii predomină invaziile de aer de natură maritim polară din nord-vest, iar vara aerul cald din direcţia 

sud-vest. Toamnele sunt lungi, iernile blânde şi verile mai puţin călduroase. Temperatura medie anuală 

în sectorul montan 60C în zonele deluroase depresiuni şi văi 8-110 C iar precipitaţii medii anuale: 605-

800 ml. Temperatura medie lunară în ianuarie -20 C +50 C iulie 15 - 200 C. Cantităţile de precipitaţii cele 

mai mari se înregistrează în lunile iunie-iulie când se resimte mai intens activitatea ciclonilor atlantici. 

Vânturile predominante: vânturile de nord-est şi cele vestice. 

Sectorul de climă temperat continentală cu influenţă oceanică este caracterizat prin ierni puţin 

aspre şi veri călduroase, temperatura medie a lunii iunie fiind cuprinsă între 18-190 C, temperatura 

medie a lunii ianuarie cuprinsă între -3 şi -90 C iar precipitaţiile medii anuale între 450-700 ml. 

 

Solurile 

 Teritoriul GAL. Valea Crasnei și Barcăului este caracterizat de următoarele tipuri de sol: 

- soluri brune argiloiluviatice – soluri cu fertilitate scăzută cu conţinut mic de humus cu 

aprovizionare slabă cu azot total şi, îndeosebi, fosfor mobil şi aprovizionare mijlocie cu potasiu mobil. 

Majoritatea suprafeţelor prezintă reacţie acidă, care trebuie corectată prin aplicarea periodică a 

amendamentelor calcinoase. 

- soluri negre clinohidroforme – răspândite în complex cu alte soluri în majoritatea zonelor 

unde sunt prezente. Datorită excesului de umiditate sunt folosite în mare parte ca păşuni şi fâneţe, dar 

şi ca arabil în zonele mai drenate. Majoritatea acestor zone au un pontenţial de producţie scăzut, 



 

 

amplificat şi de excesele de umiditate provenite din stăpânirea apelor de suprafaţă. Pentru a obţine 

producţii sigure necesită lucrări de captare şi evacuare dirijată a excesului de umiditate, precum fertilizări 

îngrăşăminte organice şi minerale. 

- soluri brune de pădure podzolice şi podzoluri brun acide, brun acide de pădure. 

- soluri podzolice cu o fertilitate naturală scăzută. 

- monisoluri (pseudorendzine). 

- soluri hidromorfe (lăcovişte tipică, soluri clinchidromorfe). 

- soluri neevaluate, trunchiate sau desfundate (rogosol, aluvial tipic). 

- soluri negre de fâneţe – soluri fertile prielnice pentru cultivarea de legume şi zarzavat. 

 

Fauna 

 Fauna întâlnită în zonă este cea specifică zonei de pădure şi de luncă. Elementele faunistice mai 

răspândite sunt: mistreţul, căprioara, iepure, lupul, fazanul, vulpea, jderul, veveriţa, viezurele. Unele din 

aceste specii s-au înmulţit considerabil în ultimii ani datorită faptului că nu sunt vânate, se aventurează 

şi în zonele locuite producând pagube în culturile agricole sau efectivul de animale. În zonele cu pajişti 

secundare şi derivate apar mai frecvent iepurele şi vulpea. 

Păsările sunt prezente prin: fazan, piţigoi, mierla, ciocănitoarea, gaiţa, graurele, potârnichea, raţa 

sălbatică, corbi. De semnalat este prezenţa, în bazinul Barcăului, a pescăruşului albastru, o specie de 

pasăre de apă cu un colorit deosebit. În ultimii ani se semnalează o înlocuire a efectivelor de rândunici 

cu un număr mare de lăstuni. În ape întâlnim peştii: cleanul, scobarul, mreana, carasul, somnul, crapul, 

bibanul etc. 

  

Figura 4: Fazan      Figura 5: Pițigoi 

Flora 

 Vegetaţia, reprezentată în mare parte de elementele central-europene şi de câteva specii 

carpatine, prezintă o zonalitate slab evidenţiată, datorată caracteristicii scunde a reliefului, este specifică 



 

 

dealurilor şi podişurilor, cu făgete, gorunete, plantaţii de conifere în zona de deal, pajişti secundare 

derivate şi unele vegetale specifice luncilor. Dintre arbuşti se întâlnesc: socul, alunul, cornul, lemn 

câinesc, lemn râios. De remarcat este existenţa în văile reci din zonele împădurite a unei specii 

endemice, liliacul carpatin, relicvă a perioadei glaciare. 

 Flora ierboasă este dominată de speciile predominante ale zonei de silvostepă. Covorul vegetal 

este alcătuit din specii de graminee, din genurile, Dactylis, Apera, Festuca, Poa, Arhenatherum, Avena, 

Agropyron, Bromus, precum şi din speciile Chenopodium, Plantago, Polygonum, Chrysanthemum, 

Cardus, Cirsium, Achilea, Sinapis, Sonchus, Trifolium. 

Vegetaţia spontană aparţine zonei pădurilor de foioase în timp ce vegetaţia ierboasă este 

reprezentată prin pajişti folosite ca păşuni şi fâneţe (iarba câmpului, rogoz, ţepoşica, păiuş, firuţa, trifo). 

Pădurile de foioase şi răşinoase prezintă o suprafaţă destul de însemnată (stejar, fag, cer, carpen 

platin, mesteacăn, tei, pin, salcie, plop, gorunul). Prezenţa suprafeţelor însemnate de pădure şi de 

terenuri cu vegetaţie forestieră, şi-a pus amprenta asupra meşteşugurilor bazate pe prelucrarea lemnului, 

localnicii zonei fiind bine cunoscuţi pentru obiectele artizanale realizate aici. 

  

Resurse 

 Resursele pe care se bazează potenţialul economic sunt resurse de fond funciar (terenuri arabile, 

păşuni, fâneţe, păduri, pomi fructiferi, produse animaliere şi vegetale), resurse carbonifere uşor de 

exploatat (nisipuri, argile, pietrişuri), forestiere (masa lemnoasă), resursele naturale ce rezidă în bogăţia 

apelor subterane (apa atreziană), resursele naturale de materii prime (piatră, balast, nisip şi lemn). 

Pădurile reprezintă una din bogăţiile importante alături de piatra de construcţie extrasă din 

Munţii Plopiş. Zona Valea Varului este bogată în calcar şi zona Cărbunar în agregate minerale în special 

nispuri.  

 Subsolul este bogat în cărbune (lignit), sare, gresie calcaroasă cenuşiu deschis, petrol, nisipuri 

bituminoase, micaşisturi, nisipuri şi pietrişuri. Aceste bogăţii sunt cunoscute şi au fost, într-o măsură 

mai mică sau mai mare exploatate din cele mai vechi timpuri. 

 

 



 

 

I.1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului 

 

 

Harta 2: Harta rutieră, principalele căi de acces în microregiunea Gal Valea Crasnei și 
Barcăului  

Teritoriul vizat face parte din două judeţe: Bihor și Sălaj, ponderea majoritară fiind în judeţul 

Sălaj (10 comune din 11). Localitatea Balc este înconjurat de teritoriul microregiunii.  

 

Harta 3: Poziționarea microregiunii Valea Crasnei și Barcăului în județele Bihor și Sălaj 



 

 

 

Este evident faptul că localităţile din Grupul de Acţiune Locală reprezintă un teritoriu dezvoltat 

în jurul celor două oraşe din regiune, Zalău și Șimleu Silvaniei.  

Principalele căi de acces:  

- E 60 (DN 1) Bucureşti – Cluj-Napoca – Oradea – Ungaria 

- E 81 (DN 1F) Cluj-Napoca – Zalău – Sărmăşag – Ungaria 

-  DN 1H Negreni – Jibou – Şimleu Silvaniei – Aleşd 

-  DN 19B – Nuşfalău – Marghita – Scueni 

- DJ 191E Crasna – Sâg, DJ 191D Nuşfalău – Ciucea 

- DJ 108C Horoatu Crasnei – Vânători 

-  DJ 109P Halmăşd – Camăr 

-  DJ 108G Cizer – Crasna 

-  DJ 191D Nuşfalău – Boghiş 

-  DJ 191C Zalău – Crasna 

 

1.3 Populaţia – demografie 

 

Teritoriul Valea Crasnei și Barcăului acoperă o suprafață de 602,32 km². Populația totală 

este de 36329 locuitori cu o densitate pe întreaga suprafață de 60,83 loc/km². Cele 11 comune ale 

teritoriului cuprind un număr de 40 sate.  

În tabelul de mai jos se regăsesc date absolute şi relative (%) ale principalilor indicatori. Ca bază 

de date pentru acest capitol va fi folosit recensământul din anul 2002, date de la INSSE din 2010, la 

care se adauga unele date de la primării. 



 

 

Populaţie 2002 2010 

Evoluţie/ 

Soldul 

migrării 

2010 

Soldul natural Sub 20 ani  

Peste 60 

ani  

Populaţia 

activă 

(persoanele 

între 20 -60 de 

ani)  2010 

Şomaj                 

2010   

Regresie 

2002/2010 

(natalitatea-

mortalitate) 

2010 2010 2010 

BALC BH 3568 3647 79 17 -7,40 973 720 1954 143 

BOGHIȘ 1900 1926 26 16 8,83 509 493 924 141 

CAMĂR 1899 1714 -185 8 -11,09 339 560 815 123 

CARASTELEC 1163 1027 -136 5 -15,58 170 410 447 50 

CRASNA 6373 6548 175 39 -2,90 1532 2581 2435 243 

MĂERIȘTE 3504 3103 -401 -34 -12,25 583 992 1528 152 

MESEȘENII DE 

JOS 
3078 3184 106 

49 -4,08 737 825 1622 146 

NUȘFALĂU 5515 3709 -1806 22 -0,54 951 737 2021 269 

PERICEI 4002 3978 -24 11 -2,26 930 1225 1823 147 

VALCĂU DE JOS 3302 3198 -104 -21 0,31 864 644 1690 207 

VÎRȘOLȚ 2457 2348 -109 -17 -9,37 487 561 1300 111 

TOTAL 36761 34382 -2379 78 -56,33 8075 9748 16559 1732 

% 100% 100% -6,92% 0,23% -0,16% 23,49 28,35 45,05 4,71% 

Tabel 1: Populația Gal Valea Crasnei și Barcăului  

Sursa: INSSE 2002-2010 și primăriile comunelor 2010: Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, 

Vîrșolț 



 

 

Ca și în toată țara, ritmurile evoluţiei numerice a populaţiei au fost dictate în timp de 

condiţiile economice, istorice şi politice. Putem observa că populaţia teritoriului se află în uşoară 

evoluţie faţă de anul 2002, numărul celor care migrează în ţările Uniunii Europe și în zonele 

urbane scăzând. Se înregistrează un sold migrator pozitiv, cea ce înseamnă că populația activă 

începe să se stabilească în aceste comune. Din figura 1. putem observa că cea mai mare 

descreștere a populației se înregistrează în comuna Nușfalău. În această comună se observă o 

îmbătrînire accentuată, dar soldul migrator este pozitiv, cea ce înseamnă că persoanele care 

pleacă din comună sunt mai puține decît cei care se stabilesc. În prezent Nușfalău se confruntă 

cu greutăți economice și sociale. Situația economică a satului după schimbãrile sociale din anul 

1989 a continuat sa degradeze. Este caracteristic faptul ca în ultimele decenii cu exceptia 

construirii unor locuinte de tip bloc în sat nu a avut loc dezvoltări mai însemnate.  

Evoluția Populației Gal Valea Crasnei și Barcăului 

 

Figura 6: Evoluția numerică a populației Gal Valea Crasnei și Barcăului 

Sursa: Fișa localității 
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Mobilitatea actuală a populaţiei 

În teritoriu sunt persoane calificate în anumite domenii, spre exemplu în industrie, care 

nu îşi găsesc un loc de muncă adecvat pregătirii în localitatea de reşedinţă datorită lipsei ramurii 

de activitatea respectivă. Un alt motiv al plecărilor la oraş este reprezentat de nevoia de câştiguri 

băneşti superioare. Aşadar, factorii fundamentali generatori ai mobilităţii teritoriale sunt cei de 

natură economică şi profesională. În majoritatea comunelor soldul migrării este pozitiv, cea ce se 

poate explica cu faptul că eventual acești oameni calificați își pot valorifica aptitudinile în comuna 

lor. Excepție fiind comuna Măeriște, Valcău de Jos și Vîrșolț, unde soldul migrării este negativ. 

Emigraţia sau plecările afectează în mod normal doar surplusul de populaţie; în anumite 

condiţii sociale sau economice însă, se manifestă „exodul rural”, caracterizat prin plecări masive 

de populaţie din mediul rural spre cel urban. O astfel de situaţie s-a manifestat în perioada 

industrializării, iar mai recent în anul 1990, când o pondere însemnată de locuitori din 

microregiune au plecat în oraşele învecinate (Zalău, Șimleu Silvaniei) unde au găsit condiţii mai 

bune de muncă şi trai. 

 

 Figura 7: Soldul migrării Gal Valea Crasnei și Barcăului 
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Ponderea populaţiei pe fiecare comună în teritoriul GAL-ului 

Comuna Populaţia totală % din populaţia teritoriului 

Balc 3.499 10,22 

Boghiş 1.926 5,63 

Camăr 1.714 5,01 

Carastelec 1.027 3,00 

Crasna 6.548 19,13 

Măerişte 3.103 9,06 

Meseşenii de Jos 3.184 9,30 

Nuşfalău 3.709 10,83 

Pericei 3.978 11,62 

Valcău de Jos 3.198 9,34 

Vîrșolț 2.348 6,86 

Total 34.382 100 

Tabel 2: Ponderea populației în teritoriul Gal valea Crasnei și Barcăului 

Sursa: INSSE, Fișa localității 2010 

 

Figura 8: Ponderea populației pe fiecare comună 

Sursa: INSSE, Fișa localității 2010 

În ceea ce privește gradul de sărăcie al teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului situația se 

prezintă astfel: 
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Comuna 

Număr 
gospodării 
la 
recensământ 

Număr 
persoane în 
gospodării la 
recensământ 

Rata 
sărăciei 

Profunzimea 
sărăciei 

Severitatea 
sărăciei 

Balc 1221 3568 31,30% 9,90% 4,60% 

Boghiș 645 1900 0,26% 8,40% 4,90% 

Camăr 754 1899 32,80% 10,00% 4,60% 

Carastelec 531 1163 28,40% 8,60% 3,90% 

Crasna 2144 6373 29,40% 9,50% 4,40% 

Măeriște 1301 3504 31,60% 9,60% 4,40% 

Meseșenii de 

Jos 1066 
3078 

34,60% 10,80% 5,00% 

Nușfalău 1854 5515 31,60% 10,90% 5,40% 

Pericei 1308 4002 27,00% 8,40% 3,90% 

Valcău de Jos 1055 3302 40,20% 13,00% 6,10% 

Vîrșolț 884 2457 29,10% 9,00% 4,10% 

Total    28,75% 9,83% 4,66% 

 Astfel putem vedea că cea mai mare rată de sărăcie este în comuna Valcău de Jos, după 

cum urmează Meseșenii de Jos, Camăr și Nușfalău.  

Structura etnică 

Structura etnică a populației la ultimul recensământ din teritoriul Valea Crasnei și 

Barcăului se prezintă conform următorului grafic: 

 
Figura 9 : Populația stabilă după etnie din Gal Valea Crasnei și Barcăului 
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Analizând structura etnică a populației putem observa că cele mai multe comune au 

populație majoritară de etnie maghiară, aceste fiind Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Nușfalău, 

Pericei și Vîrșolț. Comunele Balc, Măeriște, Meseșenii de Jos și Valcău de Jos au populație 

majoritară română.  

 

 

Figura 10: Populația stabilă după etnie din Gal Valea Crasnei și Barcăului 

 

Structura confesională 

Pe întreg teritoriul discutat populația este multiculturală: români, maghiari și rromi. 

Confesiunile sunt: ortodoxă, romano-catolică, reformată, penticostală, greco-catolică, baptistă, 

adventistă.  

La baza analizei structurii confesionale stă structura etnică cu care este în strânsă 

corelație, de obicei unei naționalități îi este specifică un anumit tip de religie cum ar fi pentru 

români religia ortodoxă sau pentru sași cea evanghelică. 
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Figura 10: Structura populației după apartenența religioasă din Gal Valea Crasnei și 

Barcăului 

Situația actuală rezultată din evoluția comunităților religioase de pe teritoriul studiat face 

ca în microregiunea Valea Crasnei și Barcăului populația să fie împărțită în următoarele religii: 

ortodoxă 44,42%, reformată 43,32%, baptistă 7,43%, romano-catolică 3,74%, penticostală 

2,07%, greco-catolică 1,69%, adventistă 1,61% si alte religii sau nedeclarați 2,06%. 

1.4 Patrimoniul de mediu 

 

Valoarea patrimoniului natural al României este recunoscută la nivel național și 

internațional prin protejarea celor mai reprezentative zone si includerea acestora în rețeaua 

națională de arii naturale protejate sau în cadrul altor rețele internaționale de arii naturale 

protejate constituite în baza unor convenții sau tratate la care țara noastră a aderat. 

Protecția, conservarea și ameliorarea calitătii mediului, incluzând conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice sunt probleme de interes public major, având în vedere că, așa 

cum este recunoscut în toată lumea, componentele diversității biologice care formează capitalul 

natural asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor și serviciilor necesare societății, fiind 

suportul fundamental al unei dezvoltări durabile. 

Modul de constituire și de administrare a ariilor naturale protejate va lua în considerare 

interesele comunităților locale, facilitându-se participarea localnicilor în 
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consiliile consultative pentru aplicarea măsurilor de protecție, conservare și utilizare durabilă a 

resurselor naturale, încurajându-se menținerea practicilor și cunoștințelor tradiționale locale în 

valorificarea acestor resurse, în beneficiul comunitaților locale. 

Pâna la finalizarea procedurilor de instituire a regimului de protecţie a ariilor naturale protejate 

deținătorii bunurilor cu valoare de patrimoniu natural, indiferent de destinația terenurilor, vor 

aplica și vor respecta măsurile de ocrotire, conservare și utilizare stabilite de autoritățile pentru 

protecția mediului. Rețeaua de arii naturale protejate se compune din: 

a) Rezervații științifice 

b) Parcuri naționale 

c) Monumente ale naturii 

d) Rezervații naturale 

e) Parcuri naturale 

f) Rezervații ale biosferei 

g) Zone umede de importanța internațională 

j) Arii de protecție specială avifaunistică 

k) Situri de importanță comunitară 

l) Geoparcul 

Ariile naturale protejate de interes național din Valea Crasnei și a Barcăului: 

Numele zonei Suprafaţa în 

hectare 

Caracteristici principale 

(clasificarea directivelor privind habitatele, păsări, habitate şi 

păsări) 

Pădurea Lapiş  

 

430,4 ha Rezervația naturală Pădurea Lapiș este situată pe teritoriul 

administrativ al comunei Nușfalău. Cu o suprafată de peste 

400 de hectare, este cea mai întinsă arie naturală protejată a 

județului. Este o adevărată oaza verde, păstrând caracteristicile 

vechilor păduri care odinioară abundau pe meleagurile 

sălajene (județul este menționat în cronicile Evului Mediu ca 

„terra ultra sylvana” – ținutul cu multe păduri). Adăpostește 

peste 24 specii de păsări ocrotite prin tratate internaționale: 

privighetoarea roșcată, ciocănitoarea de stejar, ciocănitoarea 

pestrită mică, ghionoaia verde, ciuful de pădure, cucuveaua, 



 

 

striga, ciusul, șoimul călător, șoimul rândunelelor, uliul 

porumbar, sorecarul comun, barza neagră, lacarul mare, silvia 

de zăvoi, macaleandru, fasa de pădure, botgrosul, cinteza, 

florintele, sfrânciocul rosiatic, pițigoiul albastru, muscarul sur, 

muscarul gulerat. O adevărată atracție o constituie țarcul 

Lapiș, în care viețuiesc cerbi lopățari, căpriori, vulpi, pisici 

sălbatice si mistreți. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Pădurea Lapiș 

 

  



 

 

 Pe lângă relieful zonei deosebit de atractiv pădurea Lapiş reprezintă puncte cheie ale 

dezvoltării turismului şi, în special, agroturismului introducând zona în circuitele turistice. 

Turismul și în special ramurile turismului prietenoase cu mediul (ecoturism, agroturism 

etc.) sunt domenii de dezvoltare încurajate la nivel regional și național ca o oportunitate durabilă 

pentru oameni și natura.  

Pe plan internațional, termenul de ecoturism este din ce în ce mai des folosit, el 

desemnând o ramură a turismului care câștigă numeroși adepți, atât în rândul operatorilor 

turistici inovativi, cât și al vizitatorilor care caută să își petreacă vacanțele într-un mod cât mai 

puțin dăunător și cât mai benefic pentru mediu și pentru locuitorii destinațiilor vizitate. 

1.5 Patrimoniul architectural și cultural 

  Cultura este un factor fundamental al vieții sociale în primul rând pentru că dezvoltă 

potențialul intelectual la nivel național și capitalul uman, creează, prin afirmarea diversității 

culturale o societate deschisă și conștientă de valoarea celuilalt, este un mediu al integrării sociale, 

este esența  identității naționale, este fundamentală pentru cooperarea și comunicarea 

interumană, este mediu al transformării sociale (mentalitate), reduce disparitățile economice între 

diferite categorii  sociale, este o dimensiune a civilizării și civilizației. 

Ca factor al dezvoltării economice, cultura determină creșterea calității vieții și atragerea 

de investiții, dezvoltarea activităților turistice, crearea unor noi piețe de muncă, crearea unor 

industrii  culturale, dezvoltarea economică prin relația sa cu capitalul social, definirea funcțiilor 

economice  ale unei regiuni, favorizarea migrației capitalului uman spre diferite regiuni. 

Păstrarea nealterată a patrimoniului cultural și arhitectural și valorificarea acestuia se 

poate realiza numai dacă între investițiile guvernamentale, pe de o parte și contribuțiile 

semnificative ale consiliilor locale, entități religioase, organizațiilor de voluntariat și ale sectorului 

privat, pe de altă parte, va dezvolta o simbioză benefică patrimoniului cultural românesc. De 

aceea scopul oricărei politici referitoare la patrimoniul cultural și arhitectural trebuie să fie 

orientat către accesul nemijlocit al oamenilor la viața culturală, respectiv, la valorile patrimoniale 

regionale.  



 

 

Activitățile și acțiunile propuse de GAL Valea Crasnei și Barcăului sunt în beneficiul 

patrimoniului cultural si arhitectural și constituie factor de sensibilizare a publicului și de educație 

culturală a tineretului. 

Șansa obținerii acestui deziderat nu este alta decât promovarea unui program conjugat de 

percepere a valorilor patrimoniului cultural și arhitectural, care să adreseze publicului valori ale 

patrimoniului cultural național, atât din categoria valorilor culturale ale monumentelor istorice, 

cât și din cea a patrimoniului cultural mobil sau a patrimoniului cultural imaterial, de care nu pot 

fi separate. 

 Astfel, se pot genera efecte economice si sociale pe termen scurt, dar mai ales pe termen 

lung prin educarea si formarea cultului pentru valorile culturale reale ale patrimoniului cultural si 

arhitectural. 

Monumente istorice şi lăcaşe de cult: 

► Monumente de arhitectură 

► Biserica Reformată Balc 1791 

► Castelul Deghenfeld-Schonburg 1896 - din localitatea Balc 

► Parcul dendrologic din localitatea Balc 

► Bisericile Reformate (Boghiş, Bozieş) – comuna Boghiş 

► Biserica Ortodoxă (Bozieş) – comuna Boghiş 

► Biserica Baptistă (Boghiş) – comuna Boghiş 

► Biserica Penticostală (Boghiş) – comuna Boghiş 

► Casa de rugăciune Adventistă (Bozieş) – comuna Boghiş 

► Monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale – comuna Boghiş 

► Biserica de lemn “Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavril” – comuna Camăr 

► Biserica Reformată din centrul comunei – comuna Camăr 

► Biserica Baptistă – comuna Camăr 

► Biserica Greco-Catolică – comuna Camăr 

► Biserica Greco Catolică (monument istoric) – comuna Camăr 

► Biserica Creştinilor după Evanghelie – comuna Camăr 

► Biserica Adventistă – comuna Camăr 

► Biserica Penticostală – comuna Camăr 

► Capela familiei Meleg din cimitirul Camăr – comuna Camăr 

► Monumentul eroilor căzuţi în cele două Războaie Mondiale – comuna Camăr 



 

 

► Monumentul eroilor căzuţi în cele două Războaie Mondiale – comuna Camăr 

► Biserica Romano-Catolică (Carastelec) – comuna Carastelec 

► Biserica Ortodoxă (Dumuslău) – comuna Carastelec 

► Biserica Ortodoxă (Crasna, Marin, Ratin, Huseni) – comuna Crasna 

► Biserica Reformată cu tavan casetat – monument de arhitectură construit în sec. XIV, prima 

menţionare documentară a clădirii datează din 1609 – comuna Crasna 

► Biserica Reformată – comuna Crasna 

► Biserica Romano-Catolică – comuna Crasna 

► Biserica Baptistă (Crasna, Ratin, Huseni) – comuna Crasna 

► Biserica Adventistă (Crasna, Ratin) – comuna Crasna 

► Biserica Penticostală (Crasna) – comuna Crasna 

► Biserica Creştinilor după Evanghelie (Crasna) – comuna Crasna 

► Biserica Greco-Catolică (Marin) – comuna Crasna 

► Mănăstirea din Bic – comuna Crasna 

► Monumentul eroilor de război – comuna Crasna 

► Biserica Reformată (Biserica de piatră) a fostei Mănăstiri Benedictine 1260-1300, refăcută în 

sec. XVIII, absida adăugată în 1800 în satul Uileacu Şimleului. Monument istoric – comuna 

Măerişte 

► Biserica Ortodoxă (Măerişte, Doh, Giurtelec, Maladia, Cristelec) – comuna Măerişte 

► Biserica Penticostală (Măerişte) – comuna Măerişte 

► Biserica de piatră – comuna Meseşenii de Jos 

► Biserica Ortodoxă (Meseşenii de Jos, Meseşenii de Sus, Aghireş, Fetindia) – comuna 

Meseşenii de Jos 

► Biserica Reformată Aghireş – comuna Meseşenii de Jos 

► Biserica Reformată Meseşenii de Jos, sec. XVI, clopotniţa de lemn datează din sec. XVII – 

comuna Meseşenii de Jos 

► Biserica Baptistă (Aghireş, Meseşenii de Jos) – comuna Meseşenii de Jos 

► Biserica Penticostală (Aghireş, Meseşenii de Sus) – comuna Meseşenii de Jos 

► Biserica Reformată din anul 1450-1480 – comuna Nuşfalu 

► Biserica Ortodoxă (Nuşfalău) – comuna Nuşfalău 

► Biserica Romano-Catolică – comuna Nuşfalău 

► Biserica Baptistă – comuna Nuşfalău 

► Biserica Ortodoxă din lemn Badacin – comuna Pericei 

► Biserica Ortodoxă  – comuna Valcău de Jos 



 

 

► Biserica Greco-Catolică (Valcău de Jos) – comuna Valcău de Jos 

► Biserica Baptistă (Valcău de Jos) – comuna Valcău de Jos 

► Biserica Reformată – comuna Valcău de Jos 

► Biserica Ortodoxă Vârșolț – comuna Vîrșolț 

► Biserica Ortodoxă Recea – comuna Vârșolț 

► Biserica Ortodoxă Recea Mică – comuna Vârșolț 

► Biserica Baptistă Vârșolț 

► Biserica Reformată cu Turnul clopotniță de lemn, construcție din 1754, monument istoric 

– Recea, comuna Vârșolț. 

Cetăți și castele : 

► Castelul Bánffy – Situat în localitatea Nușfalău. Datează din secolul al XVIII - lea. A 

fost reședința a principiilor Transilvaniei, Rákoczi György și Tokolyi Imre. 

 

Figura 12: Castelul Bánffy din Nușfalău 

 

► Castelul Bánffy – Satul Boghiș : În secolul XVII, în locul castelului din Boghiș era un 

conac, castelul Bánffy fiind construit în 1719, așa cum rezultă dintr-o inspecție aflată pe o grindă 

a acoperișului. Împreună cu alte proprietăți Bánffy și astelul a fost vândut de mai multe ori, sau 

pierdut la cărți. Ultimul proprietar al castelului din Boghiș a fost moșierul Ketheli István, care a 

venit aici în secolul XX. Mai întâi a fost chiriaș, dar apoi a și cumpărat proprietatea pe care a 

vândut-o în 1925 când s-a refugiat. În zilele noastre frumoasa clădire dă loc unui azil de bătrâni. 



 

 

 

Figura 13: Castelul Bánffy din Boghiș 

► Cetatea din localitatea Subcetate – comuna Valcău de Jos 

Muzee, case memoriale : 

► Casa memorială “Iuliu Maniu” – Badacin – comuna Pericei 

► Muzeul satului Crasna - În Muzeul Satului înființat în 2007 se văd elementele vieții 

țărănești de la Crasna, element unicat în această regiune. 

 

Figura 14: Muzeul satului Crasna 

 



 

 

► Muzeu de etnografie Meseșenii de Sus – comuna Meseșenii de Jos 

Muzeul este cea mai înaltă, mai simplă şi în acelasi timp complexă instituţie de cultură, o 

şcoală vie din care se pot trage multe şi neînchipuite învăţăminte. În 2004, s-au reamenajat piesele 

într-o expoziţie vie, cu o tematică bogată dar simplă, aproape pedagogică, care să răspundă în 

primul rând cerinţelor şi nivelului educaţional al elevilor din Şcoală şi doar secundar turiştilor. 

  

Figura 15: Muzeul de etnografie Meseșenii de Sus 

Sursa: www.meseseniidesus.ro 

Castre romane, cetăți dacice : 

► Ruinele de turn roman, Groapa Mare, Coasta Iata, Osoiu ciontului, Sub Groapa 

Muierii – Meseșenii de Sus – comuna Meseșenii de Jos 

Meșteșuguri specifice :  

► Prelucrarea cânepei – comuna Camăr 

 
Figura 16: Prelucrarea cânepei 



 

 

 

► Port specific- Crasna, Marin, Ratin, Hușeni – comuna Crasna 

► Țesutul, confecționarea de costume populare și împletirea zgărzilor – comuna 

Meseșenii de Jos 

► Formația de dansuri “Spiridușii Valcăului” – comuna Valcău de Jos 

 

Figura 17: Port popular Valcău de Jos 

 

Herghelii de cai : 

► Herghelia Bonanza – este situat la ieșirea din Nușfalău pe drumul spre Boghiș  

 

Figura 18: Herghelia Bonanza din Nușfalău 

 



 

 

► Secţia de echitație, care deține mai mulți cai si ponei, unde copii şi adulţii pot beneficia 

de cursuri de călărit, cursuri de echitaţie, agrement, plimbări cu trăsura pentru mire şi mireasă, 

tabere de călărit pentru copii, unde toate activităţile se desfăşoară în aer liber şi au ca scop 

cunoaşterea naturii, cunoaşterea animalelor şi nu în ultimul rând a tradiţiilor ardeleneşti de la ţară. 

– Aghireș, familia Prodan – comuna Meseșenii de Jos 

 

Turismul: 

Obiective turistice din microregiune 

Turismul reprezintă o cale de valorificare superioară a tuturor categoriilor de resurse şi 

contribuie la asigurarea unei circulaţii băneşti echilibrate. 

Având în vedere expunerea geografică a regiunii care îmbracă toate formele de relief, 

valoarea istorică şi ospitalitatea locuitorilor se poate afirma faptul că turismul are reale resurse 

pentru a se dezvolta. La acest lucru se adaugă obiectivele turistice ale regiunii. 

Potențialul turistic natural cel mai atractiv este turismul balnear și piscicol :  

- Băile termale Boghiş (ape sulfuroase, sodice etc indicate în tratarea afecţiunilor aparatului 

locomotor, al sistemului nervos periferic, afecţiuni ginecologice);  

 

Figura 19: Băile termale Boghiș 

 



 

 

- Baltă de pescuit în Carastelec - Balta este administrata de consiliul local Carastelec.  

Comuna Carastelec este situată în partea de nord-vest a judeţului Sălaj, la 47 km distanţă 

de municipiul Zalău şi la 18 km distanţă de municipiul Şimleu Silvaniei. Ea este situată în 

zona colinară a platformei sălăjene, respectiv în Colinele Toglaciului. Specii: crap, ten, 

somn 

 

Figura 20: Balta de pescuit din Carastelec 

 

- Lacul de acumulare Crasna – comuna este străbătută de râul cu acelaşi nume, care se 

varsă în lacul de acumulare artificial construit pe teritoriul comunei, oferând o decontare 

plăcută multor turişti, în special amatorilor de pescuit. 

 

Din obiectivele turistice ale microregiunii fac parte şi rezervaţiile naturale mai sus 

amintite.  Pensiunile şi manifestările cu expoziţii din microregiune împreună cu zonele aferente 

de agrement sunt o oportunitate pentru turism. În cele din urmă sunt enumerate și alte tipurile 

de turism practicate în zona Valea Crasnei și Barcăului. 

 Turism cultural și religios: – castelele Banffy din Nușfalău și Boghiș, Muzeul etnografic 

Meseșenii de Jos, Muzeul satului din Crasna, Biserica Reformată-monument istoric din 

Măeriște etc.   

 Turism de agrement și odihnă : – comuna Boghiș, comuna Camăr, Crasna, Malul 

barajului Vârșolț 

 Agroturism – Huseni – Comuna Crasna  



 

 

 Poteci turistice – Meseșenii de Jos  

 Dealuri de vii – sunt peste 600 de pivnițe și căsuțe de vacanță cu vinuri de calitate și 

mâncăruri tradiționale – Crasna, recererea vizitarea celor 200 pivnițe cu vin – viile 

Vârșolțului 

 Pădurile și pășunile în jurul comunei cu oportunități de călărit, jogging, de cules ciuperci 

– Crasna, Marin, Ratin, Huseni. 

 În comuna Vârșolț vin anual vizitatori pentru Turnul clopotniță de lemn, monument 

istoric. Tot aici se regăsește un port popular specific satului. 

 Pensiunea Agape se află la 7 km de Zalău și la 4 km de Meseșenii de Jos  

 Pensiunea Ana Aghireș – comuna Meseșenii de Jos 

 

Cea mai mare problemă a dezvoltării turismului o reprezintă infrastructura precară din 

majoritatea comunelor: drumuri asfaltate nereabilitate la timp, lipsa alimentării cu apă potabilă şi 

a canalizării, lipsa centrelor de informare turistică, lipsa unui plan de dezvoltare turistică la nivel 

local şi judeţean, neutilizarea corespunzătoare a potenţialului agroturistic, inexistenţa locurilor de 

cazare şi a personalului specializat. 

 

Puncte slabe întâlnite în turism: 

- lipsa unei mărci turistice 

- lipsa unei strategii de promovare 

- lipsa centrelor de informare, broşuri turistice, hărţi actualizate, calendarul evenimentelor 

culturale 

- situaţia infrastructurii rutiere şi de comunicaţie 

- lipsa complexelor turistice complete 

- raportul dintre costul produselor turistice şi calitatea serviciilor prestate 

- meşteşugurile artizanale sunt slab dezvoltate şi nu au o reţea de distribuţie organizată 

 

 Obiective în turism: 

- modernizarea infrastructurii rutiere 

- marcarea obiectivelor 

- creşterea calităţii serviciilor oferite 

- crearea unei mărci turistice specifice zonei 



 

 

- protejarea, îmbogăţirea şi perpetuarea patrimoniului turistic 

 

 Priorităţi în dezvoltarea turismului: 

- implementarea unui marketing agresiv şi eficient al regiunii 

- stabilirea şi promovarea listei de obiective turistice 

- direcţionarea turismului spre valorificarea oportunităţilor specifice regiunii 

- stimularea şi promoarea evenimentelor culturale 

- impunerea unor standarde de calitate a ofertei şi a serviciilor turistice 

 

Tradiții și obiceiuri:  

Obiceiul este o deprindere câstigată prin repetarea deasă a aceleiași acțiuni. Obiceiurile, 

datinile, cântecele, însoțesc viața omului de la naștere pâna la moarte. Zona aferentă GAL Valea 

Crasnei și Barcăului deține numeroase tradiții și obiceiuri având caracteristici proprii de civilizație 

și cultura populară. Acestea sunt legate în general de momentele importante ale vieții: naștere, 

căsătorie și moarte sau de sărbatorile de peste an. 

În cadrul obiceiurilor legate de naștere se numără realizarea unor așa zise ritualuri legate 

de prima baie a noului născut, moment când în apa copilului se pun pene (pentru a fi ușor si 

sprinten), bani și grăunţe de grâu (pentru prosperitate) dar și obiceiul ursitoarelor (se pun în 

preajma copilului diferite obiecte pentru a i se cunoaste viitorul si a-l influența în mod pozitiv).  

În cadrul căsătoriei se remarcă obiceiul pețitului. De asemenea, există obiceiul ca tinerii 

căsătoriți să facă daruri rudelor apropiate (mireasa dăruiește mirelui și viitorilor socrii obiecte 

lucrate de ea). Nunta începea de sâmbată dimineața prin împodobitul bradului, iar sâmbata are 

loc petrecerea cu masa și lăutari. De o mare importanta era si gătitul miresei făcut de fete și femei 

înrudite cu aceasta. 

Obiceiurile funerare conțin vechi elemente de rit magico-religios bazate pe cultul morților 

(continuitatea vieții după moarte). Astfel există obiceiul îmbrăcării mortului cu cămașa de la 

nuntă sau al tinerelor necăsatorite în mireasă. Tot ca obicei se poate menționa și privegherea 

asociată bocetelor specifice. După prohod mortul este coborât în groapa cu fața spre răsărit ca o 

continuitate a vieții după moarte. După înmormântare se face pomana reprezentată de praznic la 

care sunt nelipsite coliva (fiertura de grâu cu nuca) si colacii împletiți. 



 

 

Obiceiurile legate de sărbătorile de iarna: colindatul de Crăciun, plugușorul de Anul Nou, 

sorcova și capra în primele zile ale anului. Ciclul pascal include obiceiul încondeierii oualor cu 

elemente stelare, florale si geometrice. 

Obiceiurile de vară: târgurile săptamânale și cele de sărbatori la care se organizează 

bâlciuri și care au rol economic și socio-cultural.  

Perioada sărbătorilor de iarna este mult așteptata de fetele nemăritate, dar și de 

gospodarii superstițioși care vor să afle cum le vor fi recoltele în noul an. Pentru ca este un 

moment de cumpană când timpul cosmic îsi reînoiește calitatea. În noaptea dintre ani, oamenii 

află inclusiv cum va fi vremea. Dacă va fi secetă ori vor fi loviți de inundații sau îi așteaptă un an 

îmbelsugat cu ploi ca mâna ceareasca. Toate aceste informatii se pot afla cu ajutorul așa zisului 

calendar de ceapă. Obiceiul este vechi de mai bine de o sută de ani și se practică și în zilele 

noastre. Se iau 12 coji de ceapă sau nucă, li se dă fiecăreia denumirea lunilor anului, se așeza seara 

într-o copăita cu mălai lânga vatră sau fereastră și se presară un strat de praf de sare în interior. 

Dimineața se afla cât de ploiose vor fi lunile anului nou după cantitatea de apă din fiecare ghioc 

de ceapă. 

O importanță deosebită trebuie acordata definirii imaginilor de marcă, atât pentru 

produsele turistice cât și pentru produsele agricole, alimentare de origine, tradiționale garantate. 

Acest proces de construire a imaginilor de marcă trebuie abordat integrat deoarece produsele 

agricole, alimentare de origine, tradiționale pot fi valorificate drept atractii turistice, iar influxul de 

turiști din zone puternic urbanizate sau din Europa poate constitui un excelent canal de 

comercializare a produselor agricole, alimentare de marcă. 

În acest context, revitalizarea și exploatarea comercială a meșteșugurilor tradiționale, a 

produselor tradiționale urmează aceeași logică de integrare mutual benefică în raport cu 

dezvoltarea turismului ca și pentru produsele agricole, alimentare. Mai mult, meșteșugurile 

tradiționale pot constitui – în măsură în care sunt integrate în circuite comerciale – excelente 

vehicule pentru diversificarea economiilor rurale dependente de agricultură, contribuind astfel la 

creșterea veniturilor populației rurale și la stabilizarea acesteia, precum și ca modalități cu valoare 

adăugată ridicată de valorificare a produselor agricole locale.  

Aceste caracteristici demografice creează premisele necesare pentru o bună dezvoltare a 

turismului rural și etnografic, care să valorifice: 



 

 

- forța de muncă disponibilă în mediul rural; 

- modul de viată tradițional bine conservat;  

- menținerea unor activități agricole tradiționale în gospodăriile țărănești, în conformitate 

cu cerințele bunăstării animalelor și în buna măsură ecologică (dar fără a fi certificate ca atare 

înca). 

Specificul locuintelor rurale tradiționale din această regiune și menținerea activitaților 

agricole, respectiv producerea unor alimente tradiționale, recomandă agroturismul (caracterizat 

prin unități de cazare mai reduse, buna integrare a turiștilor în viața satului, a gospodăriei 

tradiționale și oferta de alimente produse în gospodărie) ca adecvat pentru zona GAL Valea 

Crasnei și Barcăului. 

  



 

 

2 Economia locală 

2.1 Repartizarea populației active 

Agricultura este activitatea principală desfășurată în regiunea GAL Valea Crasnei și 

Barcăului. Restul activităților sunt reprezentate de comerț, prestări servicii, morărit și 

panificație, construcții, transporturi, colectarea și prelucrarea laptelui. Exploatarea petrolului, a 

nisipurilor bituminoase, a micașisturilor, a nisipurilor și a pietrișurilor sunt principalele activități 

care susțin sectorul secundar al economiei regiunii. 

Probleme întâmpinate: acivitățile economice nu au continuitate și nu sunt rentabile, lipsa 

forței de muncă cu calificare, ponderea activităților de comerț cu amănuntul și lipsa activităților 

de prestări servicii în mediul rural, acestea fiind concentrate în mediul urban. 

  Populaţia 
activă 

Sectorul 
agricol 

Sectorul 
industrial şi de 
artizanat 

Sector de 
comerţ 

Sector 
privind 
serviciile 

Balc 1954 

    Boghis 924 409 86 58 230 

Camar 824 490 40 23 33 

Carastelec 486 435 15 11 25 

Crasna 2192 16 380 112 444 

Maeriste 1528 

    Mesesenii de Jos 1020 400 300 120 200 

Nusfalau 2021 

    Pericei 1825 416 1120 27 64 

Valcau de Jos 1690 947 589 89 25 

Virsolt 1300 0 0 0 0 

Total 15764 3113 2530 440 1021 

% 100 60 15 10 15 

Tabel 4: Populația activă 

Sursa: Primăriile comunelor Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Măeriște, Meseșenii de Jos, 

Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, Vîrșolț 



 

 

2.2 Agricultură 

 

Din suprafața totală a teritoriul României, suprafața agricolă a țării este de 14,7 mil. ha 

(61,7 %), din care 9,4 mil. ha reprezintă teren arabil. România se găsește pe locul 7 din Europa ca 

suprafață agricolă (după Franța Spania, Germania, Polonia, Marea Britanie și Italia) și pe locul 5 

ca suprafața arabilă (dupa Franța, Spania, Germania și Polonia). Repartiția fondului funciar după 

modul de folosința denota faptul că terenul arabil ocupă cca. 64% din suprafața agricolă, o treime 

din suprafața, 4,8 mil ha, este ocupată cu pașuni și fânețe, iar viile și livezile reprezintă cca 3%. 



 

 

Categoria suprafeței 

agricole Balc Boghiș Camăr Carastelec Crasna Măeriste 

Meseșenii 

de Jos Nușfalău Pericei 

Valcău 

de Jos Vîrșolț 

Total 

(ha) 

% 

Total fond funciar 7908 3027 3983 3907 6712 7497 6286 5131 5960 6323 3181 59915 100 

Suprafața agricolă totală 5292 2542 2938 2839 4892 5782 4012 3626 4596 4114 2383 43016 71,80 

   d.c. Arabil 2873 1622 2120 2019 2941 3638 2494 2470 2758 1815 1676 26426 44,11 

          Fânețe 807 412 167 343 235 332 526 416 458 256 238 4190 6,99 

          Pășuni 1095 454 480 371 1469 1758 807 650 816 1912 405 10217 17,05 

          Vii și pepiniere 

viticole 98 28 42 101 152 54 71 47 224 6 56 879 1,47 

         Livezi și pepiniere 

pomicole 419 26 129 5 98 0 114 43 340 125 8 1307 2,18 

Păduri și alte terenuri cu 

vegetație forestieră 1958 301 485 684 849 1213 1653 1170 884 1736 412 11345 18,94 

Construcții 325 81 117 86 141 234 113 131 197 131 128 1684 2,81 

Drumuri și căi ferate 224 62 

 

75 139 150 97 152 104 112 81 1196 2,00 

Ape și bălți 75 13 1 11 599 19 215 35 43 29 104 1144 1,91 

Alte suprafete 

            

 

Tabel 5: Structura agricolă a Gal Valea Crasnei și Barcăului 

Sursa: INSSE 2002 

 



 

 

Condițiile pedo-climatice și socio-economice din regiunea studiată, precum și structura și 

gradul de ocupare al populației, agricultura și industria de prelucrare a produselor agricole 

constituie principala activitate care contribuie la dezvoltarea economică. Producția vegetalelor și 

creșterea animalelor sunt cele două sectoare dezvoltate ale agriculturii. 

Structura suprafețelor agricole: 

 

Figura 21: Structura suprafețelor agricole 

Sursa: INSSE 2002 

Pomicultura este un sector dezvoltat pe 877 ha. Livezile se compun în general din măr, 

păr, prun, cais, piersic, cireș, vișin. 

Viticultura este reprezentată de podgoriile cu tradiție din zonele Boghiș, Crasna și 

Nușfalău. Alte poduse tipice tradiționale sunt: pălinca de Halmășd și brânza de vacă și de capră 

de la Valcău. 

Sunt de asemenea caracteristice sere ale micilor producători și intreprinzători, acoperite cu folie 

de polietilenă, în care se cultivă produse timpurii: ridichi, salată, roșii, ardei, castraveți etc. De 

asemeni întrega regiune este favorabilă cultivării cartofului.  

Apicultura este un sector care se poate dezvolta armonios datorita conditiilor geografice 

prielnice si a zonelor ecologice.  

Efectivul de animale din gospodării:  
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Comuna 

Nr. Capete de 
animale 

împărțite pe 
zone de relief Bovine Ovine Porcine 

Păsări 

Balc 21150 1150 1680 1520 16800 

Boghis 3917 201 0 306 3410 

Camar 13529 498 603 1086 11342 

Carastelec 5874 283 241 350 5000 

Crasna 29791 1562 560 2669 25000 

Maeriste 17888 1302 1939 3289 11358 

Mesesenii de jos 20297 993 2452 1767 15085 

Nusfalau 23253 980 1905 1534 18834 

Pericei 14748 918 708 1122 12000 

Valcau de Jos 20557 1484 1353 3720 14000 

Virsolt 21510 1100 2800 1110 16500 

Total 192514 10471 14241 18473 149329 

% 100 5,44 7,40 9,60 77,57 

Tabel 6: Efectivul de animale 2002 

Sursa: INSSE 2002 

 

Figura 22: Efectivul de animale 2002 

Sursa: INSSE 2002 
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Tabel 7: Efectivul de animale 2010 

Comuna Nr. Capete de animale  Bovine Ovine Porcine Caprine Păsări 
Familii de 
albine Cabaline Iepure 

Balc 21150 1150 1680 1520   16800       

Boghis 4802 201 0 306 133 3410 680 72   

Camar 13645 100 2700 670 15 8500 1400 60 200 

Carastelec 4681 75 1600 85 7 2680 50 32 152 

Crasna 23124 680 1860 1100 385 14900 2500 214 1485 

Maeriste 17888 1302 1939 3289   11358       

Mesesenii de jos 35614 312 3000 1352 200 30000 500 250   

Nusfalau 27881 476 4630 950 40 19000 2650 135   

Pericei 11565 260 4300 725 128 5782 240 130   

Valcau de Jos 17125 1264 2825 2120 185 9775 655 301   

Virsolt 17042 201 2800 861 20 16500 220 140 300 

Total 194517 6021 27334 12978 1113 138705 8895 1334 2137 

% 100 3,10 14,05 6,67 0,57 71,31 4,57 0,69 1,10 



 

 

 

 

Figura 23: Efectivul de animale 2010 

Sursa: INSSE 2010 și date de la primăriile Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Măeriște, 

Meseșenii de Jos, Nușfalău, Valcău de Jos și Vîrșolț 

 

În teritoriu creșterea animalelor este un segment important al economiei comunele 

membre având tradiție în creșterea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, păsărilor precum 

și a familiilor de albine. 

Cele mai mari efective de bovine se găsesc la Crasna, Valcău de Jos, Măeriște. În ceea 

ce priveste creșterea ovinelor cele mai mari efective se regăsesc în comunele Vîrșolț, Meseșenii 

de Jos, Măeriște și Balc. (tabel x) 

Creșterea porcilor se face în toate comunele din teritoriu însă un procent mai mare al 

efectivelor se află la Măeriște și Valcău de Jos. 

Apicultura se practică la scară largă în comunele Nușfalău și Crasna.  

În comunele Meseșenii de Jos, Nușfalău și Vîrșolț se practică într-o măsură mai mare 

creșterea păsărilor. 

Probleme întâmpinate în agricultură: lipsa utilajelor moderne, terenuri agricole farâmițate, 

lipsa unui sistem de colectare, prelucrare și valorificare a producției, lipsa rotației culturilor și 

lipsa informațiilor generale privind caracteristicele solurilor, folosirea materialului germinativ cu 
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productivitate slabă, pășunatul irațional și lipsa unui program de întreținere a pășunilor, 

îmbatrânirea forței de muncă și lipsa unor programe de calificare a agricultorilor. 

Teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului prezintă următoarele caracteristici privind 

agricultura: 

- Sub aspectul proprietății, agricultura este farâmițată, iar formele de asociere acoperă jumătate 

din terenul agricol existent; 

- Lipsa capitalurilor împiedică implementarea de tehnologii moderne; 

- Mecanizarea existentă acoperă necesarul de lucrări, dar este depășita moral; 

- Agricultura ocupă mare parte din populația activă; 

- Veniturile din agricultură sunt reduse și fluctuante în funcție de condițiile climatice și de prețul 

pieței; 

- Creșterea animalelor este restrânsă la gospodăriile individuale; 

- Dependența producției de condițiile climatice în lipsa unui sistem de irigații; 

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

- Încep sa apară complexe de creștere a animalelor de mare capacitate; 

- Produsele agricole sunt în general comercializate într-o formă neorganizată, “direct 

din gospodărie”; 

- Nu există unități de procesare a produselor agricole la nivel local; 

Caracteristică zonei este producția vegetală, orientată spre cultura cerealelor, cultura 

legumelor (tomate, varză), cultura cartofului. 

Economia are ca trăsătură predominantă procentul foarte mare al fermelor de 

subzistență, care produc în principal pentru autoconsum, comercializând pe piața doar 

întâmplător produsele obținute. În plus, fermele de subzistență au acces dificil la alte surse de 

venituri și, de aceea,  bunăstarea unei părți semnificative a populației rurale depinde considerabil 

de nivelul de  profitabilitate al fermelor.  

Numărul relativ mare al exploatațiilor de subzistență sau semisubzistență 

constituie principala problemă existentă la nivelul sectorului agricol din cadrul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului. Pentru stimularea transformării gospodăriilor țărănești în ferme agricole 

familiale cu caracter commercial trebuie luate măsuri pentru susținerea investițiilor în mediul 

rural, pentru creditarea agriculturii.  

Cu toate ca există condiții naturale deosebite, în prezent nu se poate spune ca există o 

productivitate agricolă competitivă și eficientă, acest aspect fiind determinat atât de dotările 



 

 

tehnice necorespunzătoare, cât și de modul de exploatare practicat. Teritoriul deține și în 

domeniul zootehnic un real potențial, dar care ca și celelalte sectoare nu este suficient exploatat. 

 

În concluzie: 

-  Potențialul agricol ridicat al GAL Valea Crasnei și Barcăului este favorabil practicării 

agriculturii (cereale, legume, pomicultură, viticultură), precum si creșterii animalelor 

-  Având în vedere că agricultura este practicată în cadrul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

în mod individual și fracționar, se impune crearea unor forme asociative atât în cazul cultivării 

terenurilor agricole, cât și în materie de valorificare și comercializare a produselor obținute 

-  Folosirea resurselor naturale ale regiunii pentru irigații (Râul Ialomița) 

-  Înființarea perdelelor de protecție a terenurilor agricole 

-  Sprijinirea constituirii grupurilor de producători și a unor centre de preluare, prelucrare 

si desfacere a produselor locale 

 



 

 

2.3 Industrie – IMM – Micro întreprinderi 

 

În teritoriul Valea Crasnei și Barcăului au ost identificați un număr de  488 de întreprinderi. 

 Cele mai multe întreprinderi 434, sunt de mărime mică având sub 10 angajaţi reprezentând 88,93 

% din totalul numărului întreprinderilor. 7% dintre întrepinderi din regiune are angajați între 10-

49 salariați. 

  
Total 
intreprinderi 

Micro-
întreprinderi 
cu 1-9 

salariați 

Întreprinderi 
cu 10-49 

salariați 

Întreprinderi 
cu 50-249 

salariați 

Întreprinderi 
cu peste 250 

salariați 

Balc 148 145 2 1 0 

Boghiș 15 14 1 0 0 

Camăr 20 17 3 0 0 

Carastelec 23 20 3 0 0 

Crasna 183 169 12 2 0 

Măeriște 13 1 0 0 0 

Meseșenii de 
Jos 22 20 2 0 0 

Nușfalău 22 12 7 1 2 

Pericei 5 1 3 1 0 

Valcău de Jos 5 5 0 0 0 

Vîrșolț 32 30 1 1 0 

Total 488 434 34 6 2 

% 100 88,93 6,97 1,23 0,41 

Tabel 8: Numărul întreprinderilor din Gal Valea Crasnei și Barcăului 

Sursa: Date de la primăriile Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Măeriște, Meseșenii de Jos, 

Nușfalău, Valcău de Jos și Vîrșolț 

 

Doar în câteva dintre comune sunt prezenţi firmele cu un număr de angajaţi între 50-249 

salariați iar întreprinderile mari care să aibă peste 250 angajaţi sunt două în comuna Nușfalău.  

Structura pe comune a firmelor este prezentată în graficul următor: 

 



 

 

 

Figura 24:Structura industriei Gal Valea Crasnei și Barcăului 

 

Cele mai mari comune din teritoriu Crasna, Nușfalău și Carastelec au la rândul lor cele 

mai multe întreprinderi active. În restul comunelor activitatea de bază este agricultura. Deoarece 

majoritatea firmelor prezente în teritoriu cu domeniu de activitate comerţul şi serviciile acestea 

sunt practicate la scară mică având până la 10 angajaţi.  

Potenţialul economic al regiunii GAL Valea Crasnei și Barcăului este predominant 

agrozootehnic, locuitorii ocupându-se de sectorul agro-zootehnic. De asemeni sunt dezvoltate 

domenii precum: comerţ produse alimentare şi nealimentare, alimentaţie publică, prelucrarea 

lemnului, exploatarea lemnului, prestări servicii, servicii de cazare şi turism, panificaţie şi morărit, 

construcţii, transport, legumicultură, zootehnie, avicultură, apicultură, procesarea laptelui, 

confecţii tricotaje, extracţie lignit. 

 Exploatarea petrolului, a nisipurilor bituminoase, a micaşisturilor, a nisipurilor şi a 

pietrişurilor sunt principalele activităţi care susţin sectorul secundar al economiei regiunii. 

Datorită resurselor de care dispune regiunea şi a potenţialul de afaceri se poate investi în 

domeniul agricol prin înfiinţarea de ferme zootehnice, centre de colectare şi prelucrare a 

produselor animaliere, înfiinţarea livezilor, centre de colectare şi prelucrare a fructelor (linie de 

sucuri naturale, dulceţuri, fructe confiate şi uscate). 

 De asemeni, sectorului turistic trebuie să i se acorde atenţia cuvenită, dezvoltând 

infrastructura de transport, pensiuni agroturistice şi oferind servicii turistice de calitate. 
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Ţinând cont de cadrul natural variat, activităţile economice existente, potenţialul 

teritoriului şi resursele umane disponibile putem afirma că, din punct de vedere socio – 

economic, teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului se poate dezvolta pe următoarele direcţii: 

 Agricultură: înfiinţarea de plantaţii de pomi fructiferi, colectarea şi prelucrarea fructelor 

(sucuri naturale, dulceţuri, fructe confiate, fructe uscate), a fructelor de pădure şi a 

ciupercilor, înfiinţarea unor ferme mixte (cultivarea plantelor, creşterea animalelor), 

centre de colectare şi prelucrare a laptelui şi a cărnii, dezvoltarea apiculturii şi a 

produselor apicole 

 Turism: agroturism, turismul ecumenic, turismul de transit etc. Construirea de pensiuni 

agroturistice, hoteluri, baze de agreement. Ospitalitatea binecunoscută a locuitorilor, 

istoria locurilor, frumuseţea peisajelor şi oferind servicii de calitate şi competitive 

constituie atuurile unui turism profitabil şi durabil. 

 Meşteşuguri: înfiinţarea unei tabere de creaţie, ateliere meşteşugăreşti 

 Industrie uşoară – textile: fabrici de confecţii, tricotaje, ţesături de artizanat. 

 

2.4 Comerț și sector de servicii 

În tabelul de mai jos vor fi prezentate principalele tipuri de comerţ practicate pe teritoriul 

respectiv.  

Tipuri de 

comerţ 

Număr % din 

numărul 

total 

Întreprinderi 

din sectorul 

terţiar Număr 

% din 

numărul 

total 

Industrial 315 
82,89 

Industrial 264 
94,29 

Agricol 62 
16,32 

Agricol 15 
5,36 

Piscicol 3 0,79 Piscicol 1 0,36 

Total 380 100 Total 280 100 

Tabel 9: Tipuri de comerț 

 

Comerțul în general este structurat în comerț cu amănuntul și comerț cu ridicata. Sectorul 

terțiar este caracterizat printr-un număr mai mic de firme fața de sectorul comercial, diversificate, 

însa, din punct de vedere al tipurilor de servicii oferite. Cele mai importante dintre ele sunt 



 

 

reprezentate provind din domenii precum: restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 

transporturi terestre și prin conducte, telecomunicații, activități veterinare, de sănătate, 

învatamânt etc. 

Fiind o zonă de lacuri piscicole există mai multe întreprinderi cu servicii de cazare, cu 

precădere în zona comunelor Crasna, Carastelec și Nușfalău. Există comerţ privind produsele 

agro-alimentare. În fiecare comună există magazine mixte, unităţi de comercializare de produse 

alimentare, băuturi şi tutun. În teritoriu există mai mulţi agenţi economici care activează în 

domeniul comerţului cu materiale de construcţii şi în sectorul terţial fime care se ocupă de 

transporturi rutiere de mărfuri. 

Cel mai frecvent tip de comerţ fiind comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate. 

Economia teritorului este preponderent agrară, teritoriul având un potenţialul ridicat în acest 

sens.  În această comună dezvoltarea continuă a relaţiilor prestatoare de servicii, a dus la creşterea 

rapidă a numărului unităţilor, mai ales prestatoare de servicii, unităţi strâns legate de specificul 

locului şi aducătoare de venit.  



 

 

3 Servicii pentru populație și infrastructuri medico-sociale  

3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populației la aceste servicii  

Servicii  Categorii Balc Boghiș Camăr Caras
telec 

Crasna Măeriște Meseșenii 
de Jos 

Nușfalău Pericei Valcău 
de Jos 

Vîrșolț Total 

Invăţamânt Primar 3 2 1 1 5 1 4 2 2 4 5 26 

Gimnazial 2 1 1 0 2 1 2 2 1 5 0 14 

Universitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preșcolar 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Medicale Medic  5 1 1 1 9 1 2 3 2 1 1 21 

Cabinet 
stomatologic 

1 0 1 
1 2 1 1 2 1 1 1 10 

Spital 0 0 0 

 
1 0 0 0 0 0 0 1 

Punct 
farmaceutic/labo
rator technica 
dentară 

0  1 

1 0 1 0 0 0 0 2 4 

Sportive Terenuri sportive 
(de fotbal, 
tenis...) 

1 2 1 

1 1 1 0 2 
 

1 1 9 

Sală de Sport 1 0 1 

 
2 1 0 3 1 1 0 8 

Piscine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altele... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altele...       

        
  

Tabel 10: Echipamente prezente în comune 

Sursa: Primăriile comunelor Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, Vîrșolț 

 



 

 

În microregiunea Valea Crasnei și Barcăului infrastructura şcolară este în atenţia 

autorităţilor locale, astfel ca în toate comunele componente şcolile şi grădiniţele au intrat într-un 

amplu proces de reabilitare. Rămân totuşi discrepanţe evidente între unele şcoli primare din 

satele aparţinătoare acestor comune, dat fiind resursele limitate ale bugetelor locale. O altă 

problemă cu care se confruntă şcolile este aceea că multe posturi de educator, învăţător, profesor 

sunt ocupate de suplinitori şi nu de titulari, din cauza aceasta având de suferit calitatea 

învăţământului. De altfel se remarcă scăderea calităţii învăţământului în întreaga ţară, un interes 

scăzut pentru studiu şi formare profesională. Pentru a creşte calitatea învăţământului, autorităţile 

locale au accesat fonduri pe diferite programe, cum ar fi Programul Operaţional de Regional 

(POR).  

În cea ce priveşte minorităţile din regiune au acces la învăţământ în limba maternă. Aici 

se poate menţiona minoritatea maghiară, iar minoritatea rromă. 

 

Figura 25:Serviciul învățământului pe comune 

 

SERVICIILE MEDICALE  

În fiecare comună există ce puţin un cabinet de medic de familie, şi în majoritatea 

comunelor există cabinet stomatologic.  

În comuna Crasna funcţionează un spital care deserveşte majoritatea locuitorilor 

microregiunii iar în comuna Vîrșolț există două laboratoare de technică dentară. 
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Figura 26:: Serviciile medicale 

 

Dotări sportive:  

Un aspect important în viaţa comunităţilor din microregiune o constituie practicarea 

sportului recreativ. În acest sens s-au construit sau sunt în curs de construire diferite amenajări 

sportive. Aproape în fiecare comună există un teren sportiv și una sau mai multe săli de sport.  

 

4  Activități sociale și instituții locale  

Administraţia publică locală este autoritatea care reprezintă comunitatea unei localități și 

asigură serviciile publice ale acesteia. Administratia publică locală este formată din consiliul local 

si primărie. 
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- protecţia civilă, situaţii de urgenţă şi pompieri 

- personal administrativ şi servicii 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 

- servicii subordinate 

- Total angajaţi: 15 

- Posturi vacante: 1 

- Consiliul Local Balc – 14 consilieri 

 

 Primăria Boghiş 

Departamente funcţionale: 

- achiziţii publice 

- urbanism şi fond funciar 

- protecţia mediului 

- stare civilă 

- registrul populaţiei 

- resurse umane 

- protecţia civilă, situaţii de urgenţă şi pompieri 

- relaţia cu rromii 

- personal administrative şi servicii 

- casier 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 

- servicii subordinate 

Total angajaţi: 10 

Posturi vacante: 1 

Consiliul Local Boghiş – 10 consilieri 

Primăria Camăr  

Departamente funcţionale 

- achiziţii publice 

- urbanism 



 

 

- starea civilă 

- registrul populaţiei 

- resurse umane 

- protecţia civilă, situaţii de urgenţă şi pompieri 

- relaţia cu rromii 

- personal administrativ şi servicii 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 

- servicii subordinate 

Total angajaţi: 11 

Posturi vacante:1 

Consiliul Local Camăr – 10 consilieri  

 

Primăria Carastelec 

Departamente funcţionale: 

- administraţie publică 

- achiziţii publice 

- starea civilă 

- relaţia cu rromii 

- personal administrative şi servicii 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 

Total angajaţi: 11 

Posturi vacante: 1 

Consiliul Local Carastelec – 9 consilieri (PDL 2, UDMR 7) 

 

Primăria Crasna 

Departamente funcţionale: 

- achiziţii publice 

- informatică 

- urbanism 



 

 

- starea civilă 

- registrul populaţiei 

- integrare europeană 

- protecţia civilă, situaţii de urgenţă şi pompieri 

- relaţia cu rromii 

- amenzi persoane 

- contabilitate şi finanţe 

- corpul de executori bugetari 

- asistenţă socială 

- servicii subordinate 

Total angajaţi:16 

Posturi vacante: 2 

Consiliul Local Crasna – 14 consilieri, 2 delegaţi săteşti 

 

Primăria Măerişte 

Departamente funcţionale: 

- starea civilă 

- registrul populaţiei 

- resurse umane 

- relaţia cu rromii 

- personal administrative şi servicii 

- amenzi persoane 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 

- servicii subordinate 

Total angajaţi: 9 

Posturi vacante: 11 (5 în aparatul propriu de specialitate, 6 pentru servicii de pază şi ordine) 

Consiliul Local Măerişte – 12 consilieri  

 

Primăria Meseşenii de Jos 

Departamente funcţionale: 



 

 

- achiziţii publice 

- urbanism 

- starea civilă 

- registrul populaţiei 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 

Total angajaţi: 12 

Posturi vacante: 1 

Consiliul Local Meseşenii de Jos 11 consilieri 

 

Primăria Nuşfalău 

Departamente funcţionale: 

- achiziţii publice 

- urbanism 

- starea civilă 

- registrul populaţiei 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 

Total angajaţi: 15 

Posturi vacante: 3  

Consiliul Local Nuşfalău – 11 consilieri  

 

Primăria Pericei 

Departamente funcţionale: 

- achiziţii publice 

- starea civilă 

- registrul populaţiei 

- resurse umane 

- personal administrative şi servicii 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 



 

 

- servicii subordinate 

Total angajaţi: 10 

Posturi vacante:  

Consiliul local Pericei: 11 consilieri 

 

Primăria Valcău de Jos 

Departamente funcţionale: 

- achiziţii publice 

- starea civilă 

- registrul populaţiei 

- resurse umane 

- integrare europeană 

- relaţia cu rromii 

- personal administrative şi servicii 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 

- servicii subordinate 

Total angajaţi: 11 

Posturi vacante: 2 (ghid turistic pentru Centrul de Marketing Turistic) 

Consiliul Local Valcău de Jos – 13 consilieri (5 PDL, 4 PSD, 2 PNL, 1 PC, 1 PNTCD) 

 

Primăria Vîrșolț 

Departamente funcţionale: 

- achiziţii publice 

- starea civilă 

- registrul populaţiei 

- resurse umane 

- personal administrative şi servicii 

- contabilitate şi finanţe 

- asistenţă socială 



 

 

- servicii subordinate 

- Total angajați: 10 

- Consilieri locali Vîrșolț: 12 consilieri 

 

Din punct de vedere asociativ în microregiune îşi desfăşoară activitatea asociaţii de tip privat, 

public, public-privat. Cele mai reprezentative sunt: 

 

Asociații de comune 

 

1 

Centru de Ingrijire si Asistenta a Persoanelor cu 

Handicap Boghis comuna Boghiș 

2 ADI Valea Barcaului comuna Boghiș 

3 ADI Crasna-Boghis comuna Boghiș 

4 As. ”Zona Fagul” comuna Camăr 

5 As.comunelor Camăr Carastelec comuna Camăr 

6 G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului comuna Camăr 

7 Asociația de dezvoltar intercomunitară FAGU Comuna Carastelec 

8 Asociația de pe Valea Barcăului Comuna Carastelec 

 9 Asociația de locatari Crasna comuna Crasna 

10 

Complex de servivii Sociele pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Crasna comuna Crasna 

11 Asociația  Pro Spitalul Crasna comuna Crasna 

12 Asociația grupului  Eben-Haezer Crasna comuna Crasna 

13 Asociația Salariațiilor Agromec Crasna comuna Crasna 

 14 Asociația Speranța Crasnei comuna Crasna 

15 Centru de ingrijire și asistență pentru persoane comuna Crasna 



 

 

Vârstnice și Handicap 

16 Asociația Romilor din Huseni comuna Crasna 

17 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară comuna Meseșenii de 

Jos 

18 

”Crasna -Meseşenii de Jos” comuna Meseșenii de 

Jos 

19 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”Horoatu Crasnei  -Meseşenii de Jos” 

comuna Meseșenii de 

Jos 

20 Asociatia comunelor de pe valea Barcăului comuna Nușfalău 

21 Asociaţia Valea Barcaului comuna Valcău de Jos 

19 Asociația Varsa Vîrșolț Comuna Vîrșolț 

Sursa: Primăriile comunelor Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Măeriște, Meseșenii de Jos, 

Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, Vîrșolț 

ONG-uri locale 

1 Asociatia Culturală Banffy Boghis comuna Boghiș 

2 Fundația ”Pro Camăr” comuna Camăr 

3 Asociatia ”Pro Humanitas” comuna Camăr 

4 Asociația Sportivă Kemer- Camăr comuna Camăr 

5 Composeratul Camăr comuna Camăr 

6 Asociația Silvică Camăr comuna Camăr 

7 Asociația Cresc.de animale Camăr comuna Camăr 

8 Asociația telecentru TEK comuna Carastelec 

9 Asociația Crescătorilor de bovine comuna Carastelec 



 

 

 

Asociația Composesorat Dumuslău Comuna Carastelec 

10 Asociaţia Cserey Farkas comuna Crasna 

11 Asociatia Petőfi Sándor din Crasna comuna Crasna 

12 Asociatia Fiii Marinului comuna Crasna 

13 Fundația Pro Crasna comuna Crasna 

14 Asociația Partașia creștina Crasna comuna Crasna 

15 Clubul Tinerilor Maghiari din Crasna comuna Crasna 

16 

Asociatia MILLENIUM Mesesenii de Jos comuna Meseșenii de 

Jos 

17 Asociatia „Gradinita copiilor nostri” comuna Pericei 

18 Asociatia varsta comuna Valcău de Jos 

Sursa: Primăriile comunelor Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Măeriște, Meseșenii de Jos, 

Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, Vîrșolț 

Asociații de agricultori 

1 Asociatia Crescatorilor de Bovine comuna Boghiș 

2 Asociatia silvica si de pasunat Boghis comuna Boghiș 

3 Asociația de pășunat Crasna comuna Crasna 

4 Asociație de pășunat Marin comuna Crasna 

5 Asociația Crescătorilor de Bovine Marin comuna Crasna 

6 Asociația Crescătorilor de Bovine Ratin comuna Crasna 

7 Asociația crescătorilor de bovine Huseni comuna Crasna 

8 

Composesorat Mesesenii de Jos comuna Meseșenii de 

Jos 

9 

Composesorat Aghires comuna Meseșenii de 

Jos 

10 

Composesorat Goronas comuna Meseșenii de 

Jos 



 

 

11 

Composesorat Floare de camp comuna Meseșenii de 

Jos 

12 

Composesorat Goronas comuna Meseșenii de 

Jos 

 Composesorat Camăr Comuna Camăr 

13 Cooperativa Agricolă Toldi comuna Nușfalău 

14 Asociaţia Crescatorilor de Bovine Valcau de Sus comuna Valcău de Jos 

15 Asociatia legumiculturilor comuna Vîrșolț 

16 Sc East West Impex Comuna Carastelec 

Sursa : Primăriile comunelor Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Măeriște, Meseșenii de Jos, 

Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, Vîrșolț 

 

Fundaţii: 

Fundaţia Proeclezia Nuşfalău 

Fundaţia Prietenia Măerişte 

 Activităţi sociale de care beneficiază comunitatea: 

Denumire Perioada Organizator 

Valentin day februarie Asociatia Culturala Banffy 

Boghis 

Zilele comunei Balc, a II-a 

duminică din luna iulie 

Iulie Primăria Balc 

Zilele localităţii Almaşu Mic - 

septembrie 

Septembrie 

 

Primăria Balc 

Bal macsat, obiceiuri si traditii martie Asociatia Culturala Banffy 

Boghis 

Ziua internationala a femeii martie Asociatia Culturala Banffy 

Boghis 

Ziua barbatilor aprilie UDMR Boghiș 



 

 

Ziua copiilor iunie Scoala Gimnaziala Boghiș 

Ziua comunei Boghis septembrie Primaria Boghis 

Ziua internationala a varstnicilor octombrie Primaria Boghis 

Sarbatorile de Mos Nicolae si Moș 

Crăciun Boghiș decembrie 

Asociatia Culturala Banffy 

Boghis si Primaria Boghis 

Revelion Boghiș 

decembrie 

Asociatia Culturala Banffy 

Boghis si Primaria Boghis 

Zilele comunei Camăr Din 2 în 2 ani Primăria + Fundația Pro  

Camăr 

Seara cântecului popular Camăr octombrie idem 

Balul strugurilor Camăr octombrie idem 

Zilele Localității Carastelec   Comuna Carastelec 

Bal mascat Luna martie Comuna Carastelec 

Evenimentul cultural « Zilele 

Crasnei » 

Septembrie Primăria Crasna și ONG-urile 

locale 

Ziua bărbaţilor din Crasna, 

degustări de vinuri, concurs de 

vinuri 

29 decembrie Primăria Crasna și ONG-urile 

locale 

Eveniment cultural în cinstea zilei 

de 15 martie 

15 martie Primăria Crasna, Grup Școlar 

Cserey  - Goga, Cultele 

Religioase 

Concert cultural pentru ajutorarea 

nevoiaşilor din Crasna 

24 decembrie Primăria Crasna, Grup Școlar 

Cserey  - Goga, Cultele 

Religioase 

Cercuri de dans popular Februarie, iunie, ONG-uri Locale 



 

 

noiembrie 

Bal mascat pentru cei mici Februarie, ONG-uri Locale 

Campionat fotbal de sală Septembrie ONG-uri locale 

Balul strugurilor Octombrie ONG-uri locale 

Serbarea ziua copiilor 1 iunie Grup Școlar Cserey  - Goga, 

Cultele Religioase 

Serbarea ziua copiilor Prima duminică de 

mai 

Grup Școlar Cserey  - Goga, 

Ziua îndrăgostiţilor, Valentine 

Day 

14 Febriarie ONG-uri locale 

Târg săptămânal de legume, 

fructe, cereale, păsări 

In fiecare marţi Primăria Crasna 

Târg de animale A doua şi a patra 

luni din fiecare 

lună 

Primăria Crasna 

"Tradiţii  Mesesene" 18 Mai Meseșenii 

de Jos 

Comuna Mesesenii de Jos 

Ziua localităţii, "Ecouri 

Mesesene". 

17- 24 August Comuna Mesesenii de Jos 

Sarbatoarea Crizantemelor  -    1Noiembrie   din  

Aghires(comuna 

Meseșenii de Jos) 

Comuna Mesesenii  de Jos 

Zilele comunei  august  Primaria comunei Nusfalau 

Zilele Arany Janos  Octombrie  Parohia Reformată Nușfalău 

Zilele Banffi Aprilie Asociația Culturală Baro 

Banffi Gyorgy Nușfalău 



 

 

Festivalul Cepei Septembrie  Comuna Pericei 

Festivalul Verde Mai Comuna Pericei 

Balul „Katalin” Noiembrie Comuna Pericei 

Zilele comunei Valcau de Jos Iunie-Iulie Comuna Valcău de Jos 

Zilele varsoltului 29-30sept Primaria Varsolt, consiliul 

local, Asociatia „Varsa”, Sc. 

Gim Varsolt, Parohia 

Reformata, parohia Ortodoxa 

Serbarea Camp., Majalis Mai Primaria Varsolt, consiliul 

local, Asociatia „Varsa”, Sc. 

Gim Varsolt, Parohia 

Reformata, parohia Ortodoxa 

Concurs National de poezii Martie Scoala Gimnaziala Varsolt, 

consiliul local 

Sursa: Primăriile comunelor Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Măeriște, Meseșenii de Jos, 

Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, Vîrșolț 

 

Regiunea având o activitate atât de mare în organizare diferitelor evenimente culturale şi de 

păstrarea tradiţiilor prin printr-un marketing potrivit ar putea creşte numărul turiştilor. 

 

5 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

 

În cadrul teritoriului Valea Crasnei și Barcăului s-au implementat şi se implementează mai 

multe proiecte prin diferite programe cu bani din fondurile europene, unele finalizate, altele în 

curs de derulare sau proiecte pregătite / aflate în evaluare / în curs de derulare din alte fonduri: 

În ceea ce privește politicile de dezvoltare întreprinse, activitatea autorităților 

administrațiilor publice locale din teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locală deține o serie 



 

 

de proiecte finalizate sau în curs de realizare. Astfel, s-au asigurat fonduri și finanțare 

complementară pentru unitățile școlare, pentru dotări necesare reabilitării și modernizării 

acestora.  

De asemenea s-au realizat proiecte de alimentare cu apă potabilă a localităților, pietruirea 

drumurilor comunale, iluminat public, crearea de spații de joacă pentru copii și parcuri comunale. 

 

Fonduri SAPARD (FEADR) 

Nr. 

Crt. 

Denumire Beneficiar Anul 

implement[rii 

Valoare 

proiect 

Finalizat/ 

Nefinalizat 

1 Modernizare artere 

rutiere in comunele 

Boghis si Plopis, jud. 

Salaj si modernizare 

camine culturale in loc. 

Plopis si Fagetu 

com.Plopis, Preoteasa – 

com. Valcau de Jos si 

Bozies com. Boghis, Jud. 

Salaj 

Comunele 

Boghis, Plopis 

si Valcau de Jos 

2012 19.716.625 

lei 

nefinalizat 

2 Modernizare drumuri, 

străzi, uliţe în comuna 

Camăr, judeţul Sălaj 

Comuna Camăr 2007-2008 3.597.171 Finalizat 

3 Infiinţare centru de 

informare turistică  

Comuna Valcau 

de Jos 

2010 - 

prezent 

847.000 lei In derulare 

4 Reabilitare drum 

comunal Recea Mica-

Panic 

Com Varsolt 2000     

 



 

 

Fonduri PHARE 

Nr. 

Crt. 

Denumire Beneficiar Anul 

implement[r

ii 

Valoare 

proiect 

Finalizat/ 

Nefinaliza

t 

1 

Dezvoltarea colectarii 

selective a deseurilor in 

microregiunea Valea 

Barcaului 

Comunele: 

Boghis, 

Nusfalau, Ip, 

Marca, Valcau 

de Jos si Sig 

2006 1.045.756 

euro 

finalizat 

2 

PPP Elaborare Studiu de 

Fezabilitate pentru 

„Extindere retele de apa 

si canalizare in com. 

Boghis” 

Comuna Boghis 2008 24.800 euro Finalizat 

3 
Reabilitare scoala cu 

clasele I-IV Camăr 

Comuna Camăr 2006-2007 229856 Finalizat 

4 

Dezvoltarea colectării 

selective a deșeurilor în 

Microeregiunea Valea 

Crasnei - Phare 2004 

Microregiunea 

Valea Crasnei 

2009 1.050.279, 

45 Euro 

Finalizat 

5 

Stația de compostare 

Crasna – verde pentru 

un mediu mai curat - 

Phare 2005 

Comuna Crasna 2010 587.000 

Euro 

Finalizat 

6 

Realizarea studiilor 

pentru proiectul 

Extinderea sistemului de 

canalizare şi staţiei de 

epurare în comuna 

Crasna, judeţul Sălaj – 

Comuna Crasna 2007 12.000 Euro Finalizat 



 

 

Etapa II. –Phare 2005 

7 

’’Impreuna  pentru copii 

prin servicii  sociale de 

calitate” 

Com. Mesesenii 

de Jos 

2008-2009 75.000 € Finalizat 

8 

Dezvoltarea colectării 

selective a deseurilor în 

microregiunea Valea 

Barcăului 

Primaria 

Comunbei 

Nușfalău 

2008 872.954,88 

Euro 

finalizat 

9 

Colectarea selectivă a 

deşeurilor pe Valea 

Barcăului 

Comuna Valcau 

de Jos  

2007 1.000.000 

Euro 

Finalizat 

 

Fonduri BANCA MONDIALĂ 

Nr. 

Crt. 

Denumire Beneficiar Anul 

implement[r

ii 

Valoare 

proiect 

Finalizat/ 

Nefinaliza

t 

1 

Program de dezvoltare 

Rurală PDR - Pietruire 

străzi în Comuna 

Carastelec jud.SălaJ 

Comuna 

Carastelec 

2005-2006 450.000 

USD 

Finalizat 

2 

Program de dezvoltare 

Rurală PDR Asociații 

Comune - Alimentarea 

cu apă a localităților 

Camăr-Carastelec 

Comuna 

Carastelec- 

Camăr 

2006-2007 400.000 

USD 

Finalizat 

3 

Reabilitarea drumului 

comunal Crasna – Marin 

–finanțat prin FRDS 

Comuna Crasna 2004 75000 USD Finalizat 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dollárjel#Egy_f.C3.BCgg.C5.91leges_vonallal_.C3.ADrva_.28.24.29


 

 

4 

Reabilitarea drumului 

Ratin – Mănăstirea BIC - 

finanțat prin FRDS 

Comuna Crasna 2004 75000 USD Finalizat 

5 

Alimentarea cu apă a 

localităţii Marin - 

finanțare prin FRDS 

Comuna Crasna 2005 450000 

USD 

Finalizat 

6 

Reabilitarea căminului 

cultural HUSENI - 

finanțat prin FRDS 

Comuna Crasna 2005 42000 USD Finalizat 

7 

Reabiltarea ulițelor în 

comuna Crasna - finanțat 

prin PDR 

Comuna Crasna 2005 450000 

USD 

Finalizat 

8 

Pietruire drum Pericei – 

Crasna şi Marin – 

Bănişor, jud. Sălaj  - 

finanțat prin PDR 

Comunele 

Crasna -  

Pericei - 

Bănișor 

2005 450000 

USD 

Finalizat 

9 

Programul de Dezvoltare 

Rurala 

Comuna 

Mesesenii de 

Jos 

2003-2005 300.000 

USD 

finalizat 

10 
Reabilitare uliţe in 

comuna Pericei 

Comuna Pericei 2004 1.000.000 

USD 

Finalizat 

11 

Realizare drum de 

legatura Pericei – Crasna 

– Marin – Banisor  

Asociatia Valea 

Crasnei 

2005 500.000 

USD 

Finalizat 

12 
Reabilitare drumuri 

comunale 

Comuna Valcau 

de Jos 

2006 - 2007 300.000 

USD 

Finalizat 

13 Pietruire drum Est-Vest  

în comuna Camăr, 

Comuna Camăr 2004-2005 394344 Finalizat 



 

 

judeţul Sălaj 

14 

Pietruire străzi în 

comuna Camăr, Judeţul 

Sălaj 

Comuna Camăr 2005-2006 339885 Finalizat 

15 

Alimentarea cu apă a 

localităţilor Camăr-

Carastelec, judeţul Sălaj 

Comuna Camăr 

şi Comuna 

Carastelec 

2006-2007 1.018.871 Finalizat 

16 

Reabilitare Scoala cu 

clasele I-VIII Boghis 

Comuna 

Boghis 

2012 133.160 

euro 

In 

constructi

e 

 

Alte proiecte/programe derulate 

Nr. 

Crt. 

Denumire Beneficiar Anul 

implement[r

ii 

Valoare 

proiect 

Finalizat/ 

Nefinalizat 

1 

Canalizare apa 

menajera si statie de 

epurare in com. 

Bopghis, jud. Salaj 

Comuna 

Boghis 
2007-2011 3.489.670 lei finalizat 

2 
Extindere sediu 

primarie 

Comuna 

Boghis 
2006 216.821 lei finalizat 

3 
Asfaltare DC 91 

Boghis-Bozies 

Comuna 

Boghis 
2008 1.099.623 lei finalizat 

4 

Renovarea, 

modernizarea si 

dotarea caminului 

cultural Boghis 

Comuna 

Boghis 
2011 367.483 lei finalizat 

5 Renovarea gradinitei de Boghis 2011 174.135 lei finalizat 



 

 

copii Boghis 

6 

Reabilitarea interioara 

si exterioara si 

extinderea cladirii Scolii 

Gimnaziale Boghis 

Boghis 2011 608.546 lei finalizat 

7 

Reabilitarea Scolii 

primare cu cls. I-VI 

Boghis 

Boghis 2009 146.142 lei finalizat 

8 
Construire capela 

mortuara 
Boghis 2010 120.742 lei finalizat 

9 
Reabilitare şcoală cu 

clasele I-VIII Camăr 

Comuna 

Camăr 
2005-2007 237.846 lei Finalizat 

10 
Construire sală de 

educaţie fizică 

Comuna 

Camăr 
2008 1.051.197lei Finalizat 

11 
Construire capelă cu 

morgă 

Comuna 

Camăr 
2009 370.830 lei Finalizat 

12 

Lucrări de reparaţii 

curente la căminul 

cultural Camăr 

Comuna 

Camăr 
2010 

1.850.000ro

n 
Finalizat 

13 

Realizarea reţelei de 

canalizare în localitatea 

Camăr, judetul Sălaj 

Comuna 

Camăr 
2008-2012 

10679080ro

n 
Nefinalizat 

14 
Construire Capelă 

mortuară 

Comuna 

Carastelec 
2009-2010 

180.000 

RON 
Finalizat 

15 
Asfaltare DC100 

Carastelec -Camăr 

Comuna 

Carastelec 
2008-2009 

110.000 

RON 

Nedetermin

at 

16 
Reabilitare Cămin 

Cultural  Carastelec 

Comuna 

Carastelec 
2010-2011 270000 ron Finalizat 



 

 

17 
Reabilitare  Cămin 

Cultural Dumuslău 

Comuna 

Carastelec, sat 

Dumuslău 

2010-2011 80000 ron 
Nedetermin

at 

18 
Reabilitare Școala 

Carastelec 

Comuna 

Carastelec 
2007-2008 379115ron Finalizat 

19 Realibitarea Grădiniță 
Comuna 

Carastelec 
2007 120273 ron Finalizat 

20 

Înbunătățirea vieții prin 

Sport în Comuna 

Carastelec 

Comuna 

Carastelec 
2008-2012 680000 ron 

Nedetermin

at 

21 

Organizarea navetei 

pentru liceeni prin 

Achiziționarea noi 

autobuz 

Comuna 

Carastelec 
2008 450000 ron Finalizat 

22 

Canalizare apă 

menajeră și stație de 

epurare în comuna 

Crasna - finanțat prin 

OG. 7 

Comuna 

Crasna 
2010 

980.000 

Euro 
Finalizat 

23 

Economia bazată pe 

cunoaștere – Realizare 

punct acces public de 

internet în Crasna - 

finanțat prin MCTI 

Comuna 

Crasna 
2007 

248.048 

RON 
Finalizat 

24 

Reabilitarea şi 

modernizarea bazei 

sportive din comuna 

Crasna, jud. Sălaj – 

finanțat prin OG 7 

Comuna 

Crasna 
2011 

815.321 

RON 
Finalizat 



 

 

25 

Înființarea spaţii verzi 

noi în localitatea 

Crasna – finanțat prin 

AFM 

Comuna 

Crasna 
2010 

999.835,35 

RON 
Finalizat 

26 

Reabilitarea 

infrastructurii tehnico – 

edilitare şi dezvoltarea 

serviciilor sociale şi 

culturale în comuna 

Crasna, judeţul Sălaj – 

finanțat prin măsura 

322 FEADR 

Comuna 

Crasna 
2012 

2.957.896 

EURO 
Nefinalizat 

27 

Amenajarea drumurilor 

de acces la exploații 

agricole și agenți 

economici în comuna 

Crasna, jud. Sălaj – 

finanțat prin măsura 

125 FEADR 

Comuna 

Crasna 
2012 

1.379.000 

Euro 
Nefinalizat 

28 

Construire centru de 

informare turistică în 

comuna Crasna - 

finanțat prin măsura 

313 

Comuna 

Crasna 
2013 

176.614 

Euro 
Nefinalizat 

29 

Reabilitarea, 

modernizarea și 

echiparea 

ambulatoriului de 

specialitate al spitalului 

de boli cronice Crasna, 

Județul Sălaj - finanțat 

Comuna 

Crasna 
2013 

2.951,588 

RON 
Nefinalizat 



 

 

prin POR, 

30 

Centru de zi pentru 

îngrijirea copiilor aflaţi 

în situaţii de risc – 

localitatea Huseni, 

comuna Crasna- 

finanțat prin MMSSF 

Comuna 

Crasna 
2012 88.129 Euro Nefinalizat 

31 

Centru de zi pentru 

îngrijirea copiilor aflaţi 

în situaţii de risc – 

localitatea Ratin, 

comuna Crasna 

Comuna 

Crasna 
2012 90.058 Euro Nefinalizat 

32 

Utilizarea energiei 

alternative în instituțiile 

publice din comuna 

Crasna 

Comuna 

Crasna 
2011 

840.336 

RON 
Finalizat 

33 

Bloc de locuinte pentru 

tineri P+2E  24 apt – 

finanțat prin fonduri 

ANL MDRT, termen 

de finalizare 2011 

Comuna 

Crasna 
2012 

5.800.179,12 

RON  
Finalizat 

34 
Bloc de locuinte pentru 

tineri P+2E  12 apt 

Comuna 

Crasna 
2012 

2.738.291,3 

RON 
Nefinalizat 

35 

Modernizare drum în 

comuna Crasna, 

finanțată prin MDRT 

Comuna 

Crasna 
2013 

7.304.000 

lei. 
Nefinalizat 



 

 

36 

Realizare piste pentru 

bicicliști în comuna 

Crasna, județul Sălaj 

finanțat prin AFM 

Comuna 

Crasna 
2013 1.901.549 lei Nefinalizat 

37 

Amenajarea 

infrastructurii de 

protecție împotriva 

inundațiilor în comuna 

Crasna, jud. Sălaj” 

finanțat prin măsura 

125 FEADR 

submăsura 125 c, 

Comuna 

Crasna 
2013 3.164.117 lei Nefinalizat 

38 

Reabilitarea 

infrastructurii rutiere 

afectate de inundații în 

comuna Crasna, 

finanțată prin FEADR 

Măsura 322, submăsura 

322 d 

Comuna 

Crasna 
2013 6.593.283 lei Nefinalizat 

39 

Masura 322-

‚’’Modernizare Com. 

Mesesenii de Jos prin 

imbunătaţirea infr. de 

bază, creeare şi dezv. 

serviciilor socio- 

culturale’’ 

Com. 

Mesesenii de 

Jos 

2012 2.500.000 € 
In curs de 

executie 

40 

Masura  313 ’’ 

Infiintare Centru de 

Informare turistică şi  

amenajare  alei’’ 

Comuna 

Mesesenii de 

Jos 

2012 200.000 € 
Finalizare 

Mai  2013 



 

 

41 

Renovare Dispensar 

uman Mesesenii  de  

Jos – parteneriat cu 

Rompetrol 

Com. 

Mesesenii de 

Jos 

2011 100.000 € Finalizat 

42 

 Asfaltare dumuri  HG 

577 Mesesenii de Jos- 

Mesesenii de Sus Băi 

Com.Mesesenii 

de Jos 
2011 1.000.000 € Finalizat 

43 
Construire bază 

Sportivă 

Primaria 

comunei 

Nușfalău 

2010 
559.976,45 

lei 
nefinalizat 

44 
Extindere parc Arany 

Janos 

Primaria 

comunei 

nușfalău 

2010 441.570 lei nefinalizat 

45 
Centrul de informare 

turistică 

Primaria 

comunei 

Nusfalau 

2011 917.000 lei nefinalizat 

46 

Sala de sport scolara cu 

nivel de practica 

sportivă competiţională 

locală 

Comuna 

Pericei 
2008 725.300 Finalizat  

47 

Infiintare parc de 

recreere in centrul 

comunei Pericei 

Comuna 

Pericei 
2009 314.417 Finalizat 

48 

Canalizare apă 

menajera in localiotatile 

Pericei si Periciu Mic 

Comuna 

Pericei 
2007 4.225.773 

In curs de 

executie 

49 
Realizare Baza Sportiva 

in comuna Pericei 

Comuna 

Pericei 
2008 663.260 

In curs de 

executie 

50 Alimentare cu apă a Comuna 2001 2.397.050 In curs de 



 

 

satelor Pericei si 

Periciu Mic 

Pericei  executie 

51 
Alimentare cu apă a 

satelor Badaci si Sici 

Comuna 

Pericei 
2007 2.794.000 

In curs de 

executie 

52 

Sală de sport în 

localitatea Valcau de 

Jos 

Comuna 

Valcău de Jos 
2011 2.400.000 lei Finalizat 

53 

Reabilitare drum şi 

construire baie publică 

- FRDS 

Comuna 

Valcau de Jos 
2009 390.000 lei Finalizat 

54 
Reatea de canalizare şi 

statie de epurare 

Comuna 

Valcău de Jos 

2010 - 

prezent 
7.819.000 lei În derulare 

55 
Asfaltare drum 

comunal DC 90 

Comuna 

Valcaău de Jos 
2010 1.600.000 lei Finalizat 

56 

OUG nr 7/2006 

Canalizare apa 

menajera in loc. varsolt 

comuna Vîrșolț 2007 4.000.000 lei nefinalizat 

57 

HG. Nr. 577/1997 

Alimentare cu apa in 

localitatile Varsolt, 

Recea, Recea Mica 

comuna Vîrșolț 2000 
1055155620

0 lei 
nefinalizat 

58 

FEADR „Modernizare 

strazi, drum vicinal 

Kismal si DC 74 in 

camuna Varsolt, 

reabilitare camin 

cultural Recea, comuna 

Varsolt, infiintare 

activitati dupa 

programul scolar tip 

Comuna 

Varsolt 
2011 

10600000 

lei, 

2.499.297 lei 

nefinalizat 



 

 

after school in 

localitatea varsolt, 

comuna Varsolt, 

judetul Salaj” 

59 

PDR Masura 125- 

modernizarea drumuri 

de exploatatie agricola 

in comuna Varsolt 

Com Varsolt 2011 
4225297 lei/ 

999.999euro 
nefinalizat 

60 

FOND DE MEDIU 

Infiintare spatii verzi 

noi 

Com Varsolt 2011 497.000 lei finalizat 

 

Studii și proiecte pregătite/aflate în evaluare/în curs de pregătire 

Nr. 

Crt. 

Denumire Beneficiar Anul 

implement[ri

i 

Valoare proiect Finalizat/ 

Nefinaliza

t 

1 

Extinderea retelelor de 

alimentare cu apa si 

canalizare 

Comuna 

Boghis 

Depus 

PNDI 

    

2 

Modernizare drumuri 

agricole de exploataţie în 

localitatea Camăr, judeţul 

Sălaj 

Comuna 

Camăr 

2011-2013 1000000 Euro Nefinaliza

t 

3 

Înfiinţare centru de 

informare turistică în 

comuna Camăr, judeţul 

Sălaj 

Comuna 

Camăr 

2011-2013 172862 Euro Nefinaliza

t 



 

 

4 

Înfiinţarea unui parc de 

agrement în comuna 

Camăr, judeţul Sălaj 

Comuna 

Camăr 

2012-2015 140669 Euro Nefinaliza

t 

5 

Bază sportivă în 

localitatea Camăr, judeţul 

Sălaj 

Comuna 

Camăr 

2012-2015 1.121.993 lei   

6 

Centrul Local de 

Informare Turistică, în 

Comuna Carastelec 

  2011 200000 Euro Nefnalizat 

7 

Realizare rețea de 

canalizare și stație de 

epurare în localitatea 

Carastelec, jud. Sălaj 

  2011 6339435 Ron Nefinaliza

t 

8 

Modernizare drum 

comunal și ulițe în 

localitățile Crasna și 

Ratin, L= 7520 m, com. 

Crasna, județul Sălaj 

finanțată prin MDRT. 

Comuna 

Crasna 

2013 7.078.335 lei Nefinaliza

t 

9 

Masura 125c” Lucrari de 

refacere  si modernizare a  

infrastructurii  de 

prevenire si protectie 

impotriva inundatiilor’’ 

Comuna 

Mesesenii 

de Jos 

2012 1.500.000 € Nefinaliza

t 

10 

Canalizare  PNDR Comuna 

Mesesenii 

de Jos 

2012 3.500.00 € Proiect 

tehnic 

11 

Parc  fotovoltaic Comuna 

Mesesenii 

de Jos 

      



 

 

12 

Baza  sportiva  si  

terenuri sintetice 

Comuna 

Mesesenii 

de Jos 

      

13 

Camin  cultural  

Mesesenii de Sus  si  

Aghires 

Comuna 

Mesesenii 

de Jos 

      

14 
Parc Mesesenii de Sus Com. Mes. 

De  Jos 

2012 200.000 € In curs de 

executie 

15 
Canalizare si stație de 

epurare 

Comuna 

Nusfalau 

- 2,5 mil Euro - 

16 Modernizare strazi si ulițe   - 2,00 mil Euro - 

17 
Realizare Piste pentru 

Biciclist 

Comuna 

Pericei 

2011 1.667.324,77 In curs de 

evaluare 

18 

Extindere canalizare in 

localitatea Pericei, 

canalizare apa menajera si 

statie de epurare in 

localitatea Badacin 

Comuna 

Pericei 

2011 8.738.022,95 In curs de 

evaluare 

19 

Modernizare drumuri si 

strazi în comuna Pericei, 

Radilitare Camin Cultural 

Pericei, Reabilitarea 

Camin Cultural Badacin, 

Infiintare centru after 

school in localitatea 

Pericei 

Comuna 

Pericei  

2011 10.159.590,38 In curs de 

evaluare 

PT 

20 

Infiintare centru de 

informare si marketing 

turistic în localitatea Sici 

Comuna 

Pericei 

2011 1.016.552 In curs de 

evaluare 



 

 

21 

Asfaltare 16 km drumuri 

de interes local  

Comuna 

Valcău de 

Jos 

2011 7.000.000 lei În 

derulare 

22 

Reabilitare cămin cultural 

în localitatea Valcău de 

Jos 

Comuna 

Valcau de 

Jos 

2011 9.800.000 lei În 

derulare 

23 
Extindere de retele de 

canalizare 

Com 

Varsolt 

  4.000.000 lei Nefinaliza

t 

24 
Reabilitare sediul 

primariei 

com 

Varsolt 

  300.000euro nefinalizat 

 

Majoritatea proiectelelor finalizate sau în curs de finalizare depuse de către parteneri publici a 

microregiunii sunt pentru îmbunătăţirea infrastructurii, renovarea căminelor culturale, 

infrastructurii sportive, dar nu lipsesc nici proiectele de mediu sau turism. 



Plan de dezvoltare local 2012    GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

86 

 

PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT 

 

Orice regiune trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte 

dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate haotică, în cadrul căreia 

se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a 

arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte 

dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare 

pe o perioadă de 3 -5 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: 

 realizarea unei analize preliminare;  

 stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 

  analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului 

strategic. 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea 

comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea la nivelul 

administraţiei publice a unui management strategic integrat la toate nivelurile, capabil să identifice 

şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.  

Analiza SWOT este o componenta cheie a unei dezvoltări strategice de durată folosind 

cele două planuri intern (puncte tari, puncte slabe) şi extern (oportunităţi, ameninţări).  

Numele este descriptiv:  

Strengths (puncte tari) 

Weaknesses (puncte slabe) 

Opportunities (oportunităţi) 

Threats (riscuri / ameninţări). 

 Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de 

dezvoltare a regiunii Valea Crasnei și Barcăului, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale 

disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de 

dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare a Grupului de Acţiune Locală 

Valea Crasnei și Barcăului. 
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 Punctele forte şi cele slabe sunt legate de regiune şi de strategiile acesteia şi provin din 

mediul intern, iar oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul extern şi sunt de regulă factori 

asupra cărora regiunea în general nu are niciun control. Analiza SWOT ia în considerare 

organizarea aşezărilor, performanţele acestora, produsele cheie şi pieţele strategice. 

 Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de 

prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma 

acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul şi în ce condiţii.  

 

TERITORIU 

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructure – centre de interes – patrimoniu – 

cultură – mediu înconjurător) 

Puncte tari Puncte slabe 

- cadrul natural valoros, caracterizat prin 

diversitatea formelor de relief (deal, câmpie şi 

munte), regiunea G.A.L. Valea Crasnei și 

Barcăului ocupând zona de sud – vest a judeţului 

Sălaj 

- zonă nepoluată 

- grad relativ ridicat de împădurire, 19% din 

totalul regiunii (păduri de fag, stejar, mesteacăn, 

brad, pin) 

- clima specifică ţinuturilor vestice este temperat 

continentală moderată, cu ierni blânde, toamne 

lungi şi veri mai puţin călduroase cu temperaturi 

medii anuale de 6 0C; sectorul de climă temperat 

continentală cu influenţă oceanică este 

reprezentat prin ierni puţin aspre şi veri 

călduroase 

- floră şi faună bogată și diversificată 

- acces la surse de apă importante atât de 

- riscuri de eroziuni şi alunecări de terenuri, 

inundaţii 

- existenţa defrişărilor masive 

- degradarea peisajului şi afectarea unor 

ecosisteme naturale 

- lipsa organizării societăţii civile pentru 

promovarea conceptelor ecologice 

- infrastructura de transport insuficient 

dezvoltată, neadecvată creşterii economice şi 

dezvoltării rurale 

- starea necorespunzătoare a reţelelor de 

drumuri locale şi lipsa fondurilor de întreţinere 

- infrastructura de utilităţi şi mediu slab 

dezvoltată (reţea de apă, canalizare, staţii 

epurare, managementul deşeurilor, comunicaţii) 

- mare parte din reţeaua de apă potabilă 

existentă este învechită 
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suprafaţă, cât şi subterane 

- zonă cu risc seismic redus 

- soluri cu fertilitate superioară (zona Nuşfalău) 

medie şi bună propice pentru culturile de cereale, 

legumicultură şi pomi fructiferi 

- bazin hidrografic bogat reprezentat de râul 

Barcău, Someş, Crasna Zalău şi afluenţii lor  

- existența locurilor piscicole naturale și 

amenajate 

- existența unui spital în teritoriu 

- există clădiri disponibile pentru diverse 

activități 

- există activitate sportivă  

- avantaje naturale: arii protejate, resurse ale 

solului şi subsolului (cărbune - lignit, calcar, 

agregate minerale, sare, gresie, petrol etc), 

materiale de construcţii 

- identitate istorică puternică datorită prezenţei 

vestigiilor şi monumentelor istorico – 

arheologice, cu localităţi atestate încă din anul 

1200 

- aşezare geografică – oferă posibilităţi de 

legătură cu celelate localităţi şi zone ale ţării 

- acces la căi rutiere importante precum E 60 

(DN 1) Bucureşti – Cluj-Napoca – Oradea – 

Ungaria, E 81 (DN 1F) Cluj-Napoca – Zalău – 

Sărmăşag – Unagaria, DN 1H Negreni – Jibou – 

Şimleu Silvaniei – Aleşd, DN 19B – Nuşfalău – 

- inexistenţa reţelei de gaze naturale 

- sectorul de iluminat public se află într-o stare 

necorespunzătoare, consum energetic mare, 

inexistenţa becurilor ecologice 

- interesul scăzut al agenţilor economici şi al 

populaţiei în protecţia mediului înconjurător 

- neefectuarea lucrărilor de stabilizare în zonele 

care prezintă pericole de alunecări de teren şi 

inundaţii 

-necolectarea selecţionată a deşeurilor în 

vederea reciclării, refolosirii, recuperării şi 

valorificării lor 

- educaţie ecologică superficială 

- poluarea apelor de suprafaţă şi subterane ca 

urmare a deversării necontrolate, precum şi 

datorită dezvoltării insuficiente a canalizării 

-lipsa fondurilor financiare destinate împăduririi 

terenurilor defrişate 

- dezvoltarea infrastructurii fără o strategie de 

dezvoltare durabilă, care să anticipeze posibilele 

efecte asupra mediului şi biodiversităţii 

- scăderea populaţiei şcolarizată în învăţământul 

primar şi gimnazial datorită scăderii 

demografice a populaţiei şi, implicit, a sporului 

natural 

- nivelul relativ redus al pregătirii şcolare şi, 

respectiv, profesionale a majorităţii locuitorilor 

- procentajul relativ ridicat de elevi şcolarizaţi în 
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Marghita – Scueni, DJ 191E Crasna – Sâg, DJ 

191D Nuşfalău – Ciucea, DJ 108C Horoatu 

Crasnei – Vânători, DJ 109P Halmăşd – Camăr, 

DJ 108G Cizer – Crasna, DJ 191D Nuşfalău – 

Boghiş, DJ 191C Zalău – Crasna 

- acces la aeroporturile Cluj-Napoca, Oradea, 

Satu Mare, Baia Mare 

- construcţia autostrăzii Braşov - Borş care 

traversează judeţul pe o distanţă de 84 km, 

permiţând dezvoltarea a cel puţin două poluri de 

creştere: Zalău şi Nuşfalău 

- reţeaua de utilităţi este în dezvoltare 

- reţeaua de electricitate reprezintă 95 %  

- implicarea autorităţilor locale în atragerea de cât 

mai multe finanţări europene pentru dezvoltarea 

infrastructurii 

- lipsesc ramurile industriale mari poluatoare 

- management şcolar adecvat în unităţile de 

învăţământ public 

- implementarea programelor de integrare a 

copiilor de etnie în unităţile învăţământului 

obligatoriu 

- dedicare din partea cadrelor didactice 

- instituţiile de învăţământ sunt informatizate 

- colaborare bună între instituţiile de învăţământ 

şi autorităţile locale 

- coeziunea faţă de elementele de identitate locală 

(istorie, monumente etc) şi necesitatea 

învăţământul cu clase simultane 

- lipsa de competenţă managerială, profesională 

în păstrarea şi valorificarea patrimoniului 

cultural 

- lipsa informaţiei turistice şi indicatoarelor 

turistice, promovare slabă a microregiunii 

- practicarea agriculturii ecologice este redusă 

- numărul redus de facilităţi culturale 

(cinematografe, săli de expoziţii etc) 

- bibliotecile publice deţin un fond de carte 

relativ redus şi lipsa fondurilor pentru a 

achiziţiona noi volume 

- lipsa grădinițelor cu program prelungit, dotate 

și amenajate 

- clădiri vechi aparţinând patrimoniului cultural 

necesită reabilitări şi consolidări ale structurilor 

de rezistenţă 

- inexistenţa facilităţilor speciale dedicate 

tineretului, cu excepţia celor pentru activităţi 

sportive 

- lipsa fondurilor pentru restaurarea sau punerea 

în valoare a monumentelor istorice şi a ariilor 

naturale 

- neimplicarea mediului de afaceri în 

promovarea culturii 

- slaba implicare a mediului de afaceri în 

activităţile societăţii civile 

- slaba implicare a societăţii civile prin 
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valorificării lor 

- existenţa evenimentelor locale şi preocuparea 

continuă a autorităţilor locale şi a cetăţenilor de a 

menţine şi a împrospăta aceste tradiţii 

- actori locali conştienţi de importanţa 

promovării spiritualităţii locale şi regionale, 

interesaţi de valorificarea comunitară a 

potenţialului cultural – istoric 

- casele de cultură au activităţi diverse şi 

participări notabile 

- păstrarea tradiţiilor datorită prezenţei cercurilor 

acţiunilor folclorice 

- promovarea identităţii religioase şi a lăcaşelor 

de cult 

- colaborarea bună între autorităţile locale şi 

ONG-uri 

voluntariat 

- transport școlar insuficient 

- lipsa parcuri de joacă și spații verzi amenajate 

și centre comunale amenajate 

 

Oportunităţi Riscuri 

- interesul crescut la nivel naţional pentru 

conservarea biodiversităţii 

- valorificarea superioară a resurselor locale 

(păduri, izvoare, iazuri, lacuri etc) 

- eligibilitate pentru obţinerea de fonduri 

europene alocate în baza programelor 

operaţionale regionale sau sectoriale, precum şi 

în baza programelor vizând cooperarea 

transfrontalieră sau interregională 

- accesarea programelor de finanţare în vederea 

- schimbările climatice şi degradarea mediului 

înconjurător, deficienţe de zone împădurite 

- lipsa îmbunătăţirii măsurilor de prevenire a 

inundaţiilor şi existenţa riscurilor de apariţie a 

dezastrelor naturale 

- degradarea monumentelor istorice declarate 

şi lipsa unei strategii în acest sens 

- lipsa informaţiilor legate de normele 

europene de mediu în rândul populaţiei şi a 
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dezvoltării utilităţilor publice şi protejării 

mediului înconjurător 

- crearea unei politici ecologice intensive pentru 

stoparea poluării, crearea condiţiilor pentru 

desfăşurarea unor activităţi economice ecologice, 

asigurarea confortului unei vieţi în mediu curat, 

fără expunere la riscuri de poluare 

- extinderea şi modernizarea infrastructurii de 

mediu 

- la nivel european se urmăreşte identificarea şi 

valorificarea surselor alternative de energie 

(biomasă agricolă şi forestieră) 

- Conform Planului Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2007 – 2013, Axa 4 Leader are un rol 

esenţial în dezvoltare comunităţilor rurale 

- sistemul educativ local trebuie să devină 

principala sursă de competenţe profesionale 

pentru mediul rural 

- politici de stimulare a ocupării posturilor 

vacante de cadre didactice calificate şi menţinerea 

lor 

- existenţa unor programe naţionale de asigurare 

a accesului neîngrădit la educaţia pentru toate 

categoriile sociale 

- dinamizarea învăţământului prin abordarea 

programelor de dezvoltare educaţională 

- stabilirea şi menţinerea de relaţii internaţionale 

cu potenţial de valorificare în domeniul educaţiei, 

culturii, tradiţiilor, sportului (deschiderea unor 

micilor întreprinzători 

- cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi 

administrarea proiectelor finanţate din 

fondurile structurale pentru proiectele de 

infrastructură şi mediu 

- mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia 

mediului 

- lipsa resurselor finaciare pentru îndeplinirea 

obiectivelor de investiţii propuse 

- zone rurale cu nivel redus de echipare în 

special acces la apa potabilă curentă, 

canalizare, alimentare cu gaze naturale şi grad 

scăzut de asociativitate 

- investiţii scăzute în facilităţi de tratare a 

apelor uzate şi în reciclarea deşeurilor solide 

- slaba dezvoltarea a infrastructurii în general 

impiedică dezvoltarea investiţiilor economice 

- lipsa educaţiei în privinţa selectării deşeurilor 

şi lipsa unei strategii de valorificare a acestora 

- existenţa unor zone predispuse la dezastre 

naturale, alunecări de teren, inundaţii şi lipsa 

hărţilor de risc a localităţilor, lipsa 

îmbunătăţirii măsurilor de prevenire a 

dezastrelor naturale 

- scăderea numărului persoanelor calificate în 

invăţământ prin ieşirea acestora din viaţa 

activă 

- scăderea gradului de instrucţie şcolară a 
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tabere de educaţie, de meşteşuguri şi tradiţii etc) 

- înfrăţiri culturale, educaţionale şi economice 

 

 

populaţiei tinere 

- migrarea tinerilor în străinătate 

- insuficienţa resurselor financiare şi 

dificultatea accesării fondurilor euopene 

pentru societăţile civile, cultură, artă, sport 

- diminuarea interesului tinerilor faţă de 

domeniul culturii 

- venituri mici din cultură, sport, artă 

- continuarea atitudinii distante a mediului de 

afaceri faţă de domeniul culturii, artei, 

sportului 

- scăderea fondurilor bugetare 
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POPULAȚIA 

(demografie, populaţia activă, îmbătrânire, nivel de instruire, cunoştinţe şi competenţe specifice 

teritoriului) 

Puncte tari Puncte slabe 

- populaţie stabilă şi omogenă 

- diversitate etnică, interculturalitate și diversitate 

religioasă 

- forța de muncă disponibilă 

- rata infracţionalităţii redusă 

- lipsa conflictelor interetnice 

- tradiție și cunoștințe în domeniul creșterii 

animalelor și culturii plantelor 

- tendinţa de creştere a ratei nupţialităţii 

- regiunea are o populaţie de peste 34382 

locuitori 

- cu cât nivelul de pregătire este mai avansat cu 

atât rata şomajului este mai scăzută 

- ocuparea forţei de muncă locală urmăreşte 

profilul economic al regiunii (sectorul agro-

zootehnic, construcţii, comerţ, turism – 

agroturism, prelucrare lemn etc.) 

- deschiderea autorităţilor locale faţă de 

stimularea stabilirii tinerilor şi creşterea calităţii 

vieţii 

- capitalul uman este preponderent cu pregătire 

profesională preuniversitară urmărind astfel 

profilul economic al regiunii 

- numărul mare de persoane plecate în ţările 

Uniunii Europene asigură stabilitatea financiară a 

multor familii 

-îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ 

şi migrarea tinerilor spre centre urbane) 

- adaptarea mai lentă a populaţiei rurale 

mature şi vârstnice la schimbările şi 

provocările lumii actuale, în general şi la 

fenomenul mobilităţii şi reconversiei 

profesionale, în special 

- migrarea persoanelor tinere şi mature spre 

mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a 

celor cu pregătire profesională înaltă 

- capacitatea financiară relativ scăzută a 

locuitorilor regiunii 

- lipsa unor venituri constante a populaţiei 

- resurse financiare limitate privind susţinerea 

persoanelor fără venituri 

- lipsa unei pieţe a muncii diversiticate şi 

dinamice 

- dezechilibre de pregătire şi şanse între 

bărbaţi şi femei pe grupe de vârstă 

- număr scăzut de resurse umane incluse în 

programe locale de calificare / recalificare şi 

conversie profesională 

- calificare slabă în domeniul managementului 

proiectului 

- nivel scăzut de educaţie a persoanelor 

asistate social 

- slaba capacitate a regiunii de a atrage şi reţine 

forţă de muncă înalt calificată 
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Oportunităţi Riscuri 

- existența programelor de formare profesională 

pentru fermieri 

- programe pentru reîntinerirea conducătorilor 

de exploatații agricole 

- existenţa strategiei naţionale antisărăcie 

- existenţa unor exemple de succes a unor 

localnici cu iniţiativă 

- posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare guvernamentală pentru reconversie 

profesională şi crearea de noi locuri de muncă 

pentru şomeri 

- grad redus de ocupare profesională, deci 

potenţial important al forţei de muncă locale la 

salarii competitive la nivel regional 

- grad relativ redus de inadaptare socială a 

locuitorilor 

- organizarea de cursuri de formare şi reconversie 

profesională în regiune 

- creşterea nivelului de pregătire profesională a 

forţei de muncă 

- monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei 

- programe pentru dezvoltarea ONG –urilor care 

ar da posibilitatea atragerii de fonduri 

- programe guvernamentale de subvenţionare a 

angajării absolvenţilor de învăţământ de orice tip 

- programe europene de dezvoltare a resurselor 

umane 

- creşterea şomajului în rândul tinerilor 

absolvenţi 

- accentuarea tendinței tinerilor de a părăsi 

zona 

- creşterii ponderii muncii la negru cu efecte 

negative asupra pieţei muncii, econimiei locale 

şi asistenţei sociale în perspectivă 

- scăderea numărului persoanelor calificate 

prin ieşirea acestora din viaţa activă 

- amplificarea pregătirii teoretice a forţei de 

muncă în detrimentul aspectelor aplicative 

- estomparea tradiţiilor locale odată cu 

trecerea timpului 

- degradarea vieţii sociale şi a familiei 

- lipsa specialiştilor în domeniul agricol 

- lipsa specialiştilor privind accesarea de 

fonduri externe 

- creşterea populaţiei care solicită ajutor social 

- corelarea redusă a cererii şi ofertei de 

specializări profesionale, lipsa dialogului între 

actorii pieţei muncii 

- continuarea migrării persoanelor înalt 

calificate 

- valorificarea principiului de liberă circulaţie a 

persoanelor după aderearea României la 

Uniunea Europeană 

- lipsa fondurilor bugetare, autorităţi – 

instituţii de învăţământ – mediu de afaceri 

- nepregătirea şi neutilizarea corespunzătoare 

a forţei de muncă prin programe de integrare 

pe piaţa muncii 
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ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

(primar - secundar terţiar – serivicii - turism) 

Puncte tari Puncte slabe 

- existența resurselor naturale variate  

capacitatea de polarizare a dezvoltării economice 

în zonă datorită condiţiilor naturale favorabile şi 

a facilităţilor existente 

- concentrare mare a sectorului de construcţii 

- preocuparea şi deschiderea autorităţilor locale 

pentru stimularea şi sprijinirea dezvoltării 

mediului de afaceri 

- dezvoltarea activă a unor sectoare precum 

construcţiile, transporturile, panificaţia, 

procesarea laptelui, comerţ şi servicii, exploataţii 

agricole, ferme zootehnice 

- accesul la căi de transport de bună calitate 

- planuri funciare locale concrete pentru 

dezvoltarea economică 

- forţă de muncă disponibilă 

- dezvoltarea sectorului privat bazat pe resurse 

agricole 

- existenţa materiilor prime pentru industria 

alimentară 

- tradiţii în prelucrarea unor resurse locale 

- cadru natural deosebit şi existența obiceiurilor 

populare 

- lipsa unui sistem de sprijin pentru 

implementarea noţiunilor de management şi 

marketing 

- slaba implementare a sistemului de asigurare 

a calităţii producţiei şi implicit produselor 

- infrastructura de afaceri insuficient 

dezvoltată 

- slaba preocupare pentru introducerea noilor 

tehnologii şi pentru activitatea de cercetare – 

dezvoltare 

- lipsa canalelor de colectare a produselor 

agricole 

- suprafețe agricole necultivate 

- fragilitatea structurii industriale pentru 

economia de piaţă datorită unor tehnologii 

învechite, productivităţii şi eficienţei 

economice scăzute 

- ponderea scăzută a investiţiilor cu capital 

străin 

- slaba diversificare a sectoarelor economice 

- lipsa centrelor de afaceri, informare şi 

consultanţă în afaceri 

- exodul de forţă de muncă, în contextul 

ofertei insuficiente de locuri de muncă şi al 
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- existenţa apelor sulfuroase-bicarbonatate 

- existenţa pensiunilor agroturistice 

- posibilitatea dezvoltării tuturor formelor de 

turism: cultural (muzeistic, etnografic, artistic), 

religios, balneo-terapeutic, de agrement, ştiinţific, 

de tranzit şi agroturism 

- existenţa obiectivelor turistice: castelul Banffy, 

muzee etnografice, biserici etc. 

- existenţa monumentelor şi edificiilor istorice 

- existenţa unor manifestări cultural-folclorice şi 

de tradiţii 

- existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru 

dezvoltarea activităţilor agro-zootehnice  

- condiţii favorabile ale mediului privind 

producţia agricolă 

- existenţa forţei de muncă pregătite în domeniul 

agro-zootehnic 

- existenţa suprafeţelor arabile 26.720 ha, păşuni 

9552 ha şi fâneţe 4961 ha 

- terenuri agricole neexploatate de calitate 

- existenţa pomicultorilor şi posibilităţile de 

extindere a livezilor (existența suprafață livezi și 

pepiniere pomicole 877 ha) 

-prezenţa fondurilor europene care pot fi 

absorbite în vederea impulsionării afacerilor în 

agricultură 

-posibilităţi de dezvoltare şi tradiţii în practicarea 

nivelului salarial scăzut 

- abilităţi antreprenoriale slabe, manageriale şi 

de marketing 

- lipsa asociaţiilor de întreprinzători locali 

- lipsa cursurilor de management destinate 

micilor întreprinzători 

- acces limitat la finanţarea întreprinderilor 

locale 

- ponderea microîntreprinderilor cu activitate 

de comerţ  

- parteneriate public-private insuficient 

dezvoltate 

- lipsa stimulării utilizării şi consumului 

produselor locale, excepţie făcând pieţele 

agro-alimentare 

- slaba implicare a comunităţii de afaceri în 

problemele comunităţii 

- numărul insuficient de locuri de cazare şi 

baze de agrement 

- inexistenţa unui plan coerent şi a unor forme 

de promovare pentru creşterea numărului de 

turişti 

- resurse financiare, investiţii autohtone şi 

străine insuficiente 

- servicii turistice slab dezvoltate, foarte puţin 

diversificate şi sub standardele naţionale 

- pregătire profesională insuficientă în 
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pomiculturii 

- suprafeţe întinse cu condiţii favorabile 

practicării agriculturii care permit totodată şi 

diversificarea culturilor 

- introducerea dinamică a agriculturii ecologice 

- deprinderi în domeniul confecţionării 

produselor meşteşugăreşti tradiţionale 

- nivelul ridicat al biodiversităţii pe suprafeţele 

agricole 

- structuri comunitare existente (asociaţii, ONG-

uri) care să conducă proiectele de dezvoltare 

locale 

- posibilitatea pescuitului sportiv 

- terenuri disponibile pentru punerea la dispoziția 

investitorilor 

- numeroase evenimente culturale, sportive și 

sociale  

- relații de cooperare cu organizații, instituții din 

străinătate 

- posibilitatea înfiinţării unor centre de prelucrare 

a produselor agroalimentare 

 

domeniul serviciilor turistice 

- lipsa unui brand local 

- condiţii neatractive şi nestimulative pentru 

menţinerea şi atragerea tinerilor în mediul 

rural 

- absenţa sistemelor de colectare, prelucrare şi 

valorificare a produselor agricole 

- lipsa pieţelor de desfacere a produselor 

agricole 

- dotarea tehnică slabă a sectoarelor din 

agricultură 

- practicarea unei agriculturi de subzistenţă 

- valorificarea insuficientă a potenţialului 

hidrologic al regiunii şi absenţa 

echipamentelor de irigaţii 

- absenţa resurselor financiare pentru a facilita 

angajarea specialiştilor în domeniul agriculturii 

rurale 

- promovarea insuficientă a zonei rurale şi a 

produselor tradiţionale 

- număr redus de agricultori ecologici 

înregistrați 

- exploataţiile agricole se realizează pe loturi 

de dimensiuni mici, ceea ce conduce la un 

grad de valorificare redus 

- reticenţă faţă de structurile asociative din 

agricultură 
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- birocraţie excesivă 

- lipsa unor nuclee de consiliere/informare la 

nivel local privind oportunităţile pentru toate 

aspectele legate de domeniul agricol 

(subvenţii, programe de dezvoltare rurală, 

condiţii de eligibilitate pentru primirea de 

diverse plăţi etc.) 

- accesul redus pe piaţă al produselor 

meşteşugăreşti 

- creşterea gradului de eroziune a solului 

datorită posibilităţilor reduse de efectuare a 

lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 

 

Oportunităţi Riscuri 

- îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice de 

utilităţi 

- programe guvernamentale şi europene de 

stimulare a dezvoltării întreprinderilor 

- finanțări pentru dezvoltarea IMM-urilor în 

domeniul serviciilor 

- extinderea sau externalizarea activităţilor 

industriale urbane spre mediul urban 

- posibilitatea autorităţilor locale de a oferii 

facilităţi (fiscale, concesionări de terenuri etc.) 

investitorilor interesaţi de deschiderea unor 

afaceri în zonă 

- oportunităţi de finanţare pentru: dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea infrastructurii de bază, transport, 

socio-culturală, de agrement, investiţii în 

dezvoltarea afacerilor, creşterea calităţii 

procesului de formare continuă (Programul 

- instabilitate legislativă și dicizională 

- interes redus al investitorilor pentru 

demararea de afaceri datorită infra-structurii 

fizice şi sociale neadecvate, raportat la 

potenţialul regiunii 

- cadrul legislativ insuficient pentru sprijinul 

IMM-urilor la debut 

-lipsa de receptivitate şi flexibilitate a 

populaţiei locale la cerinţele pieţei care 

determină decalaje economice mari, greu de 

recuperat 

- oferte de creditare greu accesibile (garanţii 

mari) 

- rata ridicată a dobânzii la credite 

- reducerea ponderii populaţiei active şi 

îmbătrânirea acesteia 

- scăderea continuă a producţiei prin scăderea 
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Operaţional Regional. Programele Operaţionale 

Sectoriale Creşterea Competivităţii Economice şi 

Dezvoltarea Resurselor Umane) 

- promovarea produselor locale tradiţionale 

- implicarea actorilor locali din domeniile socio-

economice în rezolvarea problemelor comunităţii 

- dezvoltarea brand-urilor locale 

- dezvoltarea reţelelor de artizanat 

- atenţia specială acordată dezvoltării turismului 

şi a atracţiilor turistice / produselor care să fie 

înscrise în circuite 

- construirea şi amenajarea unor baze turistice şi 

de agrement conform standardelor aflate în 

vigoare 

- creşterea interesului naţional şi european 

privind valorificarea zonelor cu potenţial turistic 

- expunere favorabilă utilizării resurselor 

regenerabile de energie eoliană 

- condiţii favorabile de obţinere a produselor 

ecologice care pot fi exportate în condiţii 

deosebit de avantajoase 

- aducerea sectorului la potenţialul real, prin 

facilitatea eforturilor de modernizare şi 

restructurare a acestuia 

- creşterea cererii pentru produse tradiţionale, de 

calitate, ecologice 

- posibilitatea înfiinţării unor ferme agro-

zootehnice 

- posibilitatea dezvoltării agriculturii şi 

pisciculturii 

- soluri propice pentru pepiniere pomicole 

- dezvoltarea economiei rurale şi creşterea 

productivităţii în sectorul agricol 

- formarea profesională poate ajuta la 

productivităţii muncii 

- creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieţei muncii, economiei 

locale şi asistenţei sociale în perspectivă 

- continuarea procedurilor birocratice 

complexe şi cu durată mare în timp pentru 

obţinerea de finanţări 

- blocaje financiare care se produc periodic 

- gradul redus de asociativitate şi cooperare a 

IMM-urilor 

- lipsa unui mediu prietenos pentru 

dezvoltarea afacerilor, fără birocraţie, corupţie 

şi un cadru fiscal atractiv 

- capital social scăzut 

- continuarea şi amplificarea migraţiei forţei de 

muncă 

- incapacitatea de cofinanţare a proiectelor cu 

finanţare europeană 

- incapacitatea agenţilor economici de a se 

adapta la noile condiţii de funcţionare, în 

special la cele referitoare la mediu 

- concurenţa produselor din import având în 

principal avantajul preţului scăzut 

- reacţia redusă a mediului local la schimbările 

şi provocările zilelor noastre, conducând la 

- scăderea competitivităţii regiunii în favoarea 

altor regiuni considerate mai interesante de 

către turişti şi investitorii în turism 

- eroziunea şi degradarea calităţii solurilor care 

duce la scăderea randamentului 

- frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în 

agricultură 

- riscul sporit de inundaţii 

- parcul de utilaje agricole insuficient şi 
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îmbunătăţirea competenţelor fermierilor 

- existenţa Planului Naţional Strategic pentru 

Dezvoltare Rurală 

- accesarea fondurilor europene pentru 

finanţarea agriculturii 

- acordarea de facilităţi pentru asocierea 

deţinătorilor de terenuri agricole, în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în vigoare 

- posibilitatea autorităţilor locale de a oferi 

facilităţi (fiscale, concesionări de terenuri etc.) 

învestitorilor interesaţi de deschiderea unor 

afaceri în regiune 

- interes vizibil al autorităţilor locale şi al 

instituţiilor publice pentru modernizarea 

agriculturii 

- beneficii obţinute în urma accesării Axei 4 

LEADER 

nemodernizat care determină imposibilitatea 

încadrării în perioadele optime de executare a 

lucrărilor 

- capacităţile reduse de prelucrare a producţiei 

vegetale care pot determina pierderi în 

perioadele de vârf ale producţiei 

- accesul redus la granturi nerambursabile, 

pentru activităţi desfăşurate în mediul rural 

- dificultatea atragerii de specialişti pentru 

agricultura modernă 

- numărul de concurenţi în creştere pentru 

produsele agro-alimentare de pe piaţa Uniunii 

Europene 

- slaba informare a agricultorilor cu privire la 

normele europene 

- cadrul legislativ instabil 

- incapacitatea de formare a unor parteneriate 

locale puternice şi de promovare a 

potenţialului endogen al teritoriilor 
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ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ 

(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 

Puncte tari Puncte slabe 

- relații de cooperare și înfrățire externă 

- existența ONG-urilor înregistrate 

- sectorul non-guvernamental este bine 

reprezentat în zonă  

- organizaţiile existente activează în principal în 

domeniul agrozootehnic  

- evenimente, festivaluri, sărbători organizate în 

parteneriat și cooperare 

- existența mediatorilor sociali, sanitari, școlari și 

experți rromi 

 

- numărul redus de parteneriate public-private  

- lipsa mijloacelor şi posibilităţilor de 

dezvoltare a asociaţiilor existente  

- slaba implicare a populației în acțiuni de 

voluntariat   

- slaba implicare a populației în actul 

decizional 

- implicarea part-time a membrilor  

- lipsa asociaţiilor de producători şi proprietari 

de terenuri  

- lipsa mijloacelor de comunicare în masă  

- lipsa mijloacelor financiare necesare pentru 

consolidarea şi dezvoltarea organizaţiilor 

- posibilitatea redusă a majorităţii ONG-urilor 

existente de a acţiona unitar, în întreaga zonă 

 

Oportunităţi Riscuri 

- Programele de finanţare pentru sectorul ONG   

- Posibilitatea suplimentării fondurilor destinate 

zonei prin intermediul parteneriatelor  

 

- extinderea ariei de influenţă a ONG-urilor 

puternice care activează la nivel naţional în 

detrimentul celor existente la nivel local  

- finanțări reduse și greu de accesat pentru ONG-

uri mici din mediul rural 
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Concluzii generale bazate pe analiza situației: 

  

În baza analizei efectuate s-au constatat următoarele:    

 Există o omogenitate a teritoriului, toate comunele aparţinând unui cadru natural valoros, 

caracterizat prin diversitatea formelor de relief (deal, câmpie şi munte) 

 Omogenitatea  este evidenţiată şi prin structurile agricole teritoriul având condiţii 

favorabile ale mediului privind producţia agricolă 

 Teritoriul are o situație foarte bună fiind situată între două orașe: Zalău și Șimleu 

Silvaniei 

 Patrimoniul cultural și natural bogat al teritoriului este renumit și există inițiative în 

vederea promovării acestora. 

 Lipsește integrarea inițiativelor de dezvoltare într-un program complex și o strategie pe 

termen lung. Proiecte și inițiative individuale există și funcționează însă lipsește 

identitatea, brandul care să crească competitivitatea. 

 Valorile locale cele mai importante sunt: - produsele locale (existente sau potențiale), 

patrimoniul natural ca lacurile piscole de la Crasna, Carastelec; băile termale din Boghiș; 

Pădurea Lapiș; patrimoniu cultural și architectural precum castelele Banffy din Boghiș și 

Nușfalău, muzee etnografice (Crasna, Meseșenii de Jos) etc. 

 

În acest sens este recomandat o strategie ofensivă care permite obținerea unor avantaje din 

punct de vedere al competitivității. 

Situaţia comunelor din teritoriu reflectă o problematică complexă, a cărei rezolvare depinde 

de efortul comun al comunităţilor de a rezolva, precum şi de sprijinul şi asistenţa venită din 

exterior. Strategia de dezvoltare trebuie să fie orientată spre schimbare în măsura în care punctele 

slabe limitează oportunităţiile şi împiedică dezvoltarea. Pentru a evita acest lucru trebuie realizat o 

reconversie profesională a forţei de muncă în vederea satisfacerii noilor aşteptări totodată 

creşterea eficienţei de producţie în agricultură, creşterea produselor locale tradiţionale cât şi a 

IMM-urilor şi a infrastructurii.   

Turismul este o metodă optimă şi individuală a resurselor locale care necesită o infrastructură 

adecvată, reabilitarea peisajului şi marketing eficient cât şi o mai bună exploatare a resurselor 
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naturale hidrografice bazată pe lacurile piscicole de la Crasna și Carastelec. Diversitatea 

turismului rural se bazează pe numeroasele evenimente culturale, sportive şi de păstrarea 

tradiţiilor locale. 

Pentru a fi sustenabilă, strategia de dezvoltare a microregiunii trebuie să se bazeze pe 

resursele locale existente şi să fructifice într-o cât mai mare măsură oportunităţile existente. 

  



Plan de dezvoltare local 2012    GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

104 

 

PARTEA a – III - a: Priorități 

Prin consultări între toți partenerii (publici, privați, ONG) din teritoriul Valea Crasnei și 

Barcăului şi pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) s-au stabilit 

principalele  priorități în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei. În această etapă au 

fost implicați toți actorii cheie din teritoriu. 

În urma acestor grupuri de lucru a fost elaborat viziunea de viitor a teritoriului. 

Conform schemei au fost stabilite, obiectivele operaţionale ce se urmăresc a fi realizate în cadrul 

fiecărui proiect prioritar stabilit, precum şi măsura/măsurile din Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013 în care acţiunile proiectului se regăsesc. 

Un proiect poate cuprinde acţiuni care se regăsesc în una sau mai multe măsuri ale 

Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005. 

Viziunea de viitor poate fi formulată în felul următor: 

”Teritoriul Valea Crasnei și Barcăului un teritoriu unde e bine să trăiești, plin de 

oameni antreprenori, posibilități de a obține venituri și vestit pentru tradiții, 

cultură, patrimoniu de mediu și produsele locale.” 

Obiectivele generale de dezvoltare în viziunea GAL Valea Crasnei și Barcăului sunt: 

- valorificarea resurselor capabile să producă o dezvoltare locală echilibrată 

- ridicarea standardului de viaţă, crearea de noi locuri de muncă 

- îmbunătăţirea mediului de afaceri la nivelul regiunii GAL Valea Crasnei și Barcăului 

- creşterea atractivităţii regiunii GAL Valea Crasnei și Barcăului pentru investiţii noi 

- îmbunătăţirea capacităţii instituţionale locale de a dezvolta potenţialul economic local şi 

regional 

- diminuarea nivelului sărăciei. 

- reținerea populației în teritoriu în special al tinerilor 
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Actorii cei mai importanți pentru program sunt tinerii și întreprinderile care sunt capabile de 

conservarea valorilor existente și derularea inițiativelor inovative pentru dezvoltarea economiei 

locale. 

În urma proiectelor vor fi capabili să creeze valori locale care vor avea un rol definitiv în viitorul 

teritoriului. 

Pornind din analiza situației – resurse naturale, mediul economic, existența resurselor umane – 

doar un program integrat bazat pe parteneriat și concentrarea resurselor poate fi de succes. 

Obiectivele operaționale sunt prezentate în continuare: 

Prioritatea 1 Obiective operaționale 

Adaptarea și dezvoltarea agriculturii 

Dezvoltarea și diversificarea agriculturii 

Crearea, desfacerea și marketingul produselor locale 

tradiționale  

Susținerea tinerilor și reținerea populației în teritoriu 

 



Plan de dezvoltare local 2012    GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

106 

 

Prioritatea 2  

Sprijinul activităților non-agricole în 

teritoriu 

Protejarea și promovarea valorilor culturale și naturale 

prin parteneriat 

Diversificarea serviciilor adresate populației și 

susținerea inovativității 

Dezvoltarea turismului şi promovarea turistică a zonei 

 

Prioritatea 3  

 

Îmbunătățirea calității vieții 

Înfrumusețarea satelor și protecția mediului 

Dezvoltarea serviciilor sociale 

Sprijinirea acțiunilor culturale și recreaționale 

 

Prioritatea 4  

Stimularea acțiunilor de cooperare 
Cooperare națională 

Cooperare internațională 
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         Priorităţi                                 OBIECTIVE OPERATIONALE        MASURI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptarea și dezvoltarea agriculturii 

Dezvoltarea și diversificarea agriculturii 

Crearea, desfacerea și marketingul 

produselor locale tradiționale 

 

Susținerea tinerilor și reținerea 

populației în teritoriu 

125. Îmbunatațirea si dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea 

si adaptare agriculturii si silviculturii 

121 Modernizarea exploataţilor 

agricole 

123 Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere 

142. . Înființarea grupurilor de 

producători 

 

312. Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi 

322.Renovarea, dezvoltarea satelor 

îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală 

şi punerea în valoare a moştenirii 

rurale 

112 Instalarea tinerilor fermieri 
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313.Încurajarea activităţilor turistice 

322.Renovarea, dezvoltarea satelor 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

ecconomia şi populaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii rurale 

Sprijinul activităților non-agricole în 

teritoriu Diversificarea serviciilor adresate 

populației și susținerea inovativității 

Protejarea și promovarea valorilor 

culturale și naturale prin parteneriat 

Dezvoltarea turismului și promovarea 

turistică a zonei 

312. Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi 
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Îmbunătățirea calității vieții 

Dezvoltarea serviciilor sociale 

Sprijinirea acțiunilor culturale și 

recreaționale 

Înfrumusețarea satelor și protecția 

mediului 

Stimularea acțiunilor de cooperare 
Cooperare națională și intențională 

313.Încurajarea activităţilor turistice 

322.Renovarea, dezvoltarea satelor 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

ecconomia şi popiulaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii rurale 

312. Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi 

421 Implementarea proiectelor de 

cooperare 

313.Încurajarea activităţilor turistice 

112 Instalarea tinerilor fermieri 

123 Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere 
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PARTEA a – IV – a: Prezentarea măsurilor 

 

Măsura 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției : 

 

Obiectivul acestei măsuir este îmbunătățirea şi creşterea competitivității sectorului agricol 

prin promovarea tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate 

cu cerințele pentru protecția mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranța la locul de 

muncă. 

Îmbuntățirea managementului exploatațiilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri, fără 

creşterea populației active ocupate în agricultură. 

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza teritoriului şi din dezbaterile publice a rezultat un deficit de specialişti tineri în 

agricultură. Această măsură abordează dezvoltarea agriculturii din prisma creşterii nivelului 

de cunoştințe şi competențe în rândul lucrătorilor din exploatații agricole. În cadrul măsurii 

se vizează sprijinirea tinerilor fermieri implicate în activitățile agricole..  

Oferirea unui sprijin către tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricolă 

ca sefi de exploatații şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții. 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

a) Îmbunătățirea managementului exploatației agricole; 

b) Îmbunățirea performantelor generale ale exploatației agricole; 

c) Adaptarea producției la cerințele pieței; 

d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerintele de eco-condiționalitate, de 

protecție a muncii, protecția mediului şi sanitar-veterinare. 

 

Sinergia cu alte acțiuni 

Sprijinul acordat în cadrul acestei masuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul 

acordat prin masurile 111 "Formare profesionala, informare si difuzare de cunoștințe și 143 

"Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori”. 

De asemenea, sprijinul acordat prin măsura este complementar acțiunilor prevăzute în 

cadrul altor masuri din Axa I (123 "Creșterea valorii adăugate a produselor agricole si 



Plan de dezvoltare local 2012   GAL Valea Crasnei și Barcăului 

111 

 

forestiere”, 

142 "Înfiinţarea grupurilor de producători", 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, 121 " Modernizarea 

exploataţiilor agricole”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”), Axa II și 

Axa III 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acțiunilor finanțate prin alte fonduri 

europene: 

- Fondul Social European (FSE). 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Persoane fizice, Persoane fizice autorizate 

– Au vârsta sub 40 de ani sunt instalați în exploatațiile agricole, ca şi conducători ai 

exploatației; 

- Dețin sau se angajează sa dobândească competente şi calificări profesionale în raport cu 

activitatea pe care urmează sa o desfăşoare. 

- Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației, 

- Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru 

în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puțin 12 luni înaintea 

instalării sale pe cont propriu. 

 

Precizări privind acțiunile eligibile : 

Pentru acordarea sprijinului prin această măsura Planul de afaceri trebuie sa cuprindă: 

• O scurtă descriere a situației curente; 

• Obiectivele restructurării; 

• Detalierea investițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, parte 

desenată, dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele şi autorizațiile, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

• Schimbările de management solicitate; 

• Pregătirea profesională solicitată; 

• Tipul şi cantitatea produselor obtinuțe în timpul şi după restructurare, inclusive 

oportunitățile de piață; 

• Demonstrarea viitoarei viabilități economice: costuri, venituri şi cheltuieli realizate; 
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• Elemente referitoare la mediu; 

• Evaluarea principalelor riscuri; 

• Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective şi etape. 

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investițiile care se realizează demonstrând 

ca cel putin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformității cu 

standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploatației, astfel: 

- construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de 

fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecția mediului; 

- achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalații, 

echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate; 

- achiziționarea de animale şi dupa caz a cotei de producție; 

- plantarea şi replantarea plantelor perene; 

- achiziționarea de teren pentru activități agricole. 

 

Criterii de selecție: 

Criterii de selecție specifice GAL 

La selecție vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

- se adresează unor probleme de mediu 

- include acțiuni de inovativitate  

- domeniul de activitate este specifică zonei și este corelată cu strategia 

- paractică agricultura tradițională 

- Participă la evenimentele GAL si prezintă rezultatele proiectului pentru cei interesati 

- beneficiarul solicita finantare si din masura 123 sau 313 

 

Finanțare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) : 100% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuția 

FEADR – 

măsură 

Contribuția 

publică 

națională 

Contribuția 

privată 

4 36000.00€   144000 

.00€  

115.200,00        28.800,00 €  
0€ 
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€ 

 

Tip Indicator Ținta 

Realizare Numărul total de tineri fermieri sprijiniti  

• din care femei 

4 

0 

Volumul total al investitiilor (Euro) 43.200,00      

Rezultat Creşterea valorii adaugate brute în fermele care 

beneficiază de sprijin  

12,000 

Impact Creşterea economică - contribuția Măsurii 112 50,000 

Creşterea productivității muncii Creştere anuală cu 8% 

Adiționale Locuri de muncă create 3 

 Proiecte care cuprind acțiuni inovative 3 

 Proiecte abordează problem de mediu 3 

 Beneficiar care detine o fermă de semi-subzistență 1 

 Expolatații care practică agricultură tradițională 3 
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Măsura 1.2.1. Modernizarea exploatațiilor agricole 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției : 

 

Obiectivul acestei măsuri este creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai 

bună a resurselor umane şi a factorilor de producție, cât şi promovarea investițiilor în exploatațiile 

agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcții noi şi/sau 

modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităților aferente, 

achiziționarea de maşini şi utilaje noi, înființarea de plantații, dezvoltarea agriculturii ecologice etc. 

 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producției, 

ajustarea profilului, nivelului şi calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei 

ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare; 

 Creşterea veniturilor exploatațiilor agricole sprijinite; 

 Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea 

încurajării fenomenului de asociere. 

 

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii : 

Vor fi sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente performante, precum şi 

investițiile privind adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi 

creşterea competitivității exploatațiilor agricole. 

Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde: 

a) Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole; 

b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiții; 

c) Creşterea calității produselor obținute şi diversificarea producției agricole; 

d) Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse 

regenerabile în cadrul fermei; 

e) Dezvoltarea agriculturii ecologice în cadrul fermei; 

f) Înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt (până la 5 ani) și 

regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, 

salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă; 

g) Creşterea competitivității produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a 
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produselor tradiționale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora. 

. 

 

Sinergia cu alte acțiuni 

Sprijinul acordat în cadrul acestei masuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat 

prin masurile 111 "Formare profesionala, informare si difuzare de cunoștințe și 143 "Furnizarea 

de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori”. 

De asemenea, sprijinul acordat prin măsura este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul 

altor masuri din Axa I (123 "Creșterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”, 

142 "Înfiinţarea grupurilor de producători", 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, 112 "Instalarea tinerilor fermieri”, 

141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”), Axa II și Axa III 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acțiunilor finanțate prin alte fonduri 

europene: 

- Fondul Social European (FSE). 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Persoane fizice, Persoane fizice autorizate 

 Întreprinderi individuale, familiale, Asociații familiale 

 Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă 

 Grup de producători 

 

Precizări privind acțiunile eligibile : 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

 Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de 

fermă, incluzând investițiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru 

protecția mediului şi depozitarea îngrășămintelor; 

 Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul 

agricol, inclusiv utilități şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ; 

 Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de 

exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de 
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prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității 

la nivel de fermă, etc.; 

 Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de 

irigat, asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu; 

 Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, 

utilaje, instalații, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate 

ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

 Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, 

necesare activității de producție, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ; 

 Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârșitul ciclului biologic de 

producție (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al 

plantațiilor de viță-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înființarea plantațiilor 

pentru struguri de masă; 

 Înființarea plantațiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 

 Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi şi arbuști, alți arbori; 

 Investiții pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul 

fermei; 

 Investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt şi 

regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 

 Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul National Apicol; 

 Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente 

pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 

 Costurile generale ale proiectului 

 Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică; 

Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare. 

 

Criterii de selecție: 

Criterii de selecție specifice GAL 

La selecție vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

- Exploatații agricole deținute de fermieri femeie 

- se adresează unor probleme de mediu 
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- beneficiarul depune proiect și pe măsura 313/valorifică rezultatele proiectului și prin activități 

de turism 

- Participă la evenimentele GAL si prezintă rezultatele proiectului pentru cei interesați 

- creează locuri de muncă 

 

 

Finanțare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) :40% 

Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:  

 

 10% pentru investițiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data 

depunerii cererii de finanțare;  

 10% pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art. 36 litera (a), 

punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;  

 10% pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin 

următoarele tipuri de operațiuni: „îmbunătățirea eficienței utilizării şi depozitării 

îngrășămintelor cu azotat”, „instalații pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații 

agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se 

aplică exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în aceste două tipuri de 

operațiuni; 

 

Indicatori de monitorizare 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuția 

FEADR – 

măsură 

Contribuția 

publică 

națională 

Contribuția 

privată 

      

      

      

2    25.000,00 €     50.000,00 €      24.000,00 €         6.000,00 €  
        20.000,00 

€  
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Tip Indicator Ținta 

Realizare Număr de exploatații care primesc sprijin pentru investiții 

Împărțit în funcție de: 

• statutul juridic 

• gen: femei/bărbați 

• categoria de vârsta a beneficiarului 

2 

Volumul total al investițiilor (Euro) 50,000.00 

Rezultat Număr de exploatații care realizează/introduc noi produse 

şi/sau noi tehnologii 

0 

Impact Creșterea economică - contribuția Măsurii 121 20,000 

Creșterea productivității muncii Creștere anuală 

cu 5% 

Adiționali Număr de exploatații de semi-subzistență sprijinite 1 

Număr de exploatații sprijinite aparținând membrilor 

formelor asociative 

2 

Număr de forme asociative sprijinite 0 

Număr de exploatații care produc şi utilizează energia 

regenerabilă 

0 

Număr de exploatații care îndeplinesc standardele 

comunitare, ca urmare a sprijinului 

0 

Locuri de muncă create 0 

Beneficiari femei 2 

 Beneficiari tineri 2 
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Măsura 1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

şi forestiere 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției : 

 

Obiectivul acestei măsuri este creşterea competitivității întreprinderilor de procesare agro-

alimentare prin îmbunătățirea performanței generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi 

marketing a produselor agricole, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de 

producție. 

Sprijin pentru investiții vizând îmbunătățirea procesării şi marketingului produselor agricole. 

În teritoriu un punct important pentru dezvoltare este reprezentat de produsele locale existente 

sau potențiale. 

Fiind un teritoriu unde agricultura este preponderentă în primul rând ne axăm pe crearea de noi 

produse agro-alimentare cu o valoare adăugată mai mare care poate aduce venituri populației. 

Proiectele care vor fi sprijinite prin această măsură vor promova acele practici tradiționale de 

procesare și prelucrare a produselor agricole și forestiere care sunt specifice zonei. Inovativitatea 

este un principiu de bază a programului astfel vor fi sprijinite acele proiecte care introduc produse, 

procese, tehnologii și metode de marketing noi. 

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul prin această măsură se acordă pentru realizarea investiției corporale şi necorporale în 

cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează 

materii prime: 

 Dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii – acțiuni inovative 

 Promovarea investițiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, 

 Adaptarea la cerințelor pieței, în funcție de resursele locale precum şi deschiderea de noi 

oportunități de piață, 

 Promovarea investițiilor  pentru respectarea standardelor comunitare, 

 Creşterea productivității muncii în sectorul agro-alimentar, 

 Creşterea numărului de locuri de muncă. 

 

Sinergia cu alte acțiuni 

Sprijinul acordat în cadrul acestei masuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat 
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prin masurile 111 "Formare profesionala, informare si difuzare de cunoștințe si 143 "Furnizarea 

de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori”. 

De asemenea, sprijinul acordat prin măsura este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul 

altor masuri din Axa I 142 "Înființarea grupurilor de producători", 125 "Îmbunătățirea și 

dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, 112 

"Instalarea tinerilor fermieri”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”), Axa II și 

Axa III 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

- Micro - întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

- Persoane fizice, Persoane fizice autorizate 

- Asociații familiale 

- Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă 

- Grup de producători 

- ONG 

 

Precizări privind acțiunile eligibile : 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

Pentru produsele agricole 

 Construcții noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producție, 

inclusiv construcții destinate protecției mediului, infrastructură internă şi utilități, precum 

şi branșamente şi racorduri necesare proiectelor; 

 Construcții noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite 

frigorifice en-gros; 

 Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi utilaje, instalații, echipamente, aparate şi 

costuri de instalare; 

 Investiții pentru îmbunătățirea controlului intern al calității materiei prime, 

semifabricatelor, produselor şi subproduselor obținute în cadrul unităților de procesare şi 

marketing; 

 Investiții pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, 

necesare activității de producție şi marketing, identificate ca necesare prin studiul de 
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fezabilitate sau memoriul justificativ. 

Investiții necorporale pentru produsele agricole  

 Organizarea și implementarea sistemelor de management al calității și de siguranță 

alimentară, dacă sunt în legătura cu investițiile corporale ale proiectului; 

 Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de patente și licențe pentru 

pregătirea implementării proiectului; 

 Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri şi consultanți, studii de fezabilitate, 

taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizațiilor necesare implementării 

proiectelor,  

 Achiziționarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ. 

 

Criterii de selecție: 

Criterii de selecție specifice GAL 

La selecție vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

- se adresează mai multor commune din teritoriu 

- creează locuri de muncă 

- promovează specificul local al teritoriului 

- sunt realizate în parteneriat 

- proiecte inovative 

-abordează probleme de mediu 

- solicitantul participă la evenimentele GAL si prezintă rezultatele proiectului pentru cei 

interesati 

 

Finanțare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) :50% 

Indicatori de monitorizare 

 

Nr. de 
proiecte 
prevăzut
e 

Cost total 
mediu 

Estimarea costului 
total pe măsură 

Contribuția 
FEADR – 
măsură 

Contribuția 
publică 

națională 

Contribuția 
privată 

1 92.030,00    92.030,00 €       36.812,00 €         9.203,00 €  46.015,00 
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Tip Indicator Ținta 

Realizare Numărul total al întreprinderilor 

Împărțite în: 

− Întreprinderi familiale/ Întreprinderi individuale 

− micro-întreprinderi 

− IMM 

− forme de asociere, grupuri de producători, ONG 

1 

 

0 

1 

0 

0 

Rezultat Numărul de întreprinderi care introduc produse noi și/sau 

tehnici noi 

Împărțite în funcție de: 

• reorganizarea producției din care: 

pentru produsele agricole 

- produse noi 

- tehnologii noi 

pentru produsele forestiere 

- produse noi 

- tehnologii noi 

• tipul de sector (agricultură în conformitate cu Decizia (CE) 

nr.369/2003*, silvicultură și industrie alimentară) 

1 

Impact Creșterea economică - contribuția Măsurii 123 40,000 

Creșterea productivității muncii Creștere 

anuala cu 8% 

Adiționali Număr de întreprinderi sprijinite care aparțin formelor 

asociative 

1 

Număr de exploatații care îndeplinesc standardele comunitare, 

ca urmare a sprijinului 

1 

Locuri de muncă create 3 

 Beneficiari tineri 1 

 Beneficiari femei 0 

 Proiecte care cuprind acțiuni pentru protecția mediului 1 
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Măsura 125 - Îmbunatățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptare 

agriculturii și silviculturii. 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției : 

 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 125 

 

Păstrarea și dezvoltarea potențialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite  

localităților, a infrastructurii, dezvoltarea mediului de habitate, a 

serviciilor de bază. 

 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

țirea accesului la exploatațiile agricole; 

și modernizarea drumurilor, care să asigure accesul public la exploatațiile agricole și 

la terenuri agricole; 

și/sau retehnologizarea sistemelor de irigații; 

și/sau retehnologizarea sistemelor de desecare și drenaj; 

• lucrări de corectare a torenților situați în fondul agricol; 

• crearea accesului la pădurile din zone cu accesibilitate redusă ; 

• modernizarea drumurilor forestiere; 

• lucrările de corectarea torenților din bazinele hidrografice torențiale situate în pădure. 

Aceste acțiuni vor contribui la ridicarea nivelului de trai, la dezvoltarea teritoriului, ridicarea 

potențialului teritoriului. 

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acțiuni, cum ar fi: 

și/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces și drumurile 

agricole de exploatație, lucrările de corectare a torenților, situate în fondul funciar agricol; 

 de irigații și a altor lucrări de îmbunătățiri 

funciare (drenaje, lucrări de apărare împotriva inundațiilor etc.), 

și/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere); 



Plan de dezvoltare local 2012   GAL Valea Crasnei și Barcăului 

124 

 

ților în păduri. 

Acțiunile întreprinse vor răspunde nevoilor realizării infrastructurii care apare ca lipsă totala pe 

teritoriul GAL – ului și care sunt necesare pentru a sprijinii agricultorii și producătorii locali. 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Publici: 

– Comune si asociații ale acestora; 

– Comune si asociații ale acestora deținătoare de pădure; 

Privați: 

– Organizații/federații de utilitate publica ale proprietarilor/deținătorilor de terenuri agricole 

constituite în conformitate cu legislația în vigoare; 

– Proprietari/deținători privați de pădure si asociațiile acestora; 

– Administratorul fondului forestier de stat – Regia Naționala a Pădurilor Romsilva, persoana 

juridica care administrează fondul forestier proprietate publica a statului, ce funcționează pe baza 

de gestiune economica si autonomie financiara; 

 

Precizări privind acțiunile eligibile : 

– Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, (studiu de fezabilitate, 

memoriu justificativ, studii hidrologice si/sau hidro-geologice, proiectele tehnice, nu pot depăși 

10% din valoarea eligibila a proiectului) 

Exemple : 

– studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc. 

* Acțiuni materiale : 

Tip de acțiuni eligibile: 

– Infrastructura rutieră agricola, forestiera – construirea si/sau modernizarea drumurilor de 

acces, poduri si pode_e, drumurilor agricole de exploatație, lucrari de aparare – consolidare, 

lucrari de siguranța circulației (parapeți), semnalizare si avertizare; 

– Sisteme de irigații – modernizare si/sau retehnologizare inclusiv lucrari pentru stațiile de 

pompare, de contorizare; 

– Sisteme de desecare si drenaj si alte lucrări de îmbunătățiri funciare – modernizare si/sau 

retehnologizare; 
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– Lucrări de corectare a torenților, situate în fond funciar agricol si în păduri – constând în 

construirea si/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrări. 

Exemple : 

– Drumuri agricole; 

– Poduri, etc. 

 

Criterii de selecție specifice 

- Proiecte care deservesc mai multe comune 

- Proiecte derulate de forme asociative sau în parteneriat 

- Proiecte care cuprind acțiuni de protecția mediului 

 

Finanțare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuție publica națională): 

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile de utilitate publică care deservesc 

întreaga comunitate; 

– 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile de utilitate publica, care deservesc o 

parte din comunitate. 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

3 70,000.00€ 210,000.00€ 168,000.00€ 42,000.00€ 0 € 

 

Indicatorii Măsurii 125 

Tip Indicator Ținta 

2007-2013 

Realizare  Număr proiecte  3 

  Proiecte care deservesc întreaga comunitate 3 

 Proiecte realizate de forme asociative sau în parteneriat 3 

 Proiecte care cuprind acțiuni de protecția mediului 2 
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Măsura 1.4.2. Înființarea grupurilor de producători 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției : 

Obiectivul acestei măsuri este creşterea competitivității sectorului primar agricol, prin dezvoltarea 

echilibrată a relațiilor dintre producători şi sectoarele de procesare şi comercializare, precum şi 

adaptarea producției din punct de vedere calitativ şi cantitativ la cerințele consumatorilor. 

În teritoriu până în acest moment nu există nici un grup de producători recunoscut. Suntem 

conștienți de importanța existenței acestor grupuri pentru creșterea competitivității sectorului 

agricol. 

De-a lungul procesului de planificare au fost identificate probleme legate de capacitatea fermierilor 

de a valorifica producția agricolă, slaba reprezentare a intereselor față de procesatori precum și 

concurența din partea intermediarilor. Prin această măsură stimulăm înființarea acestor grupuri de 

producători în sectoarele specifice teritoriului în vederea creșterii competitivității și a veniturilor 

fermierilor. 

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii : 

Creşterea numărului de grupuri de producători în teritoriu sprijinite pentru înființare şi funcționare 

administrativă şi creşterea veniturilor prin îmbunătățirea capacității tehnice şi de management a 

membrilor acestora. 

Încurajarea înființării grupurilor de producători din sectorul agricol în vederea obținerii de produse 

de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producție 

unitare şi sprijinirea accesului la piața a propriilor membri. 

Domeniul de acțiune al măsurii îl constituie încurajarea înființării şi funcționării administrative a 

grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale în 

vigoare, ceea ce va conduce la: 

a) Adaptarea producției la cerințele şi exigențele pieței; 

b) Asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor şi distribuția produselor cu ridicata; 

c) Creşterea valorii adăugate a producției obținute în comun şi o mai bună gestionare 

economică a resurselor şi rezultatelor obținute; 

d) Stabilirea unor reguli comune în ceea ce privește informațiile asupra producției, în special cu 

privire la cantitate, calitate şi tipul ofertei, acordându-se o atenție deosebită produselor obținute în 

cantități corespunzătoare pentru industria prelucrătoare şi pentru rețeaua de comercializare. 
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Beneficiari : 

Grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 

2013, conform prevederilor legislației în vigoare. 

Sectoare prioritare: 

Vegetal 

- legumicultură 

- floricultură 

- pomicultură 

- culturi energetice 

Animal 

- creşterea animalelor pentru lapte 

- granivore (porci și păsări) 

- creşterea animalelor în afară de lapte 

 

Precizări privind acțiunile eligibile : 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

 Grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 

decembrie 2013, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 Se exclud de la finanțare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care au 

primit sprijin prin Programul SAPARD sau de la bugetul național, precum şi organizațiile 

de producători din sectorul legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul 

CE 2200/1996, precum şi organizațiile de producători de hamei. 

 

Criterii de selecție: 

Criterii de selecție a beneficiarilor măsurii: 

– grupuri pentru produse ecologice; 

– sa fie în zonă defavorizată; 

– sa aparțină tinerilor fermieri; 

- grupuri de producători cu membrii ferme de subzistență 

 

Finanțare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) :100% 
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Indicatori de monitorizare 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuția 

FEADR – 

măsură 

Contribuția 

publică 

națională 

Contribuția 

privată 

1 5,000€ 5,000 € 4,000.00€ 1,000.00€ 0 € 

 

Tip Indicator Ținta 

Realizare Număr total de grupuri de producători sprijinite 

- sectorul vegetal 

- sectorul animal 

1 

 

 

Impact Creșterea economică Euro 5,000 

Creșterea productivității muncii Creștere 

anuala cu 

8% 

 Beneficiari tineri 1 

 Locuri de muncă create 2 

 Beneficiari ferme de semi-subzistență 1 
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Măsura 3.1.2. Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției: 

Obiectivul acestei măsuri este dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților 

non-agricole,  meşteşugăreşti, culturale în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor adiționale. 

Crearea locurilor de muncă este o necesitate de bază în teritoriu. Există foarte multe persoane care 

sunt active în domeniul agriculturii de semi-subzistență şi au venituri foarte scăzute. 

Prin această măsură va fi sprijinit spiritul antreprenorial din teritoriu în domenii non-agricole care 

vor crea locuri de muncă la nivel local, vor aduce venituri populației cât şi administrațiilor locale şi o 

creştere a nivelului de trai. 

Totodată există servicii care lipsesc în majoritatea localităților iar activitățile meșteșugărești sunt 

practicate la o scară redusă și mai ales de persoane în vârstă. 

Prin acest sprijin vor fi sprijinite proiectele care au ca scop preluarea unor meșteșuguri de către 

tineri. 

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii : 

Scopul acestei măsuri este:  

- Crearea de micro-întreprinderi precum și dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în 

spațiul rural; 

- Încurajarea inițiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei; 

- Încurajarea activităților meşteşugăreşti şi a altor activități tradiționale; 

- Reducerea gradului de dependență față de agricultură. 

Acțiunile prevăd: 

I. Investiții în activități non-agricole 

II. Investiții pentru dezvoltarea activităților meşteşugăreşti 

III. Servicii pentru populația rurală 

IV. Investiții în producerea de energie regenerabilă 

 

Sinergia cu alte acțiuni  

Investițiile susținute sunt completate de intervenția POS DRU privind orientarea, consilierea și 

training-ul în domeniul antreprenorial și non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în 

special celor provenind din agricultura de subzistență. 
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Beneficiari : 

Beneficiari 

- Micro-întreprinderile 

- Persoane fizice (care se angajează se autorizeze minim PFA) 

 

Precizări privind acțiunile eligibile: 

Se vor sprijini operațiuni legate de: 

 Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea clădirilor în scop 

productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora); 

 Investiții necorporale (software, patente, licențe, material de promovare etc.), inclusiv 

achiziționarea în leasing a acestora. 

 

Criterii de selecție: 

Criterii de selecție specifice GAL 

La selecție vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

• proiecte depuse de persoane active în agricultura de semi-subzistență  

• proiecte care creează servicii deficitare în teritoriu  

• utilizează materii prime și resurse din teritoriu 

• abordează probleme de mediu 

• proiecte inovative 

• beneficiarul participă la evenimentele GAL și prezintă rezultatele proiectului pentru 

cei interesați 

 

Finanțare : 

Finanțare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) :85% 

Indicatori de monitorizare 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuția 

FEADR – 

măsură 

Contribuția 

publică 

națională 

Contribuția 

privată 

12 
        

96.677,06      

        960.677,06      

€ 
657.404,00      

           

164.351,00  

145.015,59     

€ 
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 € 

 

 

Tip Indicator Ținta 

Realizare Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite 

Femei 

Tineri 

12 

5 

7 

Volumul total al investiției 960.677,06 

Rezultat Numărul brut de locuri de muncă create 20 

Impact Creșterea economică Euro 50,000 

Adiționale • investiții în activități non-agricole productive 6 

• investiții pentru dezvoltarea activităților precum cele 

meșteșugărești și de artizanat 

0 

• servicii pentru populația rurală prestate de către micro-

întreprinderi 

4 

• investiții în producerea de energie regenerabilă 1 

 Creșterea ocupării în sectorul secundar și terțiar în 

mediul rural 

1.5% 

 Proiecte depuse de persoane ocupate în agricultura de semi-

subzistență 

4 

 Număr proiecte care cuprind acțiuni inovative 5 
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Măsura 3.1.3. Încurajarea activităților turistice 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției : 

Obiectivul acestei măsuri este dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la 

creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea 

atractivității spațiului rural. 

Potențialul turistic crescut al zonei stă la baza acestei măsuri reprezentând astfel o alternativă 

ocupațională pentru forța de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităților economice 

din mediul rural și un factor de stabilizare a populației rurale. 

Așa cum este identificat în analiza SWOT există un interes în creștere pentru servicii turistice în 

mediul rural în special agroturism și ecoturism care pot fi dezvoltate prin intermediul acestei măsuri. 

Un aspect important pe care se bazează această măsură este integrarea inițiativelor turistice în 

programe complexe pe teritoriu și elaborarea unei oferte adaptate identității teritoriului. 

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii : 

Peisajul natural, specific a teritoriului, oferă posibilități excelente pentru practicarea turismului rural, 

aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor activități inedite, 

participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atracție care nu sunt 

disponibile în zonele urbane. 

În general, turismul rural nu este dezvoltat conform cererii pieței turistice interne şi internaționale; 

infrastructura turistică existentă nu răspunde pe deplin cerințelor turiştilor din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ al spațiilor de cazare şi a locurilor de recreere, confruntându-se în prezent cu 

dificultăți sub aspect tehnic, financiar şi educațional. Aceasta situație necesită măsuri de susținere şi 

impulsionare a dezvoltării acestui sector, în mod deosebit, promovarea şi marketing-ul turismului 

rural care sunt slab dezvoltate şi acoperă doar anumite zone. 

Turismul în sine practicat de operatori individuali nu poate fi o activitate rentabilă doar în zonele 

imediat apropiate de atracțiile turistice chiar și acolo având un caracter sezonier. 

Astfel prin obiectivele strategiei propunem crearea unei oferte turistice complexe integrând alte 

domenii ale economiei precum agricultura, produse locale și activitățile culturale în vedere creșterii 

atractivității zonei pentru o categorie largă de turiști. 

Scopul acestei măsuri este: 

- Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică; 

- Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; 
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- Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes 

turistic; 

- Protejarea şi promovarea valorilor culturale. 

 

Sinergia cu alte acțiuni: 

Investițiile susținute prin Măsura 313, sunt completate de intervenția POS DRU privind orientarea, 

consilierea și trainingul în domeniul antreprenorial și non agricol acordat locuitorilor din mediul 

rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistență. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei masuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat prin 

masurile din  Axa I (123 "Creșterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere”, 

142 "Înfiinţarea grupurilor de producători", 112 "Instalarea tinerilor fermieri”, 141 „Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistenţă”), Axa II și Axa III 

 

Beneficiari: 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) - care se vor angaja ca până la data 

semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică 

autorizată şi să funcționeze ca micro-întreprindere; 

- Comunele 

- ONG-urile 

 

Precizări privind acțiunile eligibile : 

Investiţii în infrastructura de primire turistică: 

-  construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistică  

-  (a) vile, 

- (b) bungalow-uri, 

- (c) cabane turistice, 

- (d) campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, spaţii de campare, 

- (e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice. 

- restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/pensiune, cu specific (cramă, cu specific 

local), pescăresc şi vânătoresc, grădină de vară 

Investiţii în activităţi recreaţionale 

- Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de 

structura de primire turistică precum: amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de 
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mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima 

achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea 

adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rating, etc. 

Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de 

marcaje turistice, etc 

 construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, 

prezentării şi vizitării turistice; 

 dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică 

din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale; 

 amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice8 de utilitate publică, etc.; 

 investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament 

îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat, etc.), 

recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor; 

 investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, al 

,,olăritului”, al „cioplitorilor în lemn”, etc.). 

Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

 Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul 

promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri ale 

localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau 

promovare. 

 

Criterii de selecție: 

Criterii de selecție specifice GAL 

La selecție vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

- proiecte depuse de persoane active în agricultura de semi-subzistență  

- Deservesc mai multe comune 

- utilizează materii prime și resurse din teritoriu 

- abordează probleme de mediu 

- Proiecte derulate în parteneriat 

- Lanțuri de proiecte - solicită finanțare sau derulează activități de producție sau 

prelucrare agricolă 

- promovează turismul responsabil și sustenabil bazat pe specificul zonei  

- cuprind acțiuni inovative 
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- Participă la evenimentele GAL și prezintă rezultatele proiectului pentru cei interesați 

 

Finanțare : 

 

Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) : 

 Pentru investițiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

 85% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 70.000 Euro/proiect în cazul 

proiectelor de investiții în agro-turism și activități recreaționale 

 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiții în turismul rural. 

 

Indicatori de monitorizare 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuția 

FEADR – 

măsură 

Contribuția 

publică 

națională 

Contribuția 

privată 

13 46,000.00€ 598,000.00€ 379,040.00€ 94,760.00€ 124,200.00€ 

8 46,000.00€ 368,000.00€ 250,240.00€ 62,560.00€ 55,200.00€ 

3 46,000.00€ 138,000.00€ 55,200.00€ 13,800.00€ 69,000.00€ 

2 46,000.00€ 92,000.00€ 73,600.00€ 18,400.00€ 0€ 

 

Tip Indicator Ținta 

Realizare Numărul de noi activități turistice sprijinite 

Împărțite după tipul de acțiune: 

 infrastructură recreațională și de primire turistică 

 infrastructură la scară mică precum centrele de informare 

turistică, amenajare marcaje/trasee turistice 

 dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural 

13 

 

10 

2 

 

2 

Volumul total al investiției 

Împărțite după tipul de acțiune 

598,000 
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 infrastructură recreațională și de primire turistică  

 infrastructură la scară mică precum centrele de informare 

turistică, amenajare marcaje/trasee turistice 

 dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural 

500,000 € 

 

90,000 

8,000 

Rezultat Numărul suplimentar de vizite turistice anual 10,000 

Impact Creșterea economica Euro 50,000 

Crearea locurilor de muncă 20 

Adiționale Număr de acțiuni turistice în infrastructura recreațională și de 

primire turistică 

Împărțite după tipul de acțiune:  

 acțiuni de agro-turism   

 acțiuni de turism rural  

 activități recreaționale  

13 

Număr de structuri de primire turistică care își diversifică gama 

de servicii turistice 

10 

Creșterea ocupării în sectorul secundar și terțiar în mediul rural  2% 

 Număr de beneficiari din agricultura de semi-subzistență 5 

 Număr de proiecte derulate în parteneriat 10 

 Număr de proiecte care abordează probleme de mediu 5 

 Beneficiari femei 3 

 Beneficiari tineri 6 

 Număr de proiecte care cuprind acțiuni inovative 5 
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Măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor  

de bază pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției: 

Obiectivul acestei măsuri vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea 

accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spațiul rural în vederea 

realizării unei dezvoltări durabile. 

Din analiza teritoriului şi dezbateri publice a rezultat un deficit în cea ce priveşte dezvoltarea 

serviciilor de bază în localitățile din teritoriu.  

O prioritate pentru teritoriu sunt valorile locale care sunt printre altele acele obiective de patrimoniu 

natural și construit care au fost prezentate în analiza diagnostic. 

Conștientizarea valorilor din teritoriu va contribui la conservarea și valorificarea acestor obiective. 

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii: 

Sprijinul pentru aceasta măsura vizează investiții în spațiul rural pentru 

 Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază; 

 Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază în special în domeniul sanitar şi social 

pentru populația rurală; 

 Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spațiul rural 

 Stimularea unei vieți sănătoase prin sport 

 

Sinergia cu alte acțiuni 

Proiectele finanțate din această măsură vin în completarea măsurilor din axa I ca de exemplu: 112 

"Instalarea tinerilor fermieri”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” 123 "Creșterea 

valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, 

142 "Înfiinţarea grupurilor de producători" 121 " Modernizarea exploataţiilor agricole” precum și 

axa III măsurile 313 și 312 având rolul de a îmbunătății infrastructura de bază și protecția 

patrimoniului cultural care poate fi valorificat de populație prin intermediul altor măsuri. 

Acțiunile sunt complementare și altor programe de finanțare ca de exemplu POSDRU, POR și 

POSMEDIU. 
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Beneficiari : 

- Autoritățile publice şi asociațiile acestora 

- Persoane fizice şi juridice care dețin în proprietate sau administrează obiectivele de 

patrimoniu cultural sau natural 

- ONG-uri 

- Aşezăminte culturale şi instituții de cult 

-  

 

Precizări privind acțiunile eligibile: 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de 

joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 

 Renovarea clădirilor publice (ex. primării) şi amenajări de parcări, piețe, spații pentru 

organizarea de târguri etc); 

 Investiții în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în situația în 

care este vorba de clădiri publice); 

 Prima înființare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de 

îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale; 

 Investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

 Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în 

zonele unde o astfel de investiție nu este atractivă pentru companiile private dar care este 

indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale 

inclusiv construirea de stații de autobuz; 

 Achiziționarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de dezăpezire, 

întreținere spații verzi etc.) dacă fac parte din investiția inițială pentru înființarea 

serviciului; 

 Investiții de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, 

inclusiv prima achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare şi 

instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial 

ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea de 

echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj. 

 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B72 si 

natural din spațiul rural (peșteri, arbori seculari, cascade etc.); 
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 Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de 

valorificare a acestora si punerea acestora la dispoziția comunității; 

 Achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural. 

 

Criterii de selecție specifice 

La selecție vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

- se adresează mai multor comune 

- Utilizează resurse de energie regenerabilă, acțiuni de protecția mediului 

- promovează tradițiile şi specificul local 

- cuprinde acțiuni innovative 

- Utilizeaza resurse din teritoriu 

- Participă la evenimentele GAL si prezintă rezultatele proiectului pentru cei interesati 

 

Finanțare : 

Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) : 

 de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 

publica, negeneratoare de profit 

 de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de 

profit 

 

Indicatori de monitorizare 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuția 

FEADR – 

măsură 

Contribuția 

publică 

națională 

Contribuția 

privată 

16  40,000.00€   715,000.00€  572,000.00€   143,000.00€  0€ 

 

Tip Indicator Ținta 

2007-2013 

Realizare  Număr de comune sprijinite 11 

  Volumul total al investițiilor 715,000 

Rezultat Populația din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătățite 10 
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(mii persoane) 

 Numărul de acțiuni de patrimoniu rural sprijinite 5 

 Număr de proiecte derulate în parteneriat 16 

 Număr de proiecte derulate care cuprind acțiuni de protecția 

mediului 

7 

 Număr de proiecte derulate care cuprind acțiuni inovative 3 

 Număr de locuri de muncă create 10 
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Măsura 4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției : 

Participarea Grupurilor de Acțiune Locală la proiecte de cooperare. 

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii : 

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune. 

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale pentru 

îmbunătățirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații şi idei noi, de a face schimb de 

experiență şi de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, pentru a stimula şi sprijini inovația, 

pentru dobândire de competențe şi îmbunătățirea lor. 

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanța proiecte de cooperare transnațională (între România şi 

alte state membre sau nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi alte 

grupuri/parteneriate, care funcționează după principiul LEADER, parteneriate public-private 

selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricăror alte 

grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în 

dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă 

locală, micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa 4 din FEP) şi 

recunoscute de statul membru. 

 

Beneficiari: 

Beneficiari 

- GAL-uri 

- Autoritățile publice şi asociațiile acestora 

- Persoane fizice şi juridice care dețin în proprietate sau administrează obiectivele de 

patrimoniu cultural sau natural 

- Microîntreprinderi 

- ONG-uri 

- Aşezăminte culturale şi instituții de cult 

 

Precizări privind acțiunile eligibile : 

- Cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, 

- Seminarii, activități de traducere şi interpretare, multiplicare documente, 
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- Cheltuieli de investiții pentru implementarea proiectelor comune, 

- Cheltuieli pentru proiecte comune de instruire. 

 

Criterii de selecție specifice 

La selecție vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

- se adresează fermierilor de semi-subzistență 

- implică tineretul 

- se adresează unor probleme de mediu 

- lanțuri de proiecte  

- cuprind acțiuni inovative 

 

Finanțare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) :100% 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuția 

FEADR – 

măsură 

Contribuția 

publică 

națională  

Contribuția 

privată  

1   104.429,00     

€ 

104.429,00     €  83,543.20       20,885.80  
0 € 

 

 

Tip Indicator Ținta 

2007-2013 

Realizare  Număr proiecte  1 

  Volumul total al investițiilor 0 

 Număr de proiecte derulate în parteneriat 1 

 Număr de proiecte derulate care cuprind acțiuni inovative 1 

 Număr de proiecte care implică ferme de semi-subzistență 0 

 Număr de proiecte care implică tineri 0 
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Indicatori de monitorizare 

 

MASURA 

Beneficiari 

Tineri 

Acțiuni 

Inovative 

Beneficiari 

ferme de Semi 

subzistenta 

Locuri 

de 

munca 

Acțiuni 

de 

mediu 

Proiecte 

derulate de 

asociatie 

sau 

parteneriat 

112 4 3 1 3 3 0 

121 2 0 1 0 2 0 

123 1 1 0 3 1 0 

125 0 0 0 0 2 3 

141 0 0 0 0 0 0 

142 1 0 0 2 0 1 

322 0 3 0 10 7 16 

313 6 5 5 20 5 10 

312 7 5 4 20 1 0 

421 1 1 1 2 1 1 

Total 22 18 12 60 22 31 

% 42% 34% 23%  42% 58% 
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Realizarea parteneriatului şi funcționarea GAL-ului 

PARTEA a – V – a: Parteneriatul 

Parteneriatul este format din diverşi actori publici şi privați. La nivelul luării deciziilor, partenerii 

economici şi sociali, precum şi alți reprezentanți ai societății civile reprezintă peste 50% din 

parteneriatul local. De asemenea, organizațiile ce provin din oraşe având ca responsabilitate şi 

zona rurală învecinată – consilii județene, prefecturi și operatori economici cu puncte de lucru în 

teritoriul GAL, pot fi partenere în GAL și nu vor avea o pondere mai mare de 25% la nivel 

decizional. 

1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură 

(parteneriatul  care realizează dosarul de candidatura – Planul de Dezvoltare Locală) 

Consultările privind înfiinţarea unui GAL au demarat în 2010 când s-a lucrat la pregătirea 

dosarului de candidatură al Grupului de Acţiune Locală Ţara Silvaniei care se desfăşura pe un 

teritoriu de 97076 ha, respectiv 970,76 km2 cu o populaţie de 48392 locuitori. 

Teritoriul cuprindea următoarele comune: 

- COMUNA BĂNIŞOR 

- COMUNA BOGHIŞ 

- COMUNA BOROD 

- COMUNA CAMĂR 

- COMUNA CARASTELEC 

- COMUNA CIZER 

- COMUNA CRASNA 

- COMUNA HALMĂŞD 

- COMUNA HOROATU CRASNEI  

- COMUNA IP 

- COMUNA MARCA 

- COMUNA MĂERIŞTE 

- COMUNA MESEŞENII DE JOS 

- COMUNA NUŞFALĂU 

- COMUNA PLOPIŞ 

- COMUNA VALCĂU DE JOS 



Plan de dezvoltare local 2012   GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

145 

 

Planul a fost elaborat în mai multe etape: s-au constituit grupuri de lucru, s-au efectuat consultări 

la nivel local pentru a analiza situaţia curentă, s-a realizat asocierea diferiţilor parteneri din 

domeniul privat, domeniul administraţiilor publice şi ONG-uri. 

 Activităţile de elaborare a strategiei de dezvoltare au constat în: 

- activităţi de documentare şi informare 

- identificarea principalilor actori locali 

- realizarea analizei situaţiei curente 

- realizarea analizei SWOT 

- organizarea de întâlniri ale membrilor GAL-ului pentru a dezbate situaţia curentă, 

priorităţi şi obiective ale strategiei, propuneri de proiecte etc. 

 

Metodologia de animare a fost fundamentată pe principiile Programului Leader în cadrul PNDR 

2007 – 2013. Pentru realizarea obiectivelor propuse, planul s-a desfășurat după următorul proces 

participativ: 

 

- Leader-ul a fost desemnat: Roşan Ioan 

- S-a realizat o analiză sumară a localităţilor cuprinse în teritoriul dorit pentru potenţialul 

GAL (localizarea geografică, numărul de locuitori, suprafaţă totală etc) 

- S-au identificat persoanele resursă: Mircea Şandor, Koszta Orsolya, Maxim Sorin, Roşan 

Diana 

- S-au organizat 4 grupuri de lucru care au deliberat pe parcursul a 4 întâlniri de lucru. 

Întâlnirile s-au desfăşurat în comuna Valcău de Jos şi au fost abordate următoarele tematici de 

lucru: 

Prima întâlnire: 

- prezentarea diagnosticului teritoriului 

- schimburi şi aport de idei 

- cercetarea unor informaţii suplimentare 

A doua întâlnire: 

- stabilirea acţiunilor principale ce urmează a fi întreprinse 

- concepte de dezvoltare economică locală 

- aplicarea şi exemplificarea politicilor de dezvoltare locală 

- managementul proiectelor 

- ateliere de lucru. 
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A treia întâlnire: 

- cooperare şi colaborare cu GAL-urile din RNDR 

- schimb şi aport de idei 

A patra întâlnire: 

- validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării acţiunilor 

- prezentarea concluziilor în faţa partenerilor  

- discutarea elaborării candidaturii pentru faza de preselecţie 

- validarea dosarului de candidatură. 

Dosarul de candidatură a fost depus însă nu a întrunit punctajul minim necesar pentru a fi 

selectat. 

Actualizarea planului și parteneriatului. 

În februarie 2012 s-a format un grup de inițiativă care a decis reluarea procsului de pregătire și 

planificare și redepunerea dosarului de candidatură pentru noul apel. 

Astfel activitatea s-a derulat conform următorului plan de activități. 

 

 

Figura 27. Întâlnire da validare a strategiei aprilie 2012 Crasna 
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Nr.crt Denumire Obiective Instrumente Rezultate Perioada  

1.  Lansarea procesului 

 

Pornirea procesului de 

constituire GAL si 

elaborarea dosarului de 

candidatură 

Întâlnire grup de 

inițiativă 

Stabilirea parteneriatului 

Planul de lucru 

Calendarul activităților 

Responsabilități 

10-15 

Februarie 

2 Adunarea datelor Colectarea datelor de la 

INSSE, si de la autorități 

locale și regionale 

Fise de colectare 

date Fișa localității 

2000-2011 

Accesarea bazei de 

date TEMPO 

Chestionare 

Tabele centralizatoare 

Fise completate 

Chestionare completate 

15-22 

Februarie 

3 Actualizarea diagnozei 

teritoriului 

Structurarea datelor privind 

teritoriul 

Întâlniri 

Grupuri de lucru 

Diseminare 

Partea 1 din strategie Analiza 

SWOT 

10 Martie 

4 Informare și promovare Conștientizarea populației 

populației și crearea 

comitetelor consultative 

din fiecare comună 

Identificarea și analiza 

factorilor relevanți 

Întâlniri în fiecare 

comună 

Afișe  

Întâlniri 

Comitete locale 

Identificarea 

Întâniri de informare  

Persoane de contact 

1-15 Martie 
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factorilor relevanți 

Facebook 

Siteul primăriilor 

5 Înscrierea GAL 

Depunerea documentelor 

la judecătorie 

Constiturea GAL Întâlnire Statut 

Act constitutiv 

Documentele membrilor 

20 Martie 

6 Formularea viziunii de 

dezvoltare și stabilirea 

obiectivelor strategice 

Colectarea ideilor de 

proiecte Elaborarea 

planului de fianațare și 

stabilirea priorităților 

Grupuri de lucru 

Consultare 

Fise de proiecte 

Seminarii 

Colectarea ideilor de proiecte 

în cadrul întâlnirilor și prin e-

mail precum și transmiterea 

materialelor elaborate pentru 

obținerea feedbackului 

20 Martie 

7 Detalierea obiectivelor 

strategiei 

Dezvoltarea fișelor măsurii 

-criterii de selectie 

- cofinanțare 

- valoarea medie a 

proiectelor 

Lucru la birou Schema de măsuri și priorități 

Corelarea cu măsuri din 

PNDR 

26 Martie 

8 Mecanism de 

implementare 

Stabilirea unui plan de 

funcționare  

Stabilirea necesarului de 

Întâlniri 

Consultări  

Listă de discuții 

Activități derulate de GAL 

Sediu 

Birou 

26 Martie 
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experți și analiza lor 

Analiza reglementărilor 

referitoare la 

implementarea strategiilor 

Telefonic, e-mail 

CV-uri 

Echipamente necesare 

Organigrama 

Fisa postului 

CV-uri 

9 Consultări Obținerea unui feedback 

din partea liderilor de 

opinie și comitetelor locale  

Listă de discuții 

Telefonic 

Întâlniri 

Grupuri de lucru 

Diseminarea rezultatelor 

A fost pus la dispoziția 

membrilor o fișă pentru a 

colecta cât mai multe idei de 

proiecte 

25 Aprilie 

11 Elaborarea planului de 

animare animare 

Plan de comunicare 

Măsuri de informare 

Ședință de lucru 

consultare 

Un grup de lucru format din 5 

persoane a elaborat planul de 

comunicare și măsurile de 

informare, promovare care a 

fost definitivat prin proes de 

consultare cu liderii locali. 

30 Martie 

12 Elaborarea planului de 

finanțare 

Bugetul și alocări Ședință de lucru 

Consultare 

Un grup de lucru format din 5 

persoane a elaborat planul de 

finanțare care a fost supus 

consultărilor și a fost finalizat 

pe baza propunerilor 

liederilor locali. 

30 Martie 
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13 Elaborarea sistemului de 

monitorizare, evalauare și 

control precum  

Elaborarea pistei de audit 

Indicatori de monitorizare 

Fluxul proiectelor 

Ședință de lucru 

Consultare 

Un grup de lucru format din 5 

persoane a 

20 Aprilie 

14 Stabilirea comitetului de 

selecție a proiectelor 

Comitet de selecție a 

proiectelor 

Întâlnire GAL Comitetul a fost ales dintre 

membrii GAL 

12 Aprilie 

15 Planul de cooperare  Proiecte de cooperare 

Participarea GAL la 

activitățile RNDR, ENRD 

Consultări 

Grup de lucru 

Un grup de lucru format din 5 

persoane a elaborat planul de 

cooperare și a realizat o fișă 

de proiect detaliat pentru 

proiectele de cooperare. 

12 Aprilie 

16 Prezentarea documentului 

strategic și aprobarea de 

către AG 

Strategie aprobată Întâlnire GAL GAL a aprobat planul de 

dezvoltare 

12 Aprilie 

17 Depunerea candidaturii Întocmirea dosarului de 

candidatură și depunerea la 

CDRJ 

 Documentație pregătită 

Rezumat  

Dosar semnat și stampilat 

25 Aprilie 

18     25 Aprilie 
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Tot acest proces de animare a teritoriului şi de elaborare a candidaturii a fost consemnat în 

documente de tipul (minute/procese verbale) şi este anexat la dosarul de candidatură. 

Tabel 1. Bilanțul acțiunilor de pregătire a planului 

Denumire acțiune Locul de desfasurare Data Participanți 

Întâlnire GAL Valcău de Jos 09.06.2010 16 

Întâlnire GAL Valcău de Jos 28.06.2010 21 

Întâlnire GAL Valcău de Jos 11.10.2010 27 

Întâlnire GAL Valcău de Jos 26.10.2010 25 

Ședință de lucru Cluj Napoca 15.02.2012 7 

Grup de lucru Crasna 22.02.2012 34 

Informare/consultare 

Crasna 02.03.2012 46 

Vârșolț 05.03.2012 19 

Pericei 05.03.2012 19 

Carastelec 06.03.2012 20 

Camăr 06.03.2012 16 

Maeriște 07.03.2012 14 

Boghis 09.03.2012 21 

Nușfalău 09.03.2012 15 

Întâlnire GAL Crasna 12.03.2012 34 

Grupuri de lucru Crasna 02.04.2012 34 

Ședință de lucru Crasna 06.04.2012 7 

Validarea planului de 
dezvoltare 

Crasna 12.04.2012 27 

Ședință de lucru Crasna 13.04.2012 6 

Întocmire dosar de 
candidatură 

Crasna 17.04.2012 7 

Total 20 întâlniri   

 415 participanți   
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2. Prezentarea parteneriatului decizional 

2.1. Descrierea partenerilor 

Partenerii vor fi asociați la procesul de monitorizare a proiectului din partea instituțiilor pe care le 

reprezintă şi a funcțiilor ocupate de aceştia în cadrul acestora, făcând distincția între partenerii 

publici, privați şi ONG. 

Parteneriatul decizional este reprezentat de Comitetul de selecție a proiectelor. 

PARTENERIATUL TERITORIULUI GAL Valea Crasnei și Barcăului este compusă din 34 de 

parteneri dintre care: 

  11 comune 

  9 asociații 

 2 Persoane fizice autorizate 

 9 Intreprinderi 

 1 Grup de inițiativă 

 1 composesorat 

 1 întreprindere familială 

 

Figura 28. Structura parteneriatului 

32%

27%

26%

6%

3%
3% 3% Administrație 

publică
Întreprinderi

ONG

PFA

Composesorat

Grup de inițiativă

Intreprindere
Fam
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Componența parteneriatului pe grupuri 

Minorități 

etnice 

Grupuri 

reprezentați 

de tineri 

sub 40 ani 

Grupuri 

reprezentate 

de femei 

Organiza

ție 

agricola 

Organiza

ție de 

mediu 

 

Sector 

forestier 

 

Sector 

economic 

Parteneri 

Privați 

+ 

Societate 

civilă 

 Nr % Nr %     Nr % 

2 15 44 9 26 2 3 1 11 23 68 

 

2.2. Crearea şi funcționarea GAL - ului 

La nivelul GAL ului, organele asociației sunt: 

 Adunarea generală; 

 Consiliul director; 

 Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori;  

 Comitetul de selectare a proiectelor; 

 Compartiment administrativ. 
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1) Adunarea generală 

Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociațiilor.  

 Competența adunării generale cuprinde: 

 Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL; 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil; 

 Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecție; 

 Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori. 

 Adunarea generală se întruneşte cel puțin o dată pe an şi are drept de control asupra 

celorlalte două organe precizate mai sus.  

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt 

obligatorii chiar şi pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat 

împotriva.  

2) Consiliul director 

Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din 

afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa. 

În exercitarea competenței sale, consiliul director: 
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a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

proiectele asociației; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociației; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcționare. Nu poate fi membru al 

consiliului director, iar dacă era, pierdea aceasta calitate, orice persoană care ocupa o funcție de 

conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectivă are ca scop sprijinirea activității 

acelei instituții publice. 

3) Cenzorul sau după caz comisia de cenzori 

În realizarea competențelor sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 

c) participă la şedințele consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

4) Comitetul de selectare a proiectelor 

Selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție, format din membrii GAL. În ceea 

ce priveşte selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din 

parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei grupurilor de 

acțiune locală,  este reprezentat de Comitetul de selecție a proiectelor. 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea 

activităților de control şi monitorizare, la aceste selecții va lua parte şi un reprezentant al AMPNDR.  

Comitetul de selecție a proiectelor va fi compus din 5 reprezentanți ai APL, 3 reprezentanți ai ONG-

urilor şi 3 reprezentanți ai firmelor private. 

Comitetul de selecție va fi ales de Adunarea Generală şi va avea 11  membri. Pentru fiecare membru 

va fi prevăzut un membru supleant. 
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Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii comitetului, în această 

situația persoana (organizația) în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la întâlnirea comitetului 

respectiv. 

Structura Comitetului de Selecție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aleşii comunali şi intercomunali  

(inclusiv via asociaţii publice) 

5 

Întreprinderi private: 

agricultori, meşteşugari, 

proprietari de hoteluri/restaurante 

3 

Comitet de selecţie 

LEADER 

 

Public 

45% 

Privat 

55% 

Reprezentanţi ai 

Administraţiilor locale 

şi judeţene 

0 

Număr de membri: 11.  

Pentru fiecare membru titular, 

au fost prevăzuţi supleanţi 

Asociaţii private 

„independente” 

3 

Reprezentant AM 
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Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru 

efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean. 

Tabelul de mai jos precizează componenţa comitetului de selectare a proiectelor selectate de 

GAL. 

Tabel cu componența Comitetului de Selecție 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia în CS Tip* /Observaţii 

Faluvegi Ferencz Primăria Carastelec Membru ADMIN 

Marina Ida 

Magdolna 

Primăria Boghiș Membru ADMIN 

Breda Lajos Primăria Vîrșolț Membru ADMIN 

Berceanu Sandu Primăria Meseșenii de 

Jos 

Membru ADMIN 

Maroșan Arsenie  Primăria Balc Membru ADMIN 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Mocan Andrada Rareș TCM Membru INTREPRINDERI 

Kovacs Csilla Sc. Csilla Kovacs Srl Membru INTREPRINDERI 

Bakai Marton DACII CO Martiny Srl Membru INTREPRINDERI 

Ambrus Ioan East West Impex Srl Membru INTREPRINDERI 

Kiraly Stefan Kiraly Srl Membru INTREPRINDERI 
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ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Copas Cornel Vasile Asociația Millenium 

Meseșenii de Jos 

Membru ONG 

 

Comisia de contestații este alcătuită din următorii: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Roșan Ioan Primăria Valcău de Jos Membru Administrație publică 

Szabo Levente 

Gyorgy 

Primăria Camăr Membru Administrație publică 

PARTENERI PRIVAȚI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Szabo Melinda Pfa Szabo Melinda privat  

Breda Andrea Pfa Breda Andrea Membru PFA 

Olah Elemer-

Alexandru 

Composesorat Camăr Membru ONG 
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Figura 29.: Membrii Comisiei de Selecție 

Regula „dublului cvorum” 

 Prezenţă minimă obligatorie: 50% 

 Cel puţin 50 % din sectorul privat, ONG şi aleşi. 

Ponderea partenerilor din mediul urban este de: 0% 

 

5) Compartimentul administrativ va avea următoarea componență: 

a) Manager GAL – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării 

procedurilor de lucru; 

b) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – 

contabile a GAL-ului; 

c) Departamentul de animare – desfăşoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL; 

d) Departamentul tehnic – va avea ca sarcină verificarea şi selecția proiectelor ce se vor implementa; 

e) Consultanți externi – funcție de necesitați pentru buna desfășurare a activităților GAL; 

f) Angajat pentru activități de secretariat; 

La nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activități: 

a) informare – comunicare; 

b) apel pentru proiecte; 

45,45

45,45

9,09

Administrație

Întreprinderi

ONG
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c) sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse; 

e) monitorizarea proiectelor; 

f) comisia de contestații; 

 

Pentru a creşte capacitatea de a mobiliza co-finanţarea necesară proiectelor, parteneri GAL VALEA 

CRASNEI ȘI BARCĂULUI au contactat mai multe unităţi financiare pentru a găsi cea potrivită de a 

cofinanţa programului Leader. 

 

Organigrama: 

 

 

Manager GAL

Departament 
animare

Animator Animator Animator

Departament 
technic

Expert technic
Expert 

dezvoltare

Responsabil 
financiar

Personal 
ptr.activități de 
secretariat si PR
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Fișa postului: 

Pentru fiecare angajat al GAL-ului se va întocmi o fişă a postului, în care vor fi cuprinse toate 

activitățile la care participă şi atribuțiile lor în cadrul acestor activități. 

DENUMIRE POST: Director executiv 

TITULAR: Vékás Albert 

Cerințele pentru ocuparea postului Studii: superioare Specializări: managementul 

proiectelor, fonduri europene, construcție parteneriate, 

dezvoltare rurală 

Limbi străine: nivel conversațional în cel puțin o limbă 

de circulație internațională 

Permis de conducere: cat.B 

Cunoștințe IT: Să cunoască la nivel de utilizator familia 

Ms Office 

(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, 

Project sau echivalent) 

Caracteristici și abilități personale: abilități de 

comunicare, muncă în echipă, rezistență la stres,  

Nivel de experiență pe un post de similar cel puțin 2 ani 

Relațiile în cadrul asociației, atât pe 

orizontală cât şi pe verticală 

Este subordonat: Consiliului Administrativ; 

Coordonează: Departamentul tehnic, Animatorul și 

personalul pentru activitățile de secretariat 

Reprezintă asociația: în relațiile  cu băncile, instituțiile 

statului, alte companii, APDRP, AM,  parteneri etc. 

Atribuții, sarcini, responsabilități Titularul postului are rolul de a asigura conducerea, 

organizarea și funcționarea organizației cu eficiență 

maximă prin angajarea resurselor financiare, tehnologice și 

umane necesare, în primul rând cele legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL 

Coordonează organizarea și derularea activităților de : 
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– Comunicare 

– Diseminare 

– Implementare proiecte 

– Monitorizare evaluare 

– Cooperare 

Răspundere Semnează contracte cu furnizorii, clienții, beneficiarii și 

partenerii strategici. 

Semnează referate de investiții, statele de plată și 

rapoartele financiare ale organizației. 

Comunică angajaților și colaboratorilor valorile și 

obiectivele strategice ale organizație  

Stabilește obiectivele colaboratorilor din subordine, 

termenele-limită și modalitățile de măsurare a gradului de 

realizare a obiectivelor 

 

DENUMIRE POST: RESPONSABIL FINANCIAR 

TITULAR:  

Cerințele pentru ocuparea postului Studii: absolvent al învățământului superior economic de 

specialitate; Cunoştințe:  

-să posede cunoştințe temeinice în ceea ce priveşte 

sistemul organizatoric şi financiar-contabil;  

-să posede cunoştințe solide în ceea ce priveşte legislația în 

vigoare privind domeniul financiar-contabil;  

-să probeze o bună cunoaştere a conducerii contabilității 

computerizate;  

Cunoștințe IT: Să cunoască la nivel de utilizator pachetul 

Ms Office 

(Outlook, Word, Excel, echivalent) 

Caracteristici şi abilități personale: -capacitate de a 

prelucra informațiile, de a le interpreta şi de a le valorifica 
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prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate 

altor factori decizionali; 

-corectitudine, tenacitate, seriozitate,  

Nivel de experiență pe un post similar cel puțin 3 ani, 

experiență specifică: contabilitate în domeniul ONG cel 

puțin un an. 

Relațiile în cadrul asociației, atât pe 

orizontală cât şi pe verticală 

Este subordonat: managerului GAL; 

-are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile şi alte 

entități funcționale; 

-are relații cu persoane juridice şi persoane fizice care au 

tangență cu sfera sa de activitate. 

Atribuții, sarcini, responsabilități –-organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde 

de desfăşurarea în mod eficient a activității financiar-

contabile ale asociației  în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare;  

- ține evidența documentației necesare a activității biroului, 

privind salarizarea, asigurările sociale, fluctuația de 

personal, angajări, promovări, transferuri, plecări din 

asociație; 

Răspundere Semnează situațiile financiare 

 

 

DENUMIRE POST: PERSONAL ptr ACTIVITĂȚI DE 

SECRETARIAT 

TITULAR: VIZAKNAI, Szende, Beáta 

Cerințele pentru ocuparea postului Studii: 

-medii; 

Aptitudini: 

-gândire logică; 

-corectitudine, seriozitate, atitudine principială în 
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relațiile cu oamenii 

Atitudini: 

- sincer, dispus la colaborare  

Limbi străine: limba engleză scris/vorbit 

Cunoştințe IT: Să cunoască la nivel de utilizator 

familia Ms Office 

(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, 

Publisher, Project sau echivalent) 

Nivel de experiență pe un post similar cel puțin 6 luni 

Relațiile în cadrul asociației, atât pe 

orizontală cât şi pe verticală 

Este subordonat: managerului GAL; 

Are relații de serviciu cu toți angajații şi colaboratorii, 

precum şi cu  membrii GAL 

Atribuții, sarcini, responsabilități –Înregistrează documente externe primite prin fax, e-

mail, delegații; 

Redactează corespondența simplă; 

Organizează şedințe, conferințe; 

Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor; 

Primirea vizitatorilor şi anunțarea persoanelor de 

contact din asociație 

- asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în 

conformitate cu cerințele zilnice 

-Asigurarea suportului administrativ pentru toate 

departamentele 

- menține relația cu mass-media 

Răspundere Supravegherea registrelor administrative. 
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DENUMIRE POST: ANIMATOR 

TITULAR: Ágoston Orsolya Rózsika 

Cerințele pentru ocuparea postului Studii superioare în domeniul administrației publice, 

ştiințe economice, ştiințe sociale sau agricole.  

Specializări: managementul proiectelor, fonduri 

europene, construcție parteneriate, dezvoltare rurală 

Limbi străine: scris/vorbit în cel puțin o limbă de 

circulație internațională 

Cunoştințe IT: Să cunoască la nivel de utilizator familia 

Ms Office 

(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, 

Project sau echivalent) 

Caracteristici şi abilități personale: abilități de 

comunicare, muncă în echipă, rezistență la stres  

Nivel de experiență pe un post de conducere cel puțin 

1 an 

Relațiile în cadrul asociației, atât pe 

orizontală cât şi pe verticală 

– Este subordonat: managerului GAL; 

Are relații de serviciu cu toți angajații şi colaboratorii, 

precum şi cu  membrii GAL 

Are relații cu actorii din aria GAL. 

Atribuții, sarcini, responsabilități Contribuie la atingerea scopurilor asociației, în special 

pentru implementarea cu succes a activităților 

programului LEADER în primul rând cele legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

o Informare 

o Sprijinirea elaborării proiectelor 

o Lansarea apelului pentru proiecte 

o Monitorizare 

Animatorul este intermediar între asociație şi grupurile 

țintă specifice, fiind responsabil față de aceste parți şi 
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distribuind informații care dau posibilitatea grupurilor 

țintă să înțeleagă politicile promovate de asociație. 

Formulează mesaje, pregăteşte şi/sau prezintă materiale 

informative.  

Răspundere Identificarea beneficiarilor de proiecte 

 

DENUMIRE POST: ANIMATOR 

TITULAR: Kabai Kinga 

Cerințele pentru ocuparea postului Studii superioare în domeniul administrației publice, 

ştiințe economice, ştiințe sociale sau agricole.  

Specializări: managementul proiectelor, fonduri 

europene, construcție parteneriate, dezvoltare rurală 

Limbi străine: scris/vorbit în cel puțin o limbă de 

circulație internațională 

Cunoştințe IT: Să cunoască la nivel de utilizator familia 

Ms Office 

(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, 

Project sau echivalent) 

Caracteristici şi abilități personale: abilități de 

comunicare, muncă în echipă, rezistență la stres  

Nivel de experiență pe un post de conducere cel puțin 

1 an 

Relațiile în cadrul asociației, atât pe 

orizontală cât şi pe verticală 

– Este subordonat: managerului GAL; 

Are relații de serviciu cu toți angajații şi colaboratorii, 

precum şi cu  membrii GAL 

Are relații cu actorii din aria GAL. 

Atribuții, sarcini, responsabilități Contribuie la atingerea scopurilor asociației, în special 

pentru implementarea cu succes a activităților 

programului LEADER în primul rând cele legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL: 
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o Informare 

o Sprijinirea elaborării proiectelor 

o Lansarea apelului pentru proiecte 

o Monitorizare 

Animatorul este intermediar între asociație şi grupurile 

țintă specifice, fiind responsabil față de aceste parți şi 

distribuind informații care dau posibilitatea grupurilor 

țintă să înțeleagă politicile promovate de asociație. 

Formulează mesaje, pregăteşte şi/sau prezintă materiale 

informative.  

Răspundere Identificarea beneficiarilor de proiecte 

 

 

DENUMIRE POST: Expert TEHNIC 

TITULAR: Pop-Roland Tibor 

Cerințele pentru ocuparea postului Studii superioare în domeniul administrației publice, 

ştiințe economice, ştiințe sociale, tehnice. Specializări: 

managementul proiectelor, fonduri europene, 

construcție parteneriate, dezvoltare rurală 

Limbi străine: o limbă de circulație internațională 

scris/vorbit 

Cunoştințe IT: Să cunoască la nivel de utilizator 

familia Ms Office 

(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, 

Publisher, Project sau echivalent) 

Nivel de experiență pe un post de similar cel puțin 2 

ani 

Relațiile în cadrul asociației, atât pe 

orizontală cât şi pe verticală 

Este subordonat: managerului GAL; 

Colaborează cu expertul de dezvoltare  

Atribuții, sarcini, responsabilități – Contribuie nemijlocit la activitățile de implementare 
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a proiectelor în cadrul GAL: 

 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; 

 Monitorizarea şi raportarea la timp privind 

realizările şi rezultatele proiectului; 

Informația despre conținutul proiectului şi realizările 

acestuia este oferită factorilor de decizie la cel mai 

înalt nivel. 

Răspundere Realizarea şi monitorizarea activităților de animare 

pentru promovarea acțiunilor GAL. 

 

 

DENUMIRE POST: EXPERT Dezvoltare 

TITULAR:  

Cerințele pentru ocuparea postului Studii: cel puțin nivel master în domeniul 

administrației publice, ştiințe economice, ştiințe 

sociale. Specializări: managementul proiectelor, 

fonduri europene,  management şi dezvoltare rurală 

Limbi străine: o limbă de circulație internațională 

scris/vorbit 

Cunoştințe IT: Să cunoască la nivel de utilizator 

familia Ms Office 

(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, 

Publisher, Project sau echivalent) 

Nivel de experiență pe un post de similar cel puțin 4 

ani 
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Relațiile în cadrul asociației, atât pe 

orizontală cât şi pe verticală 

Este subordonat: managerului GAL; 

Colaborează cu expertul tehnic și animatori 

 

Atribuții, sarcini, responsabilități – Contribuie nemijlocit la activitățile de implementare 

a proiectelor în cadrul GAL: 

 Luarea operativă a deciziilor asupra 

implementării proiectului (sau depistarea 

problemelor); 

 Executarea operativă şi corectă a procedurilor 

de gestionare a resurselor; 

 Facilitarea coordonării între activitățile 

componentelor; 

 Monitorizarea şi raportarea la timp privind 

realizările şi rezultatele proiectului; 

Informația despre conținutul proiectului şi realizările 

acestuia este oferită factorilor de decizie la cel mai 

înalt nivel. 

Răspundere Verificarea şi selecția proiectelor ce se vor 

implementa.  

 

Responsabilităţi: 

Responsabilităţi, sarcini Responsabil 

Depunerea dosarului de candidatură Președintele GAL 

Convocarea GAL Preşedintele GAL 

Reprezentarea GAL Preşedintele GAL 

Manager GAL 

Implementarea planului de comunicare Manager GAL 

Organizare, asigurarea condiţiilor tehnice pentru 

activitatea de comunicare  

Secretar(ă) 
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Elaborarea documentelor aferente sesiunilor de 

proiecte 

Expert tehnic 

Pregătirea apelurilor de proiecte Expert tehnic 

Pregătirea materialelor pentru întâlniri, seminarii, 

conferinţe etc. 

Expert dezvoltare 

Elaborarea procedurilor Expert tehnic, Manager GAL 

Promovarea programului Membrii GAL 

Animatori 

Manager GAL  

Completarea registrelor Secretar(ă) 

Relaţii cu publicul Animatori  

Primirea proiectelor, înregistrarea lor Expert tehnic 

Verificarea conformităţii Expert tehnic 

Evaluarea proiectelor Expert tehnic 

Comunicare cu beneficiarii Secretar(ă) 

Pregătirea şedinţelor CSP Manager GAL 

Întocmirea proceselor verbale Secretar(ă) 

Relaţii cu AM, APDRP, DADR, RNDR Manager GAL 

Transmiterea documentelor la AM, APDRP, 

DADR, RNDR 

Expert tehnic 

Evaluare, Monitorizare Expert tehnic 

Raportare către GAL şi AM Manager GAL 

Elaborarea rapoartelor financiare, situaţilor 

financiare 

Responsabil financiar 

Aprobarea criteriilor de selecţie CSP 

Aprobarea documentelor aferente apelurilor de 

proiecte 

CSP 

Decizia asupra proiectelor selectate CSP 

Aprobarea rapoartelor  CD 

Iniţierea modificărilor Expert dezvoltare 
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Consultanță în implementarea programului Externalizat 

Inițierea proiectelor de cooperare Expert dezvoltare 

 

PARTEA a – VI – a: Organizarea GAL-ului 

1. Resurse umane  

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele Calificări şi experienţă profesională 

 

 

1. 

 

 

Vekas Albert Levente 

Calificarea: 

- Calificare de Inginer IT, Institutul Gabor Denes, 

Budapesta ISCED 5 

- Specializare în rețele, Universitatea Tehnică, Cluj-

Napoca, ISCED 6 

- Expert achiziții publice, specializat în rețele, 

universitatea tehnică. Sistemul achiziţiilor publice; 

Principiile ce stau la baza achiziţiilor publice; 

Pregătirea iniţierii procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică; întocmirea 

documentaţiei de atribuire; Derularea procedurilor de 

atribuire a contractului de achiziţie publică; 

Modalitatea de soluţionare a contestaţiilor de către 

C.N.S.C.; Studii de caz in atribuirea contractelor de 

achiziţii publice; Fenomenul achiziţiilor publice 

trucate: context, cauze şi forme de manifestare; 

Identificarea surselor de risc, de fraudă şi de corupţie 

în derularea procedurilor de achiziţii publice, 

CRFCAPL Cluj Napoca 

- Manager proiect  - Stabilirea scopului proiectului, 

Stabilirea cerintelor de management integrat,  

Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectelor, 

Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor,  realizarea 
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proceduriloe de achizitii pentru proiect, 

managementul riscurilor,  managementul echipei de 

proiect,  managementul comunicarii, managementul 

calitatii proiectului, SCHULTZ CONSULTING, 

București 

Experienţă profesională:  

Inspector de specializare 

- concepţia de gospodărire comunală 

- plan de acţiune în implementarea strategiei 

- elaborare fişe proiecte 

- pregatirea şi derularea procedurilor de achizie publică 

- derularea si managementul proiectelor PHARE, FEADR 

etc. 

- responsabil achizitii publice 

Analist programator - Coordonarea și verificarea personalului 

care utilizează PC, Asigurarea funcționalității PC și software 

bancar 

Recepționer calificat Hotel 4* 

 

2. 

 

Pop Roland Tibor 

 

Calificarea : 

-  Licențiat în inginerie, Măsurători terestre și 

Cadastru, Universitatea Arhitectură și Construcții 

- Manager proiect  - Stabilirea scopului proiectului, 

Stabilirea cerintelor de management integrat,  

Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectelor,  

Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor,  realizarea 

proceduriloe de achizitii pentru proiect, 

managementul riscurilor,  managementul echipei de 

proiect, managementul comunicarii, managementul 

calitatii proiectului 

Experienţă profesionala: Inginer topograf – măsurători 
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topografice, prelucrarea măsurători, proiectare 

3.   

Vizaknai Szende Beata 

Calificarea: Bacalaureat, profil matematică-informatică, 

Liceul Teologic Reformat ”Wesselenyi” 

 

Experienţă profesională: Participare la activități presupuse 

de proiectul Europe for Citizens, în Olanda 

Membru al Consiliului Studentesc ZRWK, Zalau 

Membru al Consiliului Studentesc Judetean, Salaj  

  Organizator evenimente scolare 

Membru si coreograf in echipa de teatru amator ZRWK 

  Membru al programului Schimb de studenti: Van 

Lodenstein College Amersfoort- Liceul Reformat 

„Wesselenyi” Zalau, in cadrul proiectului „CitizEUnglish” 

4.  

Kabai Kinga 

Calificare:  

- Diploma de licență, facultatea de științe economice, 

finanțe-bănci 

Experienţa profesionala:  

- Vânzătoare – gestionar: recepționarea mărfii, 

înregistrarea și prelucrarea facturilor 

- Membru al echipei CCST (Consiliul Consultativ al 

Tinerilor din Județul Sălaj) 

 

5. Agoston Orsolya 

Rozsika 

Calificări:  

- Manager de proiect, diplomă acreditată CNFPA 

- Achiziții publice, diplomă acraditată de CNFPA 

- Diplomă de master în managementul resurselor, 

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Geografie, 

Cluj Napoca 
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- -Diplomă de licență în Cartografe, Topografie , 

Cadastru, Dezvoltare regională- Universitatea Babes-

Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj Napoca 

Experienţă profesională: - 

- Șef birou senatorial - Organizarea activităţii biroului 

senatorial, menţinerea legăturii cu aparatul tehnico-

administrativ al Senatului şi cu toate instituţiile 

statului, evidenţa corespondeţei Biroului Senatorial, 

organizarea serviciului de protocol, coordonarea 

activităţilor salariaţilor biroului  

- Manager RECL – achiziții publice, proiecte de 

finanțare 

- Manager proiect – Implementare proiect 

 

Resurse umane ale structurilor partenere:  

Nume, Prenume Organizație Funcție Localitate 

CHIS LUCIAN Comuna Măeriște viceprimar Măeriște 

POP DANIELA Comuna Măeriște contabil Măeriște 

Fazakas Sandor Parohia Reformată preot Vârșolț 

Papp Zsolt  Comuna Camăr inpector SCM Camăr 

Kadar Andrea Scoala cu clasele I-VIII invatătoare Vârșolț 

Sabou Mircea Nicolae  Agent de dezvoltare Valcău de Jos 

Fazakas Csilla Comuna Nușfalău consilier al primarului Nușfalău 

Rosan Diana  Agent de dezvoltare Valcău de Jos 

Maxim Sorin Comuna Valcău de Jos inginer Valcău de Jos 

Vigh Szabo Levente Comuna Pericei consilier primar Pericei 

FIlip Alexandra Lorena 

Maria   

Comuna Meseșenii de 

Jos 

consilier primar Meseșenii de Jos 
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2. Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile) 

 

Figura 30. Imagine a biroului pus la dispoziția GAL de către comuna Crasna 

 

Principalele resurse materiale (echipamente, localuri disponibile etc.) identificate în cadrul teritoriului 

şi care vor contribui (alături de resursele umane şi financiare) la implementarea acțiunilor din cadrul 

proiectului sunt:  

- sediul GAL cu suprafața de 15m2-cu utilități  

- sala de conferinte 

- dotări cu 1 calculator, internet, 1 birou  

- Mese, scaune 
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Figura 31. Sala de ședințe 

Pentru organizarea întâlnirilor, ședințelor, instruirilor și altor tipuri de activități de grup membrii 

parteneriatului dețin spații/locații corăspunzătoare și sunt dispuși să pună la dispoziția GAL-ului. 

3. Buget indicativ anual de funcționare a GAL-ului 

Bugetul pentru cheltuielile de funcționare GAL va fi de maxim 15% din totalul cheltuielilor publice 

eligibile din strategia de dezvoltare locală (pentru componenta a – funcționarea GAL – 80% şi 

componenta b – instruire şi animarea teritoriului după selecția GAL – 20%). 

Sunt prezentate în continuare cheltuielile eligibile pentru cele două componente. 

Componenta a: 

Pentru această componentă cheltuielile nu vor depăşi 80% din totalul alocat pentru fiecare GAL în 

cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi poate acoperi cheltuieli precum: 

- Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; 

- Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

- Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; 
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- Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, precum şi a 

altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL; 

- Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 

- Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), transport şi plata 

utilităţilor (căldură, lumină, etc.); 

- Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare rurală, 

seminarii etc.  

Componenta b: 

Pentru aceste activităţi, GAL-urile vor cheltui cel puţin 20% din valoarea eligibilă determinată pentru 

fiecare GAL în parte din cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi poate acoperi cheltuieli precum: 

- Studii ale zonei; 

- Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală; 

- Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

- Evenimente de promovare; 

- Instruirea liderilor locali. 

- Euro - 

Denumire Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total 

Componenta a:  94,140.00   74,600.00   70,520.00  239,260.00  

 Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL;  52,440.00   52,440.00   52,440.00  157,320.00  

Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru 
alte servicii de expertiză legate de 
implementarea strategiei de dezvoltare 
locală; 

 11,400.00   5,000.00   5,000.00   21,400.00  

Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii;  -     -     -     -    

 Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de 
echipamente de birotică şi electronice, 
precum şi a altor echipamente necesare 
pentru desfăşurarea activităţilor GAL; 

 20,280.00   7,200.00   3,120.00   30,600.00  

Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor     -    
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Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, 
internet, poştă şi servicii poştale), transport 
şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.); 

 5,520.00   5,460.00   5,460.00   16,440.00  

Cheltuieli pentru participarea la activităţile 
reţelei naţionale şi europene de dezvoltare 
rurală, seminarii etc.  

 4,500.00   4,500.00   4,500.00   13,500.00  

Componenta b  24,505.00   17,345.00   18,890.00   60,740.00  

Studii ale zonei  5,000.00   5,000.00   5,000.00   15,000.00  

Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu 
privire la strategia de dezvoltare locală 

 6,905.00   1,945.00   3,295.00   12,145.00  

Instruirea personalului implicat în 
implementarea strategiei de dezvoltare locală 

 2,700.00   2,700.00   2,700.00   8,100.00  

Evenimente de promovare  7,700.00   5,500.00   5,695.00   18,895.00  

Instruirea liderilor locali  2,200.00   2,200.00   2,200.00   6,600.00  

TOTAL 118,645.00   91,945.00   89,410.00  300,000.00  

 

Prevederile sub-măsurii 431.2 din fişa tehnică a axei 4 (Leader) specifică faptul că bugetul pentru 

cheltuielile de funcționare a fiecărui GAL, dobândirea de competențe și animare a teritoriului va fi de 

maxim 15% din totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare locală, dar nu mai 

mult de 300.000,00 de EURO (pentru componenta a – funcționarea GAL – 80% şi componenta b – 

instruire şi animarea teritoriului după selecția GAL – 20% din suma cheltuielilor de funcționare 

GAL). 

-Euro- 

Venituri : Suma Euro 

Componenta A 239,260.00 

Componenta B 60,740.00 

TOTAL 300,000.00 

Cheltuieli :  

Componenta A 239,260.00 

Componenta B 60,740.00 

TOTAL 300,000.00 

 

  



Plan de dezvoltare local 2012   GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

179 

 

4. Dispozitivul de comunicare şi informare 

Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele iniţiale, de constituire a 

parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea parteneriatului ca GAL în acţiunile de 

sale de funcţionare, instruire şi animarea teritoriului. 

GAL Euro-Crișana va utiliza diverse metode pentru a asigura o comunicare și informare efectivă cu 

locuitorii şi actorii implicaţi în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcţionare a GAL şi 

implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

Obiectivele concrete ale planului de comunicare: 

 Conștientizarea cetățenilor cu privire la obiectivele și oportunitățile planului de 

dezvoltare local.  

 Pregătirea și sprijinirea potențialilor depunători pentru participare în program.  

 Prezentarea locuitorilor rezultatele programului  

 Transferul de experiență pentru alte grupuri LEADER  

 Transparența programului atât în interiorul teritoriului precum și în afara ei 

 Evaluarea eficienței  

 

Vor exista patru grupuri ţintă distincte: 

a. Cetăţeni (informare şi comunicare) 

b. Actori implicaţi în dezvoltarea teritoriului (în legătură cu buna funcţionare a GAL şi 

implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală) 

c. Alte teritorii, actori din afara GAL. 

d. Autorități implicate în implementarea Axei 4 

 

Nivelul de eficienţă al comunicării la care se doreşte să se ajungă poate fi reprezentat astfel: 

 



Plan de dezvoltare local 2012   GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

180 

 

 

Instrumentele necesare pentru informare și comunicare: 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Acțiune 

Instrument Descriere Metodologie Cantitate 

1 Comunicare 

on-line 

pagina de web 

 

Va fi elaborată o pagină de web care 

va cuprinde informații legate de 

teritoriu, GAL, strategie, evenimente, 

parteneri. 

1 

grupuri de e-mail 

 

Toți corespondenții care doresc să fie 

la zi cu viața GAL, vor fi introduși în 

lista de corespondență a GAL, astfel 

vor fi înștiințați automat prin e-mail 

despre toate acțiunile și activitățile 

GAL, inclusiv seminariale și cursurile 

de formare organizate pentru GAL. 

1 

2 Comunicare 

scrisă 

e-mail 

fax 

Comunicarea oficială cu beneficiari, 

AM, APDRP, alte instituții și parteneri 

ori de câte ori 

e nevoie 

Constientizare

Informare

Comunicare

Participare

Implicare

Angajament

Asumare

Cetățeni

Actori 
implicați

Alții
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poştă se va derula după caz prin poștă, fax, 

e-mail.  

Publicațiile realizate de GAL vor putea 

fi solicitate prin poștă sau electronic. 

3 Întâlniri de 

promovare 

prezentări PPT, 

prelegeri, 

afișe, broșuri, 

pliante 

discuții 

 

Aceste întâlniri vor avea ca scop 

conștientizarea locuitorilor asupra 

abordării LEADER, prezentarea 

bunelor practici din Europa și din 

teritoriu, prezentarea informațiilor 

legate de strategie, apeluri de proiecte 

și discuții în grup legate de anumite 

tematici. 

GAL va avea afișe standard de 

dimensiuni A3 și A2. 

A2 vor fi plasate în spații publice (stații 

de autobuz, primării, școli, etc.) 

A3 vor fi distribuite gratuit, împreună 

cu publicațiile GAL. 

22 

4 Întâlniri de 

informare 

prezentări PPT, 

prelegeri, 

afișe, broșuri, 

pliante 

discuții 

 

Aceste întâlniri vor avea ca scop 

prezentarea rezultatelor obținute prin 

programul LEADER, prezentarea 

informațiilor legate de strategie, apeluri 

de proiecte și discuții în grup legate de 

anumite tematici. 

 

11 

5 Festival afișe, pliante, 

broșuri 

expoziții de 

produse 

Spectacole 

Se vor organiza anual târguri de 

prezentare a strategiei și a inițiativelor 

din teritoriu 

3 
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culturale, 

concursuri 

6 Întâlniri 

tematice 

prezentări PPT, 

prelegeri, 

afișe, pliante, 

broșuri 

 

 

Întâlnirile tematice au ca scop 

stimulare cooperării în teritoriu și 

găsirea modalităților de cooperare 

între actorii relevanți. 

Vor fi identificate teme de interes 

pentru teritoriu pentru care vor fi 

greate grupuri de lucru. 

În fiecare semestru se va organiza o 

întâlnire tematică. 

6 

7 Mass media comunicate de 

presă 

 

 Acțiunile și evenimentele GAL vor fi 

anunțate prin Comunicate de presă, 

respectând 

regulile de Identitate Vizuală. 

9 

anunțuri 

 

Evenimentele mai importante (de 

exemplu lansări de apel) vor fi făcute 

publice și prin anunțuri plătite, 

respectând regulile de Identitate 

Vizuală. 

6 

articole 

reportaje 

 

Câte un exemplar din toate publicațiile 

GAL vor fi expediate pe adresa 

corespondenților, cu rugămintea, ca 

aceste publicații să fie prezentate în 

presă. 

Presa va fi invitată la toate 

evenimentele derulate în teritoriu 

ori de cate ori 

este cazul 

 Conferințe de 

presă 

 

Vor fi organizate conferințe de presă 

cu ocazia evenimentelor importante și 

la finele fiecărui an, spre a prezenta 

5 



Plan de dezvoltare local 2012   GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

183 

 

public bilanțul activităților GAL. 

8 Informare Buletin 

informativ tipărit 

semestrial 

În fiecare semestru se va elabora un 

buletin informativ cuprinzând 

informații esențiale legate de 

implementarea strategiei și bune 

practici 

400 

buc/semestru 

newsletter 

electronic 

disponibil pe site 

și prin e-mail 

acest newsletter va cuprinde informații 

actuale legate de evenimente și 

proiecte ale GAL 

lunar 

film 

 

se va elabora un film de prezentare al 

teritoriului și al partenerilor 

cuprinzând bune practici. 

La sfârșitul perioadei se va elabora un 

film de prezentare a proiectelor 

implementate 

1 

online 

 

Informații legate de proiecte și bune 

practici vor fi disponibile și pe site-ul 

GAL și pagina Facebook 

actualizare cel 

puțin odată pe 

lună 

7 Prezentare de 

bune practici 

chestionare Vor fi elaborate chestionare pentru 

evaluarea eficienței planului de 

comunicare, modului de funcționare a 

GAL. 

6 – de 2 

ori/an 

formulare de 

evaluare 

La toate evenimentele organizate de 

GAL vor fi completate formulare de 

evaluare 
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Toate materialele promoționale și de informare vor respecta regulile de identitate vizuală specifică 

programului. 

PARTEA a – VII – a: Mecanismul de implementare 

Gestionarea zilnică a implementării 

1. Informare 

 

Campanie de promovare – va avea scopul de a promova programul în teritoriu și de a informa 

potențialii beneficiari de proiecte. 

 Materiale informative: bannere, panouri, afișe, pliante, film de promovare, 

 Întâlniri de informare: prezentări, discuții 

 

Participări la evenimente – reprezentanții GAL vor participa la evenimente organizate de RNDR, 

REDR precum și alte GAL-uri sau organizații din țară sau UE pentru a promova teritoriu și de a 

stabilii parteneriate. 

Acesta se va realiza prin intermediul  

 Standuri  

 Prezentări 

 

Întâlniri tematice – se vor organiza întâlniri pe diferite teme de interes pentru teritoriu cu scopul de a 

genera proiecte în parteneriat viabile și de folos pentru teritoriu. 

 

Sesiuni de instruire – se vor axa pe acele componente de calificări și abilități care lipsesc din teritoriu 

(de ex. management de proiecte, creare parteneriate, comunicare, antreprenoriat, etc.) 

Evenimente de promovare - anual se va organiza un eveniment care va promova teritoriul, 

realizările, produsele, tradițiile și valorile locale. 

 

Elaborarea studiilor – se vor elabora studii privind teritoriul 
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2. Apeluri de proiecte 

 

Elaborare ghidurilor – pentru fiecare măsură va fi elaborată un ghid al solicitantului  

Aprobarea punctajelor de către Comitetul de selecție a proiectelor 

Elaborarea formularelor și documentelor suport pentru apelurile de selecție 

Apelul pentru proiecte – se va organiza cel puțin un apel de proiecte anual cu termen limită stabilit. 

Promovare - Punerea materialelor la dispoziția beneficiarilor 

 

3. Sprijinirea depunătorilor de proiecte 

 

Solicitare de informații – Beneficiarii vor putea să se adreseze cu întrebări legate de strategie, măsuri, 

criterii de selecție, apeluri de proiecte etc. biroului GAL personal conform orarului pentru relații cu 

publicul, telefonic, sau prin internet sau în cadrul evenimentelor, întâlnirilor organizate. Pe baza 

discuțiilor beneficiarii împreună cu animatorul vor completa o fișă de proiect inițial care va primi un 

aviz inițial din partea departamentului tehnic. Departamentul tehnic va verifica dacă fișa de proiect 

respectă criteriile tehnice minime necesare și va propune modificări dacă este cazul. 

Acest proces se va repeta ori de câte ori este nevoie pentru a ajuta beneficiarii să concretizeze ideile 

în formă de proiect. 

Animatorii vor avea responsabilitatea să identifice cele mai potrivite măsuri pentru beneficiari și să 

ofere informații privind alte măsuri din PNDR. 

 

Consilierea beneficiarilor – Departamentul de animare va menține relația cu potențialii depunători de 

proiecte și îi vor sprijină în tot procesul. Această activitate se va face în primul rând în teren dar și la 

sediul GAL. 

 

Primirea proiectelor – Proiectele vor fi depuse la sediul GAL de către beneficiari înaintea expirării 

termenului limită și va fi înregistrat cu număr de înregistrare. 

 

4. Organizarea procesului de verificare  şi  decizie asupra proiectelor depuse  
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Verificarea conformității – Departamentul tehnic va realiza verificarea conformității și proiectelor. În 

cazul în care proiectul nu este conform beneficiarul va primi înapoi documentația spre completare și 

va putea depune iarăși înaintea expirării termenului limită. Se va completa o fisă de verificare pentru 

fiecare proiect. 

Verificarea eligibilității și îndeplinirii criteriilor de selecție – Departamentul tehnic va realiza evaluarea 

proiectelor pe baza criteriilor de selecție și a strategiei. Va fi elaborat o listă cu proiecte propuse spre 

finanțare care va intra în ședința comitetului de selecție a proiectelor. 

Selecția proiectelor – Selecția proiectelor se va face de către comitetul de selecție a proiectelor care se 

va întrunii după fiecare sesiune de apel de proiecte, cel puțin odată pe an. 
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Etapa Denumire Document Descriere Responsabil Locul 

Apel de 
proiecte 

Elaborarea 
criteriilor de 

selecție și a 
documentel
or aferente 
apelului 

Ghidul 
solicitantulu
i 
formularul 
pentru 
cererea de 

finanțare 
apelul de 
proiecte 
procedura 

Vor fi elaborate 
documentele aferente 
apelului de proiecte prin 

consultare cu AM și 
APDRP 

Departament 
tehnic 

Biroul 
GAL 

 Aprobarea 
documentel
or aferente 
apelului de 
proiecte 

Ghidul 
solicitantulu
i 
Formularul 
pentru 
cererea de 

finanțare 
Apelul de 
proiecte 
Procedura 

Comitetul de selecție a 
proiectelor se va întruni 

într-o ședință unde va 

aproba documentația 
aferentă apelului de proiecte 

Comitetul de 

selecție a 
proiectelor 

Sediul 
GAL 

 Promovare Apel de 
proiecte 
Ghidul 
solicitantulu
i 
Prezentări 
Documente 
de 
prezentare 

Anunțuri 

Se vor organiza evenimente 

de promovare și informare 

a potențialilor depunători cu 

privire la oportunitățile de 

finanțare 

Animatori În 
teritoriu
, online, 
în mass 
media 

și la 
Biroul 
GAL 

Idee de 
proiect 

Solicitare de 
informare 

Fişă de 
proiect 

Potențialii depunători 

elaborează o fișă de proiect 
cu ajutorul animatorilor. 

Animator În 
teritoriu
, online, 

și la 
Biroul 
GAL 

 Informare 
preliminară 

Fişă de 
proiect 

Aviz inițial de la 
departamentul tehnic 

Departament 
tehnic 

Biroul 
GAL 

Depunerea 
proiectelor 

Sprijinirea 
solicitanţilor 

 Biroul GAL va oferii orice 

informații necesare pentru a 
sprijinii procesul de 
elaborare a proiectelor 

Departament 
tehnic 
Animatori 

În 
teritoriu
, online, 

și la 
Biroul 
GAL 

 Depunerea Registrul Fiecare proiect depus Departamentul Biroul 
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proiectelor 

și 
înregistrarea 

proiectelor înaintea termenului limită va 
fi înregistrat cu număr de 
înregistrare 

tehnic GAL 

 Verificarea 

conformități
i  

fișă de 
verificare 

Proiectele trebuie să 

îndeplinească condițiile de 

formă și conținut descrise 

în apelul de selecție. În 
cazul în care proiectele nu 
trec de această etapă 
beneficiarii vor primii 

înapoi dosarele și vor putea 
redepune proiectele cu 

condiția încadrării în 
termenul limită pentru 
depunere. 

Departamentul 
tehnic 

Biroul 
GAL 

Evaluarea Verificarea 

eligibilității 

Raport de 
evaluare 

Proiectele vor fi verificate 
pentru vedea dacă 
îndeplinesc criteriil de 
eligibilitate. 

Departamentul 
tehnic 

Biroul 
GAL 

 Aplicarea 
criteriilor de 

selecție 

Raport de 
evaluare 

Fiecare proiect va fi analizat 
în prisma criteriilor de 

selecție. În cazul în care 

informațiile cuprinse în 

documentație nu sunt clare 
se vor solicita clarificări. 
Se va întocmi un raport de 
evaluare pentru fiecare 
proiect care va cuprind 

informații legate de 
beneficiar, propunerea de 

proiect, eligibilitatea, și 

punctajul obținut pe baza 
criteriilor. 

Departamentul 
tehnic 

Biroul 
GAL 

Selecția 
proiectelor 

Aprobarea 
listei de 
proiecte 
selectate 

Lista 
proiectelor 
selectate 

Se va întocmii o listă a 
proiectelor selectate pe baza 
rapoartelor de evaluare. 
În cazul în care valoarea 
proiectelor trecute de faza 

de evaluare depășesc 
alocarea pe sesiune se va 
face un clasament pe baza 
punctajelor. 

Comitetul de selecție a 
proiectelor va aproba lista 

proiectelor câștigătoare 

Comitetul de 

selecție a 
proiectelor/de
partamentul 
tehnic 

Sediul 
GAL 
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În cazul în care sunt 
proiecte care sunt eligibile 
însă nu pot fi selectate se va 
întocmii o listă de rezervă. 

Notificare
a 
beneficiaril
or care nu 
au fost 

selectați 

  Beneficiarii vor fi notificați 
legat neaprobarea 
proiectelor 

Departamentul 
tehnic 

 

Verificarea 
proiectelor 
de către 
APDRP 

Depunere la 
APDRP 

 Se vor depune la APDRP 
proiectele selectate de GAL 

Departamentul 
tehnic 

 

 Verificarea 
proiectelor 

  APDRP  

 Aprobarea 
proiectelor 

  APDRP  

Notificare
a 
beneficiaril
or 

 Notificare Beneficiarii vor fi notificați 
legat de aprobarea sau 
neaprobarea proiectelor 

APDRP/GAL  

Contractar
ea 
proiectelor 

  Contractele vor fi semnate 

între APDRP și Beneficiar 

APDRP  

Implement
area 
proiectelor 

sprijinirea 
beneficiarilo
r 

 Biroul GAL va sprijinii 
beneficiarii în 
implementarea proiectelor. 

Departament 
tehnic 

Biroul 
GAL 

 

Deciziile cu privire la implementarea strategiei se pe baza unei proceduri de lucru și a unui 

regulament de funcționare elaborat de către compartimentul administrativ. 

Toată corespondența va fi înregistrată într-un registru de corespondență îndosariat și păstrat în 

permanență de către secretariat. De asemenea fiecare proiect depus la GAL va fi păstrat în arhiva și 

va exista o listă a tuturor dosarelor existente. 

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; 
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- 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. 

Monitorizare 

-  

- monitorizarea trebuie să prevadă un dispozitiv riguros şi transparent de  vizualizare a 

modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să 

permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile 

desfăşurate. 

Indicatorii sunt folosiţii drept instrumente de evaluare a gradului în care au fost realizate obiectivele 

preconizate prin măsuri sau programe globale. Evaluarea impactului, care reprezintă măsura în care 

un program şi-a îndeplinit obiectivele strategice, se efectuează pe baza realizărilor şi a rezultatelor 

măsurilor individuale, prin intermediul ierarhiei obiectivelor. 

La nivelul GAL monitorizarea se va face pe indicatorii stabiliți în fișele măsurilor. 
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Dacă indicatorii dintr-un anumit proiect nu sunt direct compatibili cu indicatorii comuni sau 

suplimentari standard, se va proceda  şi la o „transformare” a indicatorilor proiectului în indicatori 

standard comuni sau în cel mai rău caz suplimentari. 

 

Monitorizarea oferă informaţii privind evoluţia punerii în aplicare a programului în raport cu 

indicatorii de inputuri financiare, de realizări şi de rezultate. 

Monitorizarea este acel proces prin care managerul programuli, finanţatorii, precum şi celelalte 

grupuri de interes (inclusiv cetăţenii) pot urmări dacă programele se derulează, în linii mari, conform 

programului de implementare stabilit. 

Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi raportării către 

AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatelor implementării proiectelor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o bază bine  stabilită şi 

presupune elaborarea unui set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în 

urma implementării proiectului) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – 

intermediare şi finale) a rezultatelor implementării.  

Activitatea de evaluare este strâns corelată cu procesul de monitorizare, întrucât datele obţinute din 

acest proces reprezintă una din sursele de informaţii folosite în evaluare. Evaluarea examinează însă 

mult mai multe aspecte decât cel privind gradul în care progresele financiare şi fizice înregistrate la 

un anumit moment în implementarea programului sunt în conformitate cu planificarea iniţială.  

Metodologia aleasă pentru evaluarea programului este de o importanţă vitală în asigurarea 

transparenţei luând în considerare o serie de factori, precum: 

• Sursele de informaţie disponibile; 

• Costul colectării de informaţii suplimentare celor disponibile în cadrul sistemului de monitorizare; 

• Perioada de timp alocată pentru evaluare. 

Principiu  Descriere 

Imparţialitate şi 

independenţă 

Trebuie să existe o separare completă între funcţia de evaluare şi 

funcţiile de programare şi implementare. În forma cea mai simplă, 

persoanele responsabile de elaborarea şi/sau implementarea 

programului nu trebuie să fie cele care evaluează. 
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Credibilitate În desfăşurarea evaluării trebuie folosiţi experţi competenţi şi 

independenţi. 

Participarea 

factorilor interesaţi 

 

Implicarea factorilor interesaţi în evaluare este crucială pentru a garanta 

faptul că diferite perspective sunt luate în considerare şi reflectate în 

rezultatele evaluării.  

Utilitate Concluziile şi recomandările unui raport de evaluare trebuie să fie utile şi 

fezabile. Credibilitatea unei evaluări poate fi afectată dacă recomandările 

par să fie motivate politic sau ideologic sau dacă nu reies direct din 

corpul principal al raportului. 

Monitorizarea şi evaluarea va asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul 

finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi 

evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul 

efectuării plăţilor se va efectua auditul de către auditorul stabilit. 

La sfârşitul programului se va elabora un raport de evaluare şi monitorizare care va fi pus la 

dispoziţia tuturor celor interesaţi. 

Indicatori urmăriți în procesul de evaluare și monitorizare: 
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Indicatori  Descriere 

Realizare Se referă la activitatea efectuată, sunt măsurați în unități fizice sau 
monetare 

Rezultat Efecte directe și imediate, furnizează informații despre beneficiul real al 
rezultatelor imediate asupra grupului ţintă 

Impact Consecvența proiectului în raport cu efectul imediat, se măsoară după un 
anumit interval 

Adiționale Indicatori suplimentari în cadrul proiectului 

 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren.  

Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: eficienţa 

unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin 

tehnic legate de proiect etc. 

Modul de distribuire a responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GAL, 

agenţia de plăţi şi autoritatea de management. 

 

Sarcină GAL CDRJ AM Agenţia de Plăţi 

Informare X   

Sprijinirea elaborării 

proiectelor 

X   

Lansarea apelului pentru 

proiecte 

X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul administrativ al 

dosarelor 

 X X 

Decizie X   

Notificarea către beneficiar   X X 
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Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   

 

Coordonarea activităților administrative cu pista de audit: 

Nr. 
crt 

Acțiunea Indicator Metoda de 
verificare 

Responsabil 

1.  Comunicare Număr de acţiuni de 
informare 

proces 
verbal/minuta 

poze 

raport de activitate 

Departament de 
animare 

2.  Comunicare Număr de participanţi 
la acţiuni de informare 

liste de prezenţă Departament de 
animare 

3.  Comunicare Număr de apariţii în 
presă 

articole, materiale 
din presa scrisă, 
TV, radio, online 

Departament de 
animare 

4.  Sprijinirea 
beneficiarilor 

Număr de beneficiari 
consiliaţi 

registru Departament de 
animare 

5.  Sprijinirea 
beneficiarilor 

Număr de întâlniri proces 
verbal/minuta 

poze 

raport de activitate 

Departament de 
animare 

6.  Sprijinirea 
beneficiarilor 

Participanţi la întâlniri liste de prezenţă Departament de 
animare 

7.  Animare Număr de sesiuni de 
instruire 

contracte 

poze 

raport de activitate 

Manager GAL 

8.  Animare Participanţi la sesiuni 
de instruire 

liste de prezenţă Manager GAL 
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diplome 

9.  Evaluare Număr de studii 
elaborate 

contract 

studii 

Manager GAL 

10.  Funcționare Echipamente 
achiziţionate 

număr Manager GAL 

11.  Comunicare Materiale de 
promovare elaborate 

bucăţi Manager GAL 

12.  Comunicare Participări la 
evenimente RNDR, 
REDR 

Invitații, ordin de 
deplasare, rapoarte 
de activitate 

Manager GAL 

13.  Funcționare Rapoarte depuse, 
cereri de rambursare 

număr Manager GAL 

14.  Animare Număr de întâlniri 
tematice 

proces 
verbal/minuta 

poze 

raport de activitate 

Departament de 
animare 

15.  Animare Participanți la întâlniri 
tematice 

liste de prezenţă 

 

Departament de 
animare 

16.  Depunerea și 
verificarea 
proiectelor 

Număr de proiecte 
depuse 

raport Departamentul 
tehnic 

17.  Depunerea și 
verificarea 
proiectelor 

Număr de proiecte 
eligibile 

raport Departamentul 
tehnic 

18.  Depunerea și 
verificarea 
proiectelor 

Număr de proiecte 
conforme 

raport Departamentul 
tehnic 

19.  Selectarea 
proiectelor 

Număr de proiecte 
selectate 

raport de selecție Departamentul 
tehnic 

20.  Monitorizare Număr de proiecte 
contractate 

raport  Departamentul 
tehnic 

21.  Monitorizare Număr de proiecte 
implementate 

raport Departamentul 
tehnic 

22.  Depunerea și Valoarea proiectelor raport Departamentul 



Plan de dezvoltare local 2012   GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

196 

 

verificarea 
proiectelor 

depuse tehnic 

23.  Depunerea și 
verificarea 
proiectelor 

Valoarea proiectelor 
eligibile 

raport Departamentul 
tehnic 

24.  Depunerea și 
verificarea 
proiectelor 

Valoarea proiectelor 
selectate 

raport Departamentul 
tehnic 

25.  Depunerea și 
verificarea 
proiectelor 

Valoarea proiectelor 
contractate 

raport Departamentul 
tehnic 

26.  Monitorizare Valoarea proiectelor 
implementate 

raport Departamentul 
tehnic 

27.  Monitorizare Număr de locuri de 
muncă create 

raport Departamentul 
tehnic 

28.  Monitorizare Număr de beneficiari raport Departamentul 
tehnic 

29.  Monitorizare Număr de proiecte pe 
comune 

raport Departamentul 
tehnic 

30.  Monitorizare Număr de beneficiari 
publici 

raport Departamentul 
tehnic 

31.  Monitorizare Număr de beneficiari 

privați 

raport Departamentul 
tehnic 

32.  Monitorizare Număr de beneficiari 
civili 

raport Departamentul 
tehnic 

33.  Monitorizare Număr de proiecte 
depuse pe măsuri 

raport Departamentul 
tehnic 

34.  Monitorizare Număr de proiecte 
selectate pe măsuri 

raport Departamentul 
tehnic 

35.  Monitorizare Valoarea proiectelor 
selectate pe măsuri 

raport Departamentul 
tehnic 

36.  Monitorizare Număr de proiecte 
implementate în 
parteneriat sau de 
forme asociative 

raport Departamentul 
tehnic 
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37.  Monitorizare Număr de proiecte 
implementate de ferme 

de semi-subzistență 

raport Departamentul 
tehnic 

38.  Monitorizare Număr de proiecte 
implementate de tineri 

raport Departament tehnic 

39.  Monitorizare Număr de proiecte 
implementate care 

cuprind acțiuni de 
mediu 

raport Departament tehnic 

40.  Depunerea și 
verificarea 
proiectelor 

Apeluri de proiecte număr Departamentul 
tehnic 

41.  Depunerea și 
verificarea 
proiectelor 

Ghiduri pentru 

solicitanți 

număr Departamentul 
tehnic 

42.  Depunerea și 
verificarea 
proiectelor 

Proiecte de cooperare  număr Manager GAL 

43.  Monitorizare Acțiuni inovative număr Departament de 
animare 
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Implicarea GAL-ului în acțiunile de cooperare şi în RNDR 

PARTEA a -VIII – a: ACȚIUNI DE COOPERARE SI FUNCȚIONARE IN CADRUL 

REȚELEI NAȚIONALE DE DEZVOLTARE RURALA 

1. Cooperare  

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale pentru 

îmbunătățirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații şi idei noi, de a face schimb de 

experiență şi de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, pentru a stimula şi sprijini inovația, 

pentru dobândire de competențe şi îmbunătățirea lor. 

GAL Valea Crasnei și Barcăului intenţionează să colaboreze cu GAL-uri atât din reţeaua naţională, 

cât şi din rețeaua europeană, GAL-uri care au implementat un program LEADER, atât în vederea 

extinderii experienţelor locale, cât şi în îmbunătăţirea viziunii de dezvoltare, a strategiilor locale şi 

stimularea inovaţiei. Domeniile de interes sunt: agricultură, turism, economie, cultură. Aceste 

colaborări urmăresc atât schimburi de experienţă, cât şi dezvoltarea unor proiecte prin care sectorul 

agricol, turistic, economic şi cultural să se dezvolte într-un mediu deschis valorificării şi conservării 

resurselor existenţe şi a tradiţiilor 

Datele sunt prezentate mai jos sub forma unui tabel: 

Nr. 

crt. 
Partenerul/partenerii 

Tematica 

cooperări

i 

Obiective 

Valoarea 

proiectului/

proiectelor 

de 

cooperare 

(euro) 

Rezultate 

1. Experiențe de cooperare deja întreprinse 

 Nu sunt     

      

2. Intenții de cooperare 

1 1. GAL –uri din țară și 

din UE în special 

Ungaria, Franța, Italia, 

Spania, Portugalia 

2.Firmele 

producătoare și de 

Drumul 

Vinului 

Includerea  zonei  

Valea Crasnei și 

Barcăului în circuitul 

european și național ale 

drumurilor  vini-

viticole. 

100,000.00 1.Înființare, dotare 

birou, care va 

coordona activitățile 

propuse: 

2.Editări diverse.  

3.Organizarea a 
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procesare viticolă 

3.Producătorii 

individuali 

 Promovarea 

turistică a zonei prin 

îmbinarea armonioasă 

a degustării vinurilor cu 

descoperirea 

microregiunii, a 

tradițiilor, a culturii și 

istoriei cât și cu 

utilizarea potențialului 

de recreere din zonă. 

concursuri de vinuri  

beciuri deschise 

circuite tematice   

4.Dotare 

laboratoare utilaje 

de  îmbuteliere  

5.Participări la 

Concursuri  

Târguri  

6.Amenajarea  a  20 

vinoteci  

7.Cursuri de 

enologie    

2 GAL-uri din zonă și 

din alte părți ale țării. 

GAL-uri din UE 

ONG –uri 

Antreprenori locali 

Cicloturis

m 

Promovarea 

cicloturismului în 

rândul populației 

Transfer de expertiză 

Crearea unui ghid 

turistic inovativ 

Replicarea proiectelor 

de succes. 

Identificarea 

modalitățor de a pune 

în valoare obiectivele 

turistice 

79,124.00 Materiale de 

promovare 

Ghid trasee GPS 

Ghid audio  

Platformă on-line 

Hărți, trasee 

Participări la 

concursuri 

Organizare 

concursuri și 

evenimente  

 

În cadrul intențiilor de cooperare ale GAL, conform fişei tehnice a măsurii 421 din cadrul axei 

Leader, proiectele de cooperare vor conține următoarele aspecte: 

2. Participarea GAL în cadrul RNDR 

Din fişa tehnică a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR), este cunoscut faptul că aceasta 

va pune la dispoziția GAL-urilor o serie de facilități prin care acestea vor beneficia de participare în 

cadrul acțiunilor desfăşurate de RNDR (training, informare, comunicare etc.). 

Chiar măsura de cooperare națională şi transnațională, va fi facilitată de sprijin metodologic care se 

va baza, în principal, pe rețeaua rurală din România şi rețeaua europeană. Astfel, prin intermediul 

acestor rețele, GAL-urile care doresc să întreprindă proiecte de cooperare vor putea consulta baza de 
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date şi îşi vor alege GAL-ul/parteneriatul pe care îl doresc ca partener în elaborarea/implementarea 

proiectului. 

GAL Valea Crasnei și Barcăului se va angaja să participe la activităţile aferente creării şi 

implementării reţelei, care i se vor propune. 

Va participa la evenimentele organizate de RNDR şi REDR şi va aloca o sumă anuală de 5000 de 

euro, totodată evenimentele organizate la nivelul teritoriului sau de către membrii GAL vor fi 

comunicate către rețea pentru a face cunoscut teritoriul şi acţiunile pe care le realizează. 
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CONCLUZII 

Acest studiu este documentul care finalizează prima fază majoră în procesul dezvoltării teritoriului. 

Considerăm foarte important ca prioritățile și obiectivele propuse să fie concretizate în proiecte ale 

actorilor locali, pentru că ei cunosc cel mai bine resursele interne şi modalităţile de execuţie a 

acestora. 

Planul strategic nu este în sine garantul procesul de dezvoltare. Scopurile strategice pot fi atinse 

numai prin elaborarea şi executarea proiectelor propuse şi prin monitorizarea continuă a procesului 

de dezvoltare. 

Sustenabilitatea programului din punct de vedere economic: 

 Prin sistemul de finanţare LEADER – crearea unei identităţi comune pentru produse – va fi 

dezvoltat şi testat piaţa produselor locale care poate deveni autosustenabil după terminarea 

programului. 

 Proiectele reuşite şi acele proiecte care nu vor reuşi să obţină finanţare vor fi cuprinse într-o 

reţea de bune practici care vor putea genera noi proiecte reuşite.  

  Prin construirea reţelei LEADER toate proiectele finanţate vor putea fi dezvoltate în 

continuare astfel fiind asigurat sustenabilitatea pe termen lung. 

 

Sustenabilitatea socială a programului  

• Locuitorii din zonă vor găsi surse pentru a-şi completa veniturile, să aibă un nivel de trai 

mai bun întărind capacitatea de menţinere a populaţiei în zona rurală  

• Se va crea o reţea prin intermediul căreia întreprinderile, administrațiile locale şi ONG-

urile îmbunătăţesc sustenabilitatea proiectelor, cunosc noi oportunităţi. În urma 

proiectelor de succes se creează relaţii de colaborare în teritoriu. 

• Se va îmbunătăţii percepţia patrimoniului cultural iar comunitatea va acţiona în vederea 

protejării şi conservării acesteia. 

 

Sustenabilitatea programului din punct de vedere al mediului : 

• Ne aşteptăm să fie răspândite practicile de producţie extensive bazate pe tradiţii locale şi 

crearea produselor locale tradiţionale care vor duce la un management al terenurilor 
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agricole mai eficient. Totodată agricultura ecologică, produsele ecologice sunt un element 

important în cadrul programului nostru. 

• Sprijinim acele iniţiative care cuprind fac parte din lanţuri de proiecte, proiecte integrate 

care asigură o intervenţie atentă asupra patrimoniului natural şi construit. 

• Utilizarea surselor de energie regenerabilă este o important pentru programul nostru şi 

vor fi sprijinite investiţiile în acest sens. 

 

Rezultate aşteptate şi efectul asupra economiei şi comunităţii locale: 

• Tinerii sunt un grup țintă important al programului de dezvoltare care poate asigura 

creșterea capacității de a obține venituri. Pe lângă păstrarea valorilor culturale și naturale 

va fi reînviat crearea acele produse specifice teritoriului care se bazează pe tradiții. 

• Proiectele derulate vor avea scopul să faciliteze creșterea competitivității teritoriului în 

domeniile de interes cum ar fi turismul, piața produselor agro-alimentare, produsele 

tradiționale, tradiții și obiceiuri locale, energii regenerabile, etc. 

• Biroul LEADER va avea un rol deosebit în teritoriu pentru diseminarea informațiilor 

legate de PNDR, GAL și alte oportunități. Totodată va fi un sprijin real pentru 

potențialii depunători. 

• Activitățile de promovare, comunicare și schimburile de experiență derulate de echipa 

locală vor crește vizibilitatea programului și vor fi atrase mai multe persoane în cercul 

LEADER. 

Sperăm să fie evaluat favorabil dosarul de candidatură și să realizăm o dezvoltare economică de 

durată bazată pe parteneriat și cooperare la nivel local și teritorial. 

 


