Planul de Dezvoltare Locală
Al Grupului de Acţiune Locală
„Ţara Zarandului”

1

CUPRINS:
II.

INTRODUCERE ....................................................................................................... 4

III.

PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ .................................................................... 6

II.2 Strategia de dezvoltare locală ........................................................................................... 8
PARTEA I: PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA
DIAGNOSTIC
II.2.1 Prezentarea geografică şi fizică

8
8

II.2.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice

8

II.2.1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului

14

II.2.1.3 Populaţie - demografie

18

II.2.1.4 Patrimoniu de mediu

21

II.2.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural

25

II.2.1.6 Economia locală

31

II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active

31

II.2.1.6.2 Agricultură

33

II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi

35

II.2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii

36

II.2.1.7 Servicii şi infrastructuri medico-sociale
II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitate

37
37

II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale

40

II.2.1.9 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu

41

II.2.1.10 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului

43

PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT
PARTEA A – IV – A: MĂSURA

44
55

III. REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI ................. 83
PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL

83

III.1 Prezentarea procesului de elaborare a Planului de dezvoltare Locală...................... 83
III. 1.1 Resurse umane ale structurilor partenere

86

III.1.2 Pregătirea materialelor de prezentare a programului LEADER

89

III.1.3 Organizarea grupurilor de lucru

89

III.2 Prezentarea parteneriatului decizional ........................................................................ 91
III.2.1 Descrierea partenerilor

91

III.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului

95

PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI

98

III.3.1 Resurse umane ............................................................................................................ 98
Resurse umane ale structurilor partenere

2

101

III.3.2 Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile)

101

III.3.4 Dispozitivul de comunicare şi informare

102

PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE
PARTEA A -VIII – A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI
IMPLEMENTAREA REŢELEI

106
115

III.5.1 Cooperare

115

COOPERARE INTERNĂ

115

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Error! Bookmark not defined.

CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI ................................................................... 117

3

INTRODUCERE

Geografia microregiunii Ţara Zarandului este predominant rurală şi conturată de profesii
şi activităţi umane.
Zonele sale rurale sunt foarte diverse din moment ce mediul natural este conturat de
forme variate de cultivare şi silvicultură şi de meseriile şi industriile asociate acestora.
Agricultura şi silvicultura, ca utilizatori majori ai pământului, joacă un rol cheie în
determinarea sănătăţii economiilor rurale, ca şi a sănătăţii peisajelor. Agricultura poate fi mai
importantă pentru economia zonelor rurale decât este în mod normal în Uniunea Europeană,
ea are o contribuţie valoroasă în creşterea economică şi susţinerea mediului. Agricultura
microregiunii Ţara Zarandului nu este uni-dimensională, pentru că, de fapt, cultivatorii pot
îndeplini diferite funcţii, pornind de la producţia de hrană şi fibre şi până la managementul
regiunilor rurale, conservarea naturii şi turism. Cultivarea poate fi deci descrisă ca având
multiple funcţii.
Europa are un sector agricol modern şi competitiv, ocupând o poziţie dominantă pe
pieţele mondiale, atât ca exportator major, cât şi în calitate de cel mai mare importator
mondial de hrană, mai ales din ţările aflate în curs de dezvoltare. Are un sector agricol
susţinut, care foloseşte metode de producţie sigure, curate, ecologice, care oferă produse de
calitate în vederea atingerii cererilor clienţilor. Sectorul agricol al UE serveşte comunităţile
rurale, reflectând tradiţiile şi diversitatea lor; rolul său este nu numai de a produce hrana, ci şi
de a garanta supravieţuirea zonei rurale ca zonă în care oamenii îşi petrec viaţa, muncesc sau
doar o vizitează.
Politica agricolă comună a Europei este determinată la nivelul UE de către guvernele
statelor membre şi aplicată de către statele membre. Aceasta implică sprijin pentru veniturile
cultivatorilor, în timp ce îi încurajează să obţină produse de o calitate înaltă, cerute de piaţă,
încurajându-i să dezvolte căi adiţionale de îmbunătăţire a afacerilor în armonie cu mediul
înconjurător.
Concepte cum ar fi: dezvoltare rurală extensivă („rural extension development”) sau
extensia agriculturii („agricultural extension”) implică dezvoltarea infrastructurii de
comunicare, informare şi inovare. Ruralul trebuie gândit din perspectiva viitorului, nu ca pe o
rezolvare a problemelor din trecut: zona rurală nu trebuie să fie privită doar ca o problemă, ci
şi ca o oportunitate. Politica de dezvoltare rurală trebuie să includă agricultura într-un context
socio-economic şi ecologic mai larg.
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Are loc înlocuirea subvenţiilor prin crearea de surse noi, competitive. Din această
perspectivă, preocuparea pentru diversificarea activităţilor din mediul rural este în continuă
creştere. Crearea Grupurilor de Acţiune Locală este una dintre condiţiile succesului
dezvoltării rurale atât în România, în general, cât şi în Ţara Zarandului, în mod special.
Grupul de Acţiune Locală este organul de coordonare a activităţilor specifice
programului LEADER. GAL Ţara Zarandului este format din actorii publici sau privaţi privaţi
care lucrează în teritoriu sau a căror activitate are impact în teritoriul microregiunii, adică al
celor 13 comune, reprezentate de aleşii locali direcţi, fiind astfel, instituţiile cele mai
aproapiate cetăţeanului.
GAL-ul propus îşi focalizează obiectivele în valorificarea patrimoniului natural şi
cultural, ajută la îmbunătăţirea mediului economic pentru a crea locuri de muncă şi pentru a
majora capacitatea organizaţională a comunităţilor rurale. Şi nu în ultimul rând, facilitează
accesul la programe specifice care creează condiţii de viaţă mai bune, formare şi locuri de
muncă. În esenţă, sunt căi de acces pentru dezvoltarea economică şi socială.
Pentru a dezvolta cu succes comunele şi satele care alcătuiesc GAL-ul Ţara Zarandului
se impune promovarea unor serii de activităţi economice şi sociale specifice zonelor ţinte,
altele decât agricultura şi exploatările forestiere care să conducă la o dezvoltare durabilă.
Crearea GAL-ului este, de fapt, metoda prin care aceste zone rurale, pline cu potenţial
nefolosit, pot să se dezvolte şi să ajungă la nivelul zonelor rurale din Uniunea Europeană,
asigurând astfel o viaţă decentă şi activă pentru oamenii din Ţara Zarandului.
Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi
motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale:
economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, educaţie, cultură timp liber etc.
Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi
implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca
punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei
dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată
local şi administrată de reprezentanţi ai GAL-ului, care vor fi partenerii de dialog ai populaţiei
din teritoriile respective, în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi
implementate.
Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea Leader, va fi programată şi
coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi care vor purta
responsabilitatea evoluţiei în timp.
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I.

PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Participarea la procesul de selecţie a GAL-urilor se va face pe baza unui Plan de
Dezvoltare Locală, ce va cuprinde şi cerinţe pentru îndeplinirea unor criterii de eligibilitate şi
de selecţie privind trei elemente : teritoriul, parteneriatul şi strategia de dezvoltare a
teritoriului.
Acest document scoate în evidenţă identificarea nevoilor (priorităţilor) reale de
dezvoltare ale microregiunii Ţara Zarandului pe baza punctelor tari ale acesteia,
oportunităţilor interne şi externe, resurselor materiale, financiare şi umane (printr-o analiză
diagnostic corectă), fără a neglija punctele slabe şi riscurile existente.
De asemenea, se va prezenta în planul de dezvoltare locală, tipurile de proiecte specifice
zonei ce se pot încadra în măsuri din PNDR, sau cu alte actiuni specifice, precum şi planul de
finanţare necesar realizării planului de dezvoltare locală respectiv.
În acest context, documentaţia va cuprinde trei elemente şi anume:
1. Lista localităţilor cuprinse în teritoriu;
2. Strategia de dezvoltare locala a teritoriului respectiv;
3. Planul de finanţare.
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Teritoriu :

TARA ZARANDULUI-ORGANISM REPREZENTAT
Numele localităţii

Codul
comunelor
INSSE

Comune
Baia de Criş

-

88092

Băiţa

-

88350

Blăjeni

-

88788

Buceş

-

88868

Bucureşci

-

88920

Bulzeştii de Sus

-

89240

Certeju de Sus

87362

Crişcior

-

90208

Luncoiu de Jos

-

90805

Ribiţa

-

91447

Tomeşti

-

91795

Vaţa de Jos

91937

Vălişoara

-

Densitate

km2

loc./km2

Total
teritoriu

Baia de Criş, Baldovin, Caraci, Carastau, Lunca, Risca,
Risculiţa, Ţebea, Văleni
Băiţa, Barbura, Câinelul de Sus, Crăciuneşti, Fizeş, Harţagani,
Lunca, Ormindea, Peştera, Saliste, Trestia
Blăjeni, Blăjeni -Vulcan Criş, Dragu Brad, Grosuri, Sălătruc,
Plai şi Ret
Buceş, Buceş-Vâlcan, Dupăpiatră, Grohotele, Mihăileni,
Stănija, Tarniţa

0

3,031

89.77

34

0

4,218

111.40

38

0

1,530

88.00

17

0

2,381

123.00

19

Bucureşci, Curechiu, Merişor, Rovina, Sesuri

0

1,924

62.00

31

0

406

110.00

4

3,359

86.95

39

Sate

Bulzeştii de Sus, Bulzeştii de Jos, Giurgeşti, Grohot, Păuleşti,
Ruseşti, Stănculeşti, Ticera, Tomnatec
Certeju de Sus, Bocsa Mare, Bocsa Mica, Hondol, MaguraToplita, Nojag, Sacaramb, Toplita- Muresului, Varmaga
Crişcior, Valea Arsului, Zdrapţi, Barza

0

4,277

25.00

171

Luncoiu de Jos, Luncoiu de Sus, Stejărel, Dudeşti, Podele

0

2,024

50.00

40

Ribita, Crisan, , Dumbrava de Jos, Dumbrava de Sus,
Ribicioara şi Uibaresti
Tomeşti, Dobroţ, Leauţ, Livada, Obîrşa, Steia, Tiuleşti, Valea
Mare de Criş
Vaţa de Jos, Basarabasa, Birtin, Brotuna, Căzăneşti, Ciungani,
Ocişor, Ociu, Prăvăleni, Prihodişte, Tătăreştii de Criş, Tîrnava
de Criş,Vaţa de Sus

0

1,596

73.00

22

0

1,298

60.00

22

0

4,293

202.63

21

Dealu Mare, Vălişoara, Săliştioara şi Stoieneasa

0

1,388

34.00

41

0

31,725

1,116

28

0

-

-

-

13

% locuitori oraşe din total locuitori
(≤25%)-

Suprafaţa
totală

Din
oraşe

Oraşe

87745

TOTAL

Nr. locuitori

-
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II.2 Strategia de dezvoltare locală
PARTEA I: PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC
Acest paragraf conţine prezentarea sintetică a teritoriului Ţara Zarandului prin situarea
acestuia în contextul în care se află şi într-un ansamblu mai larg, cu o descriere generală a
caracteristicilor geografice, fizice şi de relief.
Toate aceste elemente permit demonstrarea coerenţei şi omogenităţii teritoriale,
economice şi sociale.
II.2.1 Prezentarea geografică şi fizică
II.2.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice
Sunt prezentate principalele elemente structurate (caracteristici geografice) legate de:
-

Amplasarea

teritoriului (referinţe cardinale) faţă de unele repere relevante ale

regiunii, intersecţia cu unele căi de comunicare (rutiere, feroviare, navale, aeriene)
etc.;
-

relief (forme, pondere – suprafaţă etc.);

-

clima predominantă (temperatură, umiditate etc.);

-

principalele tipuri de sol predominante;

-

resursele naturale (din sol, apă, aer etc.);

-

vegetaţia (peisajul natural şi cultivat etc).
Regiunea Ţara Zarandului se află în judeţul Hunedoara, Regiunea Vest a României.

Judeţul Hunedoara este situat in partea central-vestica a Romaniei şi este intersectat de
paralela 46o latitudine nordică şi meridianul 23o longitudine estică şi se învecineaza cu
judeţele: Arad, Alba, Vilcea, Gorj, Caras-Severin, Timis şi Bihor. Ţara Zarandului este situată
în partea de nord a judeţului şi cuprinde depresiunea Brad, delimitată de Munţii Metaliferi şi
străbătută de Crişul Alb.
Ţara Zarandului, ca şi regiune separată a judeţului Hunedoara se concentrează în jurul
oraşului Brad. Totuşi, în această prezentare când facem referire la Ţara Zarandului, ne gândim
la GAL-ul numit astfel, alcătuit din 13 comune plasate în nordul judeţului, 19 ONG-uri, 14
firme private şi 8 persoane fizice, personalităţi ai localităţilor, experţi sau animatori locali ai
teritoriului. Astfel, informaţiile şi datele prezentate mai jos exclud oraşul Brad. Municipiul
Brad nu a fost integrat în GAL deoarece populaţia acestuia ar depăşi ponderea de 25% din
totalul populaţiei microregiunii.
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Relieful regiunii Ţara Zarandului este in general deluros, totuşi diferenţe de altitudine şi
climă există din cauza aşezării geografice separate a fiecărei comune care alcătuiesc această
regiune. Altitudinea regiunii este cuprinsă între 289 m şi 1486 m, comuna aflându-se la
această altitudine fiind comuna Bulzeşti. Relieful Ţării Zarandului are formaţiuni de ses pe
văile râurilor şi pârâurilor ce străbat teritoriul zonei, aşa cum sunt râul Crişul Alb, pârâurile
Rişcuţa, Ţebea, Bucureşci, Rovina şi Lunca. General vorbind, Ţara Zarandului este situată
într-o zonă de dealuri la poalele munţilor Metaliferi şi Bihariei din districtul Munţilor
Apuseni. Dealurile ajung până la 600 m altitudine. Ţara Zarandului se învecinează cu judeţul
Alba prin comunele Blăjeni, Buceş şi Bulzeştii de Susi, iar cu judeţul Arad prin comunele
Vaţa de Jos şi Tomeşti.
Suprafaţa totală a celor 13 comune parte a Ţara Zarandului este de 110.885 ha., care
înseamnă 15,7 % din suprafaţa totală a judeţului Hunedoara.
Clima este temperat continentală, cu ierni reci şi veri răcoroase, specifică zonelor
depresionar - deluroase.

Temperaturile medii anuale variază între -2o C şi 18oC.

Temperaturile negative (sub 0 grade Celsius) se întalnesc 30 - 40 zile pe an, iar temperaturi
caniculare (peste 30 grade Celsius) se intalnesc 10 - 20 zile pe an. Îngheturile apar din
octombrie până in martie câte 4-5 luni pe an. Media precipitaţiilor este de 8,5 litri/m2, anual,
zilele cu ploaie fiind in medie de 150 iar cu ninsoare 45. Vânturile predominante sunt cele
dinspre nord, nord vest şi vest. Cantitatile de precipitatii sunt repartizate aproape egal intre
cele patru anotimpuri.
Clima zonei poate fi încadrată în zona climatică a munţilor mijlocii cu o durată şi
frecevenţă mai mari a fenomenelor meteorologice şi cu o trecere spre un climat colinar în
partea centrală şi de nord. Un rol imortant îi revine vegetaţiei forestiere cu efecte asupra
frecvenţei şi intensităţii vântului, regimul precipitaţiilor, umezelii relative, nebulozităţii şi
duratei de strălucire a soarelui, precum şi a râurilor, care contribuie la producerea sau
amplificarea ceţii.
Versanţii cu condiţii de încălzire asemănătoare sunt cei cu expoziţie: sudică şi sudvestică
Plat
6%

11%

N

10%
6%

NE
11%

12%

(semiînsoriţi),

14%

11%
8%

11%

V
NV
N

estică

şi

şi

vestică

nord-vestică

Pe teritoriul GAL Tara Zarandului se

SE

SV

sud-estică

(semiumbriţi), nordică şi nord-estică (umbriţi).

E

S

(însoriţi),

constată o repartiţie echilibrată sub aspectul
ponderii deţinute de categoriile de expoziţie a
versanţilor: 26,0 % - versanţi însoriţi, 26,0 % -

9

versanţi semiumbriţi, 28,0 % - versanţi semiînsoriţi şi 22,0 % - versanţi umbriţi (fig.1),
remarcându-se o uşoară predominare a versanţilor semiînsoriţi vestici (14,0 % din suprafaţa
teritoriului).
Având în vedere multitudinea de factori fizico-geograficii, putem spune că teritoriul
aparţine sectorului climatic bănăţean cu uşoare influenţe submediteraneene.
Pe teritoriul regiunii sunt mai multe tipuri de sol:
-

sol argilo-iluvial în lunca pârâului Vălişoara,

-

sol brun-roscat , brun de pădure, brun podzolic .

Din fondul funciar fac parte solurile aluvionare, gleice şi pseudogleice, cernoziomuri pe
văile râurilor, în luncile mari şi largi (Mureş, Criş etc). În depresiuni, pe terasă şi pe dealurile
piemontane se întâlnesc cernoziomuri, soluri brune smolnite brun-roşcate de pădure şi
podzolurile. În regiunea munţilor scunzi până la 1000 - 1200 m, se află soluri brune tipice
podzolice şi acide de munte.
Fondul pedologic al luncilor, depresiunilor, dealurilor este fertil şi utilizat cu bun
randament în agricultura.
Rocile cele mai vechi din fundament sunt adânc scufundate, apărând rar la suprafaţă în
zona nordică şi în cea sudică, în rest teritoriul este reprezentat prin şisturi cristaline, roci
intrusive şi depozite sedimentare paleologice. Pentru zona de luncă se constată o stratificaţie
caracteristică depozitelor de vârste cuaternare alcătuite din depuneri aluvionare de nisip,
pietriş şi bolovăniş, în proporţii variabile, din depuneri fine prafoase, argiloase, nisipoase şi
aşezate toate peste un fundament alcătuit din roci eruptive, depozite cretacice etc.
Solurile de pe teritoriul Ţării Zarandului se incadrează în zona solurilor aluvionare în
partea de sud şi a celor brune de pădure şi podzolice în partea de nord. În zona de luncă şi
terase joase ale Crişului Alb, se intâlnesc zone aluvionare relativ sărace în substanţe
favorabile agriculturii. Solurile brune de pădure şi podzolice se intâlnesc la nord şi se
caracterizează printr-o fertilitate moderată ce favorizeaza păşunile şi pomicultura.
După cum se observa solurile din teritoriul Ţara Zarandului sunt soluri sărace din punct
de vedere al fertilităţii, fiind soluri în majoritate cu grad mare de aciditate.
Un factor ce induce diferenţieri între durata insolaţiei solare în funcţie de pantă este
expoziţia/orientarea versanţilor, generând astfel regimuri calorice diferite, care vor
influenţa conţinutul de umiditate al solului şi, prin efecte cumulative, calitatea covorului
vegetal, particularităţile solului, tipurile de procese morfodinamice care se instalează,
utilizarea terenurilor etc.
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Bilanţul radiativ este condiţionat de caracteristicile fizice ale suprafeţei active care
determină atât potenţialul energiei preluate, cât şi pe cel al energiei cedate atmosferei, ca şi de
atmosferei. Cele mai pronunţate diferenţieri se produc deasupra solului neînierbat, iar cele
mai, pe suprafeţe cu un grad mare de omogenitate coloristică şi structurală, cum sunt cele cu
iarbă verde şi cele cu strat de zăpadă.
Bilanţul radiativ nocturn este negativ de-a lungul întregului an, crescând de la iarnă la
iarnă odată cu contrastul caloric. Ziua, radiaţia absorbită este tot timpul anului mai mare decât
radiaţia efectivă.
Până în iunie-iulie, bilanţul creşte astfel încât, în timpul amiezii zilelor de vară se ajunge
la valori de 0,50 cal/cm2min. În nopţile cu cerul acoperit, bilanţul radiativ are un potenţial de
numai 24% din cel al nopţilor senine, iar la amiaza zilelor cu cer acoperit variază între 45 şi
65% faţă de cel ce se realizează în zilele senine.
Expoziţia versanţilor faţă de circulaţia generală a atmosferei determină o distribuţie
neuniformă a cantităţii de umezeală, a precipitaţiilor şi a nebulozităţii. Versanţii cu expunere
estică şi nord-vestică beneficiază de o umezeală mai mare (cu 2 - 4%), precipitaţii mai bogate
(cu circa 100 mm mai mult pentru aceeaşi altitudine), nebulozitate mai ridicată (în medie cu
0,4 - 1,0 zecimi) etc., comparativ cu versanţii estici şi sud-estici.
Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai resurse proprii
(terenuri arabile, solurile aluvionale care au o fertilitate ridicată (ceea ce permite practicarea
pe scară largă a agriculturii, predominant fiind caracterul cerealier), păşuni, fâneţe, păduri,
produse animaliere şi vegetale). Terenul arabil cultivat nu permite obţinerea unor producţii
mari şi nu se pot cultiva decât culturile de bază.
Resursele solului sunt în zona pădurilor de foioase, păşunile şi pomii fructiferi plantaţi
răzlet.
Resursele subsolului sunt reprezentate de huilă, care s-a exploatat până în anul 1997 când
a fost închisă mina, ca urmare a ineficienţei exploatării, urmând să se redea în circuitul agricol
terenurile din jurul exploatării.
Sub aspectul resurselor naturale se considera a fi de interes pentru viitoare activitati
investitionale:


produse de cariera (marmura, granit, bazalt, balast);



lemnul;



ape minerale, CO2 natural;



cadru natural
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minereuri auro-argentifere (au existat inainte de naţionalizare guri de mină particulare,
iar după aceea o exploatare minieră, care acum se află în conservare în zona Dealu
Fetii.



exploatarea andezitului în Luncoiul de Sus



lemn de diferite esenţe – fag, stejar, gorun, carpen, molid şi brad, cer pentru mobilă şi
construcţii dar şi lemn de foc pentru persoane fizice şi instituţii



terenuri pentru amenajarea unor pescarii in preajma unor cursuri de apa.



resurse naturale (minereu aurifer şi cuprifer) în perimetrul Rovina



resurse de andezit în zona Valea Balului
Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturală a teritoriului comunei, funcţia

dominantă in profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri
principale: cultura vegetală şi creşterea animalelor.
În afară de vegetaţia alpină şi subalpină de pe culmile înalte ale munţilor, există o bogată
vegetaţie forestieră, păduri de conifere, fag, păduri amestecate de fag şi gorun, de cer, gârniţă,
precum şi zăvoaie, în palcuri intrerupte cu salcii, răchite, arin, plop etc. Fauna cuprinde
principalele specii existente pe teritoriul României, de mare interes cinegetic: capra neagră,
cerb, ursul carpatin, mistreţul, vulpea, lupul, iepurele şi toată gama păsărilor cântătoare. În
lacuri şi râuri abundă numeroase specii de peşti (scobari, pastravi, cleni, mrene, stiuci, somoni
şi alte specii).
Vegetaţia din zona Baia de Criş este alcătuită din păduri de fag, carpen şi în mică parte
din salcâm în partea cu o altitudine mai redusă. Pe unele pante se află păşuni şi fânete.
Flora localităţii este central-europeană, cu elemente arcto-alpine, în părţile înalte ale
munţilor şi infiltraţii mediteraneene în locurile adăpostite şi cu condiţii ecologice potrivite, ca
formaţiunile calcaroase.
În jurul localităţiilor predomină, atât pe versanţii sudici, cât şi pe cei nordici pădurile de
fag, care în unele locuri, vegetează cu alte specii lemnoase: bradul, molidul, pinul, larita,
paltinul de munte, frasinul, carpenul, mesteacănul ce formează pâlcuri mai întinse în partea
inferioara a pădurii de fag.
În făgete şi în zona colinară sunt întâlniţi numeroşi arbuşti: cununiţa, caprifoiul, alunul,
şocul roşu, păducelul şi diferite specii de mur. În zonele defrişate prin tăieri se instaleaza
zmeurişul, iar în poiene şi liziera pădurii se găsesc zone întinse de merişor şi afin.
Specific pădurilor de munte sunt cocoşul de munte, ierunca, găinuţa de munte, mierla
gulerată, sturzul de piatră, ciocănitoarea neagră, corbul, cerbul, râsul, ursul brun, jderul de
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pădure. Au mai fost semnalate exemplare de bufniţă. Dintre răpitoarele de zi amintim gaia
roşie şi specii de ulii de genul Accipiter. În afara speciilor amintite semnalăm prezenţa
următoarelor specii: bursucul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, nevastuica, mistreţul, veveriţa,
şoarecele de pădure, iepurele, specii de lilieci, dihorul şi ariciul.
Flora regiunii este central-europeană, cu elemente arcto-alpine, în părţile înalte ale
munţilor şi infiltraţii mediteraneene în locurile adăpostite şi cu condiţii ecologice potrivite, ca
formaţiunile calcaroase.
Afară de animalele domestice şi de plantele cultivate, în regiunea Ţara Zarandului trăiesc
şi animale sălbatice:
 Lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, iepurele, viezurele, dihorul, nevăstuica,
cârtiţa, ariciul, liliacul, veveriţa, soarecele.
De asemenea pe teritoriul regiunii se mai găsesc:
 reptile cum ar fi: şarpele, vipera , şopârla
 batracieni: broasca, brotăcelul şi salamndra
 insecte: viespea, albina, furnica, cărăbuşul
 pesti: apele Crişului Alb ascund o mare varietate de peşti cum ar fi: mreana,
scobarul, cleanul, ştiuca , crapul.
O mare bogăţie a microregiunii o formează pădurile. Ele ocupă o suprafaţă de 1915 ha,
fiind formate din foioase, adică specii cum ar fi: fagul, stejarul, carpenul, mesteacănul şi
răşinoase ca: pinul, molidul, bradul.
Şi lumea plantelor inferioare au o bună reprezentare astfel: pe scoarţa fagilor întâlnim
licheni de genurile Parnelia şi Lecanora, muşchii formează adevărate covoare, iar ferigile
bordeiază pâraiele de munte. Ciupercile cum ar fi: bureţii de fag, pitoanca, iuţari, crăiţele,
gălbiorii, ghebele şi altele îi determină pe orăşeni să părăsească oraşul în căutarea lor.
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II.2.1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului
Harta 1

Oradea

Petris
pe Mureş
-Arad

Abrud

Geoagiu-Băi
Vorţa - Ilia

Deva

Teritoriul microregiunii este concentrat în jurul municipiului Brad care se află la o distanţă
de 37 km de centrul de judeţ, municipiul Deva.
Microregiunea se întinde până la limita de judeţ, fiind învecinată cu judeţul Arad în partea
de nord – vest (Bulzeştii de Sus, Tomeşti şi Vaţa de Jos) şi cu judeţul Alba (Buceş, Blăjeni şi
Bulzeştii de Sus).
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Manifestare folclorică de pe muntele Găina “Târgul de Fete” se desfăşoară pe un platou
aflat la confluenţa a trei judeţe: Hunedoara, Arad, Alba.
1. REŢEAUA RUTIERĂ
Microregiunea este străbătută de două artere rutiere importante:
a) drumul european E79 (Deva – Oradea) care străbate microregiunea de la sud la nordvest trecând prin următoarele comune: Vălişoara, Luncoiu de Jos – Brad – Baia de criş
– Vaţa de Jos iar comunele Ribiţa şi Tomeşti se află la 4 km, respectiv 6 km, de
această arteră rutieră principală.
Această arteră este dens circulată de autovehicule de trafic greu (preponderent de
la European Drinks – Rieni), vehicule care, prin încărcătura aflată la limita de
proiectare a drumului, deteriorează starea drumului.
Mai nou, a devenit intens circulată ruta Deva – Brad – Vărfurile (AR) – Chişinău
Criş (BH) – PTF Vărşand (DN79A) pentru călătoriile în Ungaria, starea drumului şi
densitatea de trafic fiind preferabilă celei de pe Deva – Arad - Nădlac.
b) Drumul naţional DN 74 (Brad – Abrud) care străbate microregiunea din centrul ei
spre nord-est, prin comunele Crişcior şi Buceş, iar comunele Bucureşci şi Blăjeni se
află la 2 km respectiv 5 km faţă de această arteră principală.
DN74 face legătura cu municipiul Cluj Napoca prin Abrud – Cîmpeni – Turda –
Cluj Napoca (pe acest ultim tronson prin E60 sau prin A3, autostrada Transilvania,
tronsonul Turda – Gilău)
Cea mai îndepărtată comună faţă de aceste artere este Bulzeştii de Sus, care se află la o
distanţă de 15 km faşă de E79.
Din comuna Vaţa de Jos, prin localităţile Vaţa de Sus – Căzăneşti trece DJ707 care face
legătura, prin comuna Petriş pe Mureş (AR), cu palatul regal din Săvârşin. Acest drum era
denumit “Drumul Regelui”, fiind parcurs, în mod frecvent în perioada interbelică de regele
Mihai al României, a cărui pasiune pentru automobile este de notorietate şi acum. În aceste
momente este impracticabil pentru transport comun pe o distanţă de 15 km (din care 9 pe
teritoriu comunei Vaţa de Jos).
Din localitatea Căraci (com. Baia de Criş) se poate ajunge prin comuna Vorţa, pe DJ706
(care pe o distanţă de 12 km este doar pietruit), la DN7 între Deva şi Arad. Modernizarea
DJ706 se va face printr-un proiect finaţat în cadrul măsurii 322 din PNDR (sesiunea 2010).
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De asemenea, între localităţile Răcaş (com. Băiţa) şi Şesuri (com. Bucureşci) există un
drum forestier de 5 km care, dacă ar deveni circulabil, ar putea fi o variantă de scurtare cu 25
km a traseului Deva – Abrud care actualmente trece prin Brad pe E79 şi DN74.
Un alt traseu greu accesibil face legătura între satul Barbura (com. Băiţa) şi satul MăguraTopliţa (com. Certeju de Sus) care, dacă ar fi practicabil, ar putea fi o alternativă pentru
traseul Certeju de Sus-Băiţa.
Comuna Certeju de Sus este accesibilă prin drumul judeţean DJ 761 care străbate comuna
de la vest la est, centrul de comună fiind situat la 20 km distanţă de municipiul reşedinţă de
judeţ, Deva.
2. Reţeaua de cale ferată. În microregiune întâlnim două categorii de cale ferată:
a. cu ecartament normal: Deva – Peştera (com. Băiţa) – Vălişoara - Luncoiu de Sus
(com. Luncoiu de Jos) – Brad – Baia de Criş – Vaţa de Jos – Gurahonţ – Sântana (jud. Arad).
Începând din 1996 tronsonul Deva-Brad devine neoperaţional datorită unor surpări de
teren. Pe această porţiune se găsesc două poduri metalice (dintre care unul peste râul Mureş)
şi două viaducte (Vălişoara şi Luncoiu).
b. cu ecartament redus: Brad – Crişcior. Acest tronson făcea parte din calea ferată cu
ecartament redus Brad – Abrud – Câmpeni – Turda.

Comunicaţii telefonice:
În prezent toate comunele, impreună cu satele aparţinătoare, sunt racordate la reţeaua de
telefonie fixă (Romtelecom). Pe teritoriul regiunii Ţara Zarandului sunt amplasate mai multe
posturi publice de telefonie fixa, cel puţin unul în fiecare comună. În mai multe zone ale
regiunii se poate utiliza şi telefonia mobile, Orange şi Vodafone, cu posibilitatea extinderii şi
pentru alte reţele. De asemenea datorită supraîncărcării reţelei de telefonie fixă se doreşte
extinderea acesteia în vederea unei mai bune funcţionări.

Internet
Reţeaua de internet funcţionează în fiecare comună, dar în majoritatea cazurilor numai la
sediul primăriei şi la cabinetul de informatică al şcoliilor generale.

Mass media:
În regiune exista peste 10.000 de televizoare şi foarte multe case dispun de antene
digitale sau parabolice pentru recepţionarea altor posturi de televiziune. Unele comune
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beneficiază de serviciile unei firme de televiziune prin cablu care de asemenea poate fi extinsă
în toate satele aparţinătoare.
Presa în localităţi este adusă pe baza de abonament, neexistand puncte de desfacere a
acesteia.

Poşta:
Fiecare comună dispune de un oficiu poştal care oferă toate serviciile specifice: coletărie,
mesagerie, mandate, telegrame, scrisori şi altele.

Harta 2
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Microregiunea este situată în nordul judeţului, judeţul făcând parte din regiunea de
dezvoltare Vest şi fiind aşezat la confluenţa regiunilor istorice Banat şi Crişana la vest şi nord
vest şi Oltenia la sud, judeţul făcând parte din regiunea istorică Transilvania.
Industrializarea excesivă a judeţului în anii dezvoltării extensive a industriei grele
(minerit, şi siderurgie) a adus în judeţ populaţie activă la acea dată din toate regiunile istorice
ale României, inclusiv Moldova şi Dobrogea, cele mai îndepărtate de judeţul Hunedoara.
Au apărut în acea perioadă numeroase colonii muncitoreşti care, ulterior au devenit
unităţi administrativ teritoriale independente. Printr-un alt exces al regimului comunist a
rezultat o urbanizare excesivă a judeţului prin crearea oraşelor muncitoreşti şi ridicarea unora
dintre acestea la rang de municipiu , unul dintre acestea fiind şi localitatea Brad, care în 2003
a devenit municipiu (cu o populaţie de circa 14 464 locuitori şi o suprafaţă intravilan de circa
1000 ha din care peste 450 aparţine satelor componente).

II.2.1.3 Populaţie - demografie
În tabelul de mai jos sunt prezentate datele absolute şi relative (%) ale principalilor indicatori
pentru a scoate în evidenţă unele aspecte privind evoluţia populaţiei din teritoriul respectiv.

Soldul
Populaţie

1992

2002

Evoluţie/

Soldul

natural

Regresie migrării (natalitateamortalitate)

Total

34.311

31.725

-2586

%

100

100

-0,13%

Populaţia
Sub 14

Peste 60

activă

ani

ani

(persoanel

2002

2002

e între 14 -

Şomaj

60 de ani)

7,5 %

15% 19,5%

2929

8809

15713

1794

0,71

0,28‰

29,19

16,16

52,15

7,53

Populaţia totală a celor 13 comune alcătuind Ţara Zarandului este de 31.725 de locuitori. Rata
femeilor şi bărbaţilor din regiune este aproape egală, numărul femeilor fiind nesemnificativ
mai ridicată.
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Distributia pe sexe in GAL Tara Zarandului

48%

Masculin
Feminin

52%

Din punct de vedere a etniilor locuind pe teritoriul Ţării Zarandului, se poate spune că
majoritatea locuitorilor este de etnie română (89 %), urmată de populaţia de etnie rromă (8%)
şi populaţia de etnie maghiară (3 %).
Posibilitatea de ocupare a forţei de muncă în activităţile economice şi servicii din cadrul
regiunii nu satisface cerinţele resurselor umane de muncă (populaţia aptă de muncă în vârsta
cuprinsă între 15 şi 60 ani este de 15.713 de persoane).
Populaţia înregistrată la ocupaţia de bază agricultură este angajată în activităţi sezoniere,
temporare, parte din aceasta putând constitui resurse de muncă pentru alte sectoare de
activitate.
Soldul migraţiei reprezintă diferenţa dintre numărul persoanelor care şi-au stabilit
domiciliul în teritoriu şi cel al persoanelor care au plecat în cursul unui an.
Densitatea populaţiei este de 38 loc./km2, inferioară atât mediei pe judeţ, cât şi celei a
regiunii. Structura populaţiei pe grupe de vârstă reflectă un proces de îmbătrânire mult mai
lent decât cel caracteristic mediului rural, atât la nivel de ţară, cât şi la nivelul judeţului
Hunedoara. Populaţia tânără (0-14 ani) reprezintă 13% din populaţia totală, în timp ce
populaţia de peste 60 de ani reprezintă doar 31% din populaţia totală a GAL. 56% reprezintă
populaţia activă, adică cei între 14-60 de ani.
Migraţia

Structura populatiei pe grupe de varsta

a

fost

caracteristic

un

fenomen

localităţilor

componente GAL-ului până în anul

13%
31%
Intre 0-14
Intre 14-60
Peste 60 de ani

1989, după care aceasta a început să
înregistreaze valori tot mai mici,
crescând în anii 2000, iar în prezent,

56%

GAL-ul

nu

se

confruntă

probleme

de

emigrare.

O

cu
altă

caracteristică a GAL este aceea că foarte mulţi dintre cei emigraţi şi-au păstrat locuinţele,
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astfel există o posibilitate ca în viitor vor reveni în localităţile de unde au plecat.(în cele mai
multe situaţii este vorba de o migraţie temporară determinată de schimbarea temporară a
domiciliului datorită găsirii unui loc de muncă, începerii studiilor, etc) În afara populaţiei
ocupate în activităţile economice şi de servicii din cadrul comunei, există şi persoane
navetiste care lucrează in oraşele apropiate.
Cu toate acestea, în teritoriu exista un disponibil al forţei de munca neangajată, fapt care
generează fenomenul de şomaj şi de migraţie a unor locuitori spre alte localităţi, în căutare de
locuri de munca. Acest fenomen ar putea fi diminuat prin diversificarea activitatilor
productive şi intr-o conjunctura mai favorabila pentru prelucrarea resurselor materiale din
teritoriu.
Indicele de îmbătrânire1 al populaţiei este de 0,46, valoare situată cu puţin sub media
judeţeană. Coeficientul de dependenţă al persoanelor vârstnice2 este 0.37 situat sub media
judeţeană şi regională, iar coeficientul de dependenţă al persoanelor tinere 3este de 0,63.
Valoarea rindicelui de îmbătrânire şi raportul bun al dependenţei demografice determină un
număr relativ ridicat al populaţiei tinere.
Semnificaţia noţiunii de risc demografic înglobează posibila apariţiei unui fenomen
(proces) cu consecinţe negative. Dacă în cazul riscurilor naturale el poate îmbrăca forma unor
evenimente mai puţin previzibile, ce se manifestă prin salturi intempestive de la o stare la alta,
în momentul în care sunt depăşite pragurile energetice critice, evenimentele din categoria
riscurilor demografice, de care ne ocupăm în analiza de faţă, au o manifestare graduală.
Dacă analizăm riscurile demografice în GAL Tara Zarandului riscurile demografice pot
fi coroborate cu fazele de dezechilibru al grupelor majore de vârstă în care se află populaţia
unei localităţi componente, cu dezechilibrul structurii pe sexe a populaţiei, cu tendinţa uşor
descendentă al natalităţii, cu efectele pe care la poate genera fenomenul migratoriu, la care se
adăugă o serie de fenomenele asociate stadiului dezvoltării economico-sociale (de exemplu
criza economică mondială), dar şi efectele pe care le are aderarea la Uniunea Europeană.
Un număr de aproximativ 1400 locuitori (tineri) sunt plecaţi la muncă în străinătate, din
cauza ofertei reduse de locuri de muncă şi a slabelor oportunităţi profesionale existente în
regiune. Nu există programe locale de calificare şi recalificare a forţei de muncă, ceea ce
antrenează o adaptare mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale,

1

Reprezintă raportul între populaţia în vârstă de peste 60 de ani şi populaţia în vârstă de 0-14 ani
Reprezintă raportul dintre vârstnici și persoanele de vârste active P60+/P15-60
3
Reprezintă raportul dintre tineri și persoanele de vârste active P 0-14/P14-60
2
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în special. În timp, acest lucru poate determina decalaje economice mari, greu de recuperat.
Venitul mediu pe membru de familie este de 280,00 lei.

II.2.1.4 Patrimoniu de mediu
Sunt prezentate aspecte privind:
-

patrimoniul natural (relief, geologie, biodiversitate, râuri sau lacuri, arii naturale
protejate etc.);
Sunt afişate aici principalele elemente prezentate în cadrul patrimoniului de mediu

(suprafaţă, altitudine, relaţii stabilite între acestea, potenţialul acestora pentru economia
comunităţii locale, având în vedere specificul sitului Natura 2000 şi/sau rezervaţi, aspectele ce
pot conduce la o identitate locală, potenţialul turistic, produsele care provin din aceste situri
(neafectate de fertilizanţi chimici sau pesticide), potenţialul de promovare a agroturismului,
posibilităţile de susţinere a mediului, prin diferite forme de compensaţii atribuite fermierilor
sau administratorilor, asupra habitatelor naturale etc.).
In comunele Ţării Zarandului nu există factori industriali care să contribuie la poluarea
mediului inconjurător al regiunii. Poluarea se realizeaza din deşertarea deşeurilor in locuri
neamenajate, care deterioareaza terenul in locurile unde este depozitat.
O caracteristică aparte o reprezintă prezenţa haldelor de steril rezultate în urma
exploatării minereurilor auro-argintifere în aproape toate comunele microregiunii.
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Situri Natura 20004

Nr.

Denumire

Suprafaţă

Caracteristici principale (motivele

crt.

sit

(ha)

declarării)

1

ROSCI0121

95 (pe

Sit declarat pentru prezenţa a:

Siturile au fost

Muntele

teritoriul

- 4 habitate de interes comunitar: Păduri

declarate prin

Vulcan

comunei

medio-europene de fag din Cephalanthero- Ord. MMDD

(include

Băiţa)

Fagion, Versanţi stâncoşi cu vegetaţie

nr. 1964/2007

rezervaţia

chasmofitică pe roci calcaroase;

privind

naturală de

- o specie de plante din anexa II a

instituirea

interes

Directivei Consiliului 92/43/CEE;

regimului de

naţional cu

- alte specii importante de floră şi faună

arie naturală

acelaşi

aşa cum reiese din Formularul standard

protejată a

nume)

Natura 2000 al sitului din anexele Ord.

siturilor de

MMDD nr. 1964/2007, publicate în M.O.

importanţă

Partea I, nr. 98 bis/ 07.02.2008.

comunitară, ca

2

Observaţii

ROSCI0110

257 (pe

Sit declarat pentru prezenţa a:

parte integrantă

Măgurile

teritoriul

- 4 habitate de interes comunitar: Păduri

a reţelei

Băiţei

comunelor

din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi,

ecologice

(include aria Blăjeni,

grohotişuri şi ravene,

europene

naturală

Buceş şi

Fâneţe montane, Versanţi stâncoşi cu

Natura 2000 în

protejată de

Ciuruleasa

vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase,

România

interes

– AB)

Păduri dacice de stejar şi carpen;

naţional

- o specie de mamifere din anexa II a

calcarele din

Directivei Consiliului 92/43/CEE;

Dealul

- 2 specii de nevertebrate din anexa II a

Măgura)

Directivei Consiliului 92/43/CEE;
- o specie de plante din anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE;
- alte specii importante de floră şi faună
aşa cum reiese din Formularul standard
Natura 2000 al sitului din anexele Ord.
MMDD nr. 1964/2007

4

Conform adresei de răspuns nr. 7963/RPCPP/17.09.2010 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara;
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Arii naturale protejate de interes naţional

Nr.

Denumire

Suprafaţă

crt.

arie naturală

(ha)

Caracteristici principale

Observaţii

protejată
1

Este o arie naturală protejată de interes

Rezervaţie

natural de la teritoriul

naţional care corespunde categoriei a III-

naturală

Grohot

comunei

a IUCN (monument al naturii). Podul se

declarată prin

Bulzeştii de

află în treimea superioară a Cheilor

Legea 5/2000

Sus, satul

Uibăreştilor. Este protejat pentru

privind

Grohot

conservarea elementelor naturale

aprobarea

specifice (podul natural propriu- zis), la

Planului de

care se adaugă şi vegetaţia dezvoltată pe

amenajare a

substrat calcaros, cu numeroase

teritoriului

elemente specifice zonei

national -

submediteraneene.

Sectiunea a III-a

Podul

1 ha pe

- zone protejate.
2

Cheile

20 ha pe

Este o arie naturală protejată de interes

Rezervaţie

Ribicioarei

teritoriul

naţional, care corespunde categoriei a

naturală

şi

comunelor

IV-a IUCN (rezervatie naturala, tip

declarată prin

Uibăreştilor

Ribiţa şi

mixt). Rezervaţia se află pe cursul

Legea 5/2000

Bulzeştii de

Ribicioarei şi Uibareştiului. Se remarcă

privind

Sus

aici prezenţa calcarelor jurasice, pe care

aprobarea

s-a dezvoltat o bogată vegetaţie

Planului de

specifică.

amenajare a
teritoriului
national Sectiunea a III-a
- zone protejate.
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Nr.
crt.
3

Denumire

Suprafaţă

arie naturală

Caracteristici principale

(ha)

protejată

Observaţii

Peştera

1 ha pe

Este o arie naturală protejată de

Rezervaţie

Cizmei

teritoriul

interes naţional care corespunde

naturală

comunei

categoriei a III-a IUCN (monument al

declarată prin

Bulzeştii de

naturii). Situată în Cheile Ribicioarei,

Legea 5/2000

Sus

peştera este apreciată în mod deosebit

privind

pentru desenele rupestre (atribuite

aprobarea

neoliticului) descoperite în galeria

Planului de

superioară şi pentru numeroase

amenajare a

fragmente ale ursului de pesteră – din

teritoriului

sala de la baza cavernamentului.

national Sectiunea a III-a
- zone protejate.

Date privind sistemul de gestionare a deşeurilor
Toate gropile comunale au fost închise la data de 15 iulie 2009. Comunele Baia de Criş,
Crişcior, Ribiţa, Vaţa de Jos, au concesionat serviciul de salubritate la SC RETIM Ecologic
Service SA Timişoara – Punct de lucru Brad.
Localitatea Bulzeştii de Sus a fost declarată zonă izolată conform Ordinului 775/2006 şi
are groapă proprie de depozitare a deşeurilor menajere.

OBIECTIVE TURISTICE
 Crucea de piatra din Padurea Bouarie
 Izvorul Traian
 Lacul Caraci
 Galeria Adamul vechi - Caraci
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MONUMENTE ALE NATURII
 Gorunul lui Horea
 Gorunul Regelui Ferdinand
 Stânca lui Horea – locul în care Horea a chemat minerii din Certej să se alăture
răscoalei;
 Minereuri aurifere, argintifere şi complexe – activitate de exploataţie oprită
 Calcar siderurgic – activitate oprita
 Calcar de var - CARPATCEMENT – în exploatare
 Valea Techereului, cu un pitoresc deosebit, pentru care s-a propus amenajarea
drumului turistic : Bucureşci-Curechiu-Cheile Măzii- Geoagiu Băi, se constituie în
zonă de protecţie a elementelor de cadru natural.
 Podul natural de la Grohot
 Cheile Bulzestiului
 Cheile Grohotului

Cheile Ribicioarei sunt localizate in cursul median
al vaii cu acelasi nume ,amonte de satul Ribicioara
,ajungind la o lungime de aproape 2 km şi
desfasuridu-se in plan sub forma unui’’S’’inversat.

Cheile Uibarestilor se afla pe teritoriul comunei
Bulzesti ,dar accesul spre chei este mai facil prin
satul

Uibaresti,

sau

Ribicioarei.Lungimea

peste

deal

sectorului

din
de

Cheile
ingustare

depaseste 2 km, avind o desfasurare relativ rectilinie
şi o orientare nord-sud.

II.2.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural
Sunt menţionate aici edificiile principale, monumentele arhitecturale remarcabile, cunoştinţele
şi competenţele specifice teritoriului, elementele de identitate locală:
-

cetăţi şi castele;

-

biserici şi mănăstiri;

-

case memoriale;
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-

castre (roman, dacic etc.);

-

meşteşuguri specifice (pictură pe sticlă, cojocărit, port specific etc.);

-

herghelii de cai relevante (specifice);

-

tipuri de turism practicate (turism de agrement şi odihnă, alpinism, turism cultural şi
religios, turism piscicol, turism ecvestru, cicloturism, agroturism etc.).

-

obiceiuri locale etc.

Pe teritoriul Ţării Zarandului exista numeroase puncte de atractie, care ar putea aduce venituri
substantiale atat locuitorilor interesati care doresc sa investeasca in acest domeniu, cat şi
administratiei locale care ar beneficia de pe urma turismului prin contributiile noilor
intreprinzatori la bugetul local.
MONUMENTE DIN REGIUNEA ŢARA ZARANDULUI
 Monumentul lui Avram Iancu
 Obeliscul lui Iancu
 Crucea Iancului
 Placile comemorative
 Casa memoriala Avram Iancu Baia de Criş
 Grupul statuar din centrul satului Buceş - troiţa monument, bustul lui Simion Groza,
monumentul eroilor
 Monument istoric pe Dealul Păltineilor
 Monumentele din curtea bisericii din Mihăileni
 Monumentul istoric din Tîrnava de Criş
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OBIECTIVE ARHITECTURALE
 Clădirea Prefecturii Comitatului Zarand
 „Cafana”
 Clădirea Preturii
 Spitalul vechi
 Crucea de piatra Ormindea – sec. XVIII.
 Troiţa în centrul civic Blăjeni
 Galeria de mina Adamul Vechi sat.Caraci
 Troiţa memorială din satul Şesuri.
 Mora veche din satul Rovina.
 Troiţa ridicată în amintirea iobagilor răsculaţi în 1784
 Crucea de la Cheia, zona în care are loc tradiţionala "Întâlnire a moţilor cu istoria"
 Toriţa ridicată în anul 1932 în amintirea evenimentelor petrecute în anul 1784.

BISERICI
 Biserica ortodoxă ,,Sf.Nicolae”Baia de Criş
 Biserica ortodoxă veche Baia de Criş
 Biserica Reformată Baia de Criş
 Biserica Romano Catolică –Mănăstirea Franciscană Baia de Criş
 Casa de rugaciune Baptistă Ţebea
 Biserica baptistă Baia de Criş
 Biserica ortodoxa ,,Sf.Nicolae” Baldovin
 Biserica ortodoxa ,,Sf.Nicolae „Caraci
 Biserica ortodoxa ,,Sf.Vasile”Cărăstău
 Biserica ortodoxa ,,Sf.Nicolae „Lunca
 Biserica ortodoxă Lunca
 Biserica ortodoxa ,,Buna vestire” Rişca
 Biserica ortodoxa ,,Sf.Maria” Rişculiţa
 Biserica de lemn ortodoxa ,,Adormirea Maicii Domnului”Ţebea
 Biserica de lemn Hartagani – 1793;
 Biserica Baita – 1727;
 Biserica Trestia – 1674;
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 Biserica de lemn SF. NICOLAE- din sec. XVII din satul Curechiu, cu valoare istorică,
precum şi troiţa ridicată în amintirea evenimentelor din anul 1784;
 Biserica de lemn « ÎNALŢAREA SFINTEI CRUCI » din anul 1780 din satul Rovina ;
 Biserica de lemn,,Sf.Arhangheli,

sec 19

 Biserica de lemn ,,Sf.Ioan Gura deAUR, sec 19
 Biserica de lemn ,,Buna Vestire,,
 Schitul Sfânta Treime, care este o mănăstire de măicuţe recent înfiinţată de o
frumuseţe extraordinară,
 Biserica Sf.Nicolae Ribiţa. Pretios izvor documentar şi artistic pentru istoria
Transilvaniei, Biserica “Sf. Nicolae “din Ribita este construita din piatra bruta şi
dateaza de la sfirsitul sec.XIV.
 Biserica de lemn cu hramul « Cuvioasa Parashiva » din Ribicioara dateaza din sec.
XVIII, remarcindu-se prin monumentalitate şi prin pictura interioara.
 Biserica veche din satul Dealu Mare, cu hramul „Bunavestire” ridicată în mijlocul
secolului al XVIII-lea, care afost reparată în sec.XIX , în urma avariilor suferite în
timpul revoluţiei paşoptiste;
 Biserica veche din satul Săliştioara, cu hramul „Sfântul Nicolae”, existând înscrisuri
despe aceasta în anul 1733, a suferit mai multe tranformări în urma lucrărilor de
renovare;
 Biserica veche din satul Stoieneasa, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului”,

OBICEIURI
 Obiceiuri de iarna - colinde specifice regiunii;
 Cântecul "Cununii Grîului" transpus scenic de satenii din satul Hartagani,
participanti la diferite concursuri judetene şi nationale.
 Serbarile de la Cheia – Dupapiatra.
 Udatul cununei grâului;
 Nedeile tradiţionale;
 Împletirea cununelor de Sînziene.
 În fiecare an se organizează, în satul Curechiu, manifestarea cultural artistică dedicată
izbucnirii răscoalei condusă de Horea, Cloşca şi Crişan.
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 MASLU - pentru buna sporire a recoltei, pentru sanatatea animalelor, alungarea
secetei şi venirea ploilor, locul unde avea loc o asemenea ceremonie era pe Dealul
Grozesc şi se tinea la Rusalii.
 ARMINDENI – se pune câte o creanga verde, de obicei de fag, la fiecare poarta şi în
culturile de legume şi în holdele de cereale ( la 1 mai )
 Nunta de la Prăvăleni – o parte din nuntaşi împreună cu mirele sosesc la casa miresei
de unde alaiul porneşte însoţiţi de tânăra pereche spre biserică pentru cununia civilă.
Fiecare nuntaş poartă în piept câte o pană artificială care e menită să distingă nuntaşii
de lăturalnicii curioşi. În ziua nunţii ei mireasa poartă pe cap o coroniţă pe care o va
schimba în curând cu cârpa de cap femeiască. La întoarcerea de la biserică nuntaşii vor
fi stropiţi cu apă (spălatul )după care apa rămasă va fi turnată la rădăcina uni copac
din grădina casei pentru ca şi tânăra familie să fie plină de vlagă şi rod
Mâncărurile tradiţionale din regiune sunt: sarmalele, laşca(supa de găină), colacii,
cârnaţii

CASE MEMORIALE
 Casa lui Ion Simionaşu
 Casa – muzeu „Avram Iancu”
 Casa memorială Crişan. In acest sat ,care odinioara se numea Vaca , s-a nascut Crisan ,
cel care impreuna cu Horea şi Closca sunt cunoscuti in istorie drept conducatori ai
Rascoalei taranilor romani din Transilvania , din anul 1784
 Casa muzeu "LADA DE ZESTRE". Gospodaria respectiva a fost construita in anul
1929, dupa cum reiese din inscriptia de pe grinda casei. Ea este compusa din sura cu
doua grajduri pentru animale, cocina pentru porci, bucatarie şi camara, sopru pentru
pastrarea carului, a grapei şi a altor unelte agricole, cotete pentru pasari şi casa
propriu-zisa, cu prispa pe doua laturi.Casa are doua camere mari şi pivnita.
 Casa memorială “Vlaicu Birna”. Scriitorul Vlaicu Birna era poet, publicist, prozator,
membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, a publicat mai multe volume, a infiintat
şi a condus reviste. Casa in care s-a nascut a fost amenajata casa memoriala, unde este
prezentata viata şi activitatea scriitorului Vlaicu Birna.
 Muzeului din Vălişoara, în cadrul căruia pot fi văzute obiecte populare autentice:
insigne, fanioane, menede, etc.
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 în satul Dealu Mare se păstrează o casă veche, cu acoperiş din paie, construită înainte
de anul 1900, satul având un peisaj deosebit care merită să fie văzut;

Calitatea aerului- pe teritoriul GAL Tara Zarandului nu există industrii cu emisii
poluante semnificative, atât în aer cât şi în apă. În mod similar, prin monitorizarea lunară a
emisiilor de poluanţi din aer, efectuată de către APM Deva, pe baza probelor de pulberi
sedimentabile recoltate în diverse localităţi ale GAL, se constată că la analizele gravimetrice
şi cele de metale grele nu s-au depăşit limitele maxime admise (18 g/m2/lună).
Dispersia nutrienţilor aplicaţi în sol în alte compartimente ale mediului (în mod special
în mediul acvatic) depinde de solubilitatea fiecărui tip de îngrăşământ utilizat. Astfel, în
marea lor majoritate, îngrăşămintele chimice cu azot sunt solubile aproape în totalitate în apa
din sol, ceea ce creează posibilitatea pierderilor de nitraţi în anumite circumstanţe şi
concentrarea lor în timp în apele subterane şi de suprafaţa.
Sursele agricole din care provine poluarea cu nitraţi sunt constituite în principal din:
dejecţiile animale şi apele uzate tratate necorespunzător din sectorul zootehnic, gunoiul de
grajd depozitat direct pe sol şi deşeurile organice rezultate din activităţile specifice mediului
rural.
Spaţiile verzi din localităţi sunt situate de-a lungul străzilor, bulevardelor, drumurilor şi
cursurilor de ape prezintă un rol polifuncţional în structura spaţială urbană şi rurală,
îndeplinind funcţii de natură socială, culturală, educativă, sanitară, igienică, fiziologică,
utilitară şi estetică.
Conform reglementatărilor Uniunii Europene, precum şi prevederilor O.U.G. nr.
114/2007, spaţiul verde pentru fiecare locuitor trebuie să fie de 20 m2 , iar până în anul 2013,
suprafaţa trebuie să extinsă la 26 m2/locuitor. Norma minimă de spaţiu verde acceptată în
Uniunea Europeană este de 26 m2/locuitor, în condiţiile în care Organizaţia Mondială a
Sănătăţii recomandă o suprafaţă de 52 m2/locuitor.
Pe teritoriul GAL Tara Zarandului există spaţii întinse de zonă verde, neamenajate, deci
vorbim de pâlcuri de pădure, mici poiene, zone libere, necultivate sau plantate cu copaci în
centrele localităţilor. O necesitate identificată la nivelul GAL este realizarea unor parcuri
tematice, parcuri de joacă, zone de agrement, etc. Deşi există astfel de zone, nu sunt conforme
cu standerdele de mediu şi amenajare solicitate la nivel european, şi în acelaş timp sunt foarte
puţine. De asemenea, o altă oportunitate pentru valorificare resurselor naturale existente pe
teritoriul GAL ar fi creearea de trasee naturale: trasee ce prezintă participanţilor viaţa
animalelor, faunei, florei, istoria, obiceiurile, etc.
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II.2.1.6 Economia locală
II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active
Este evidenţiată repartizarea populaţiei active (personalului salariat) în principalele domenii
de activitate, conform tabelului de mai jos, precum şi o eventuală structură pe sectoare
economice (industrie, comerţ, servicii, construcţii, agricultură etc.) în ultimii 5 ani.
Populaţia
activă
Total

Sector
Sector agricol industrial şi de
artizanat

Sector de

Sector privind

comerţ

serviciile

15.713

9.257

3.147

2.361

948

100

58.91%

20.03%

15.03%

6.03%

%

Structura populatiei active dupa domenii de ocupare

13%
Sector agricol
23%

Sector industrial şi de artizanat
Sector de comerţ
60%

Sector privind serviciile

4%

În economia microregiunii ţara Zarandului şi azi este determinantă agricultura,
majoritatea populaţiei, în oarecare măsură lucrează şi azi în această ramură – ca activitate
principală sau în scopul unui venit suplimentar. Majoritatea pământului este în proprietate
privată, în formă proprietăţi de dimensiuni mici.
Ţara Zarandului „s-a specializat” în primul rând pe creşterea animalelor şi pe cultivarea
legumelor. Creşterea bovinelor este caracteristic mai ales în gospodăriile proprii care au
animale mai puţine, numărul gospodăriilor cu mai mult de 15 bovine este neînsemnat.
Eficacitatea economiei este influenţată fundamental de următoarele elemente:
-

structură fragmentată a proprietăţilor, proprietăţi de dimensiuni mici

-

decapitalizare, lipsa subvenţiilor agricole

-

populaţie rurală pe cale de îmbătrânire

-

mecanizare minimală, tehnologii învechite

-

lipsa pregătirii profesionale

-

lipsa

serviciilor

financiare,

de

dezvoltare

întreprinzătorilor,
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a

întreprinderilor

în

sprijinul

-

lipsa abilităţii de colaborare, a cooperativelor de valorificare
Efectul colectiv al acestora este că mărimea proprietăţilor necultivate din comună este de

dimensiuni îngrijorătoare. Acesta determină valoarea terenurilor, s-a şi pornit cumpărarea
terenurilor.
Produsele agricole primare ale aşezărilor Ţării Zarandului sunt determinate în mare parte
de aşezarea acestuia. În regiune este specific în primul rând creşterea animalelor, astfel a
bovinelor de carne, ovinelor, porcinelor. Numărul animalelor din microregiune se prezintă
conform celor de mai jos:

Categoria
Efective

Bovine

Ovine

13.214

Pasari
18.814

Suine
92.415

Altele
5.423

1.245

Produsele fabricate: sortimente de carne, lactate. Gradul de prelucrare a produselor este
mică. Aici implicit se cultivă în mare măsură furaje. Cultivarea legumelor este importantă,
dar se ocupă şi de măcieşe.
Toată suprafaţa microregiuniia GAL Tara Zarandului este caracterizat prin mărimea
mică a proprietăţilor. În general e de 1-10 ha. Pe suprafaţa GAL se află 9279 hectare teren
arabil, 17865 hectare păşune, 58299 hectare pădure, 0 hectare vie, precum 9828 hectare fânaţ.
În mai multe locuri reprezintă o problemă mărimea mare a terenurilor necultivate, cauză
căreia se găseşte în primul rând în emigraţie, îmbătrânirea populaţiei, capacitatea mică al
agriculturii de a produce venituri.
Principalele produse a microregiunii: sortimente de carne (bovine, porcine, ovine), lapte.
Asemănător cu tendinţa la nivel naţional din anul 2000 scade şi în regiune numărul
lucrătorilor din agricultură, în Ţara Zarandului şi azi este o ramură determinantă agricultura.
Numărul semnificativ al populaţiei trăieşte din aceasta atât ca lucrător cât şi ca fermier, sau
activează în acest domeniu în vederea producerii unor venituri suplimentare.
Aproximativ 60% din populaţie lucrează în agricultură (9257 persoane). Creşterea
animalelor se referă mai ales la bovine şi porcine, calul este utilizat doar ca animal de
tracţiune. Alte domenii nu sunt relevante.
Avand in vedere faptul ca judeţul Hunedoara se află între acele suprafeţe ale României
unde se află păduri de dimensiuni enorme, în regiunea Ţara Zarandului această proporţie este
de 53%. În momentul de faţă există exploatarea lemnului în regiune, dar nu există industrie
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bazată pe ea. Colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor
medicinale se găseşte numai în anumite comune.
Industria preponderentă era mineritul, iar după închiderea minelor din regiune, populaţia
nu a reuşit să schimbe la alte metode de trai.
Din această cauză este scăzut numărul celor care se ocupă de silvicultură şi de asemenea
este scăzută şi capacitatea de producere venit a acestei ramuri.

II.2.1.6.2 Agricultură
Întrucât majoritatea actorilor rurali au legătură (în diferite proporţii) cu sectorul agricol
este bine de scos în evidenţă structura acestui domeniu conform tabelului de mai jos.
Nr.capete de

din care:
Păduri

animale

Terenuri

împărţite pe

arabile (Ha)

zone de relief

– pe zone de Productive pe Neproductivepe
relief

Viţă de vie şi

pe

Păşuni pe

livezi pe

zonă de

zonă de relief

zonă de relief

zonă de relief

zonă de

relief

(Ha)

(Ha)

(Ha)

relief

(Ha)

(Ha)
Total

11.328

104.865

9.279

67.877

17.865

16

58.299

%

100

100

8,84

64,72

17,03

0,015

100

Este prezentată aici o analiză sintetică privind economia agricolă (structura – mărimea
exploataţiilor, modul de exploatare – arendare, privat, asociaţii în scopul practicării
agriculturii, agricultura ecologică, culturile dominante, evoluţie etc.), procesarea produselor
agricole, mărcile locale etc.
Agricultura reprezinta domeniul de baza al activitatii locuitorilor din regiunea Ţara
Zarandului.

In aceasta zona s-a pus accentul pe minerit, existand numeroase gospodarii instarite,
precum şi un potential economic pentru dezvoltarea viitoare, datorat resurselor banesti de care
dispun multi dintre locuitorii zonei.

De asemenea se poate utiliza potentialul agricol al zonei, cu preponderenta pentru
cresterea vitelor, şi se pot dezvolta acele ramuri ale industriei legate de materia prima
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provenita din cresterea animalelor mari şi anume, industria alimentara şi industria usoara, cu
productia de incaltaminte.

O parte din locuitori lucreaza in domeniul forestier, sau in intreprinderi care se ocupa cu
prelucrarea lemnului.
Tradiţional, în trecut majoritatea locuitorilor comunelor lucrau în exploatările miniere
învecinate (Brad - Gura Barza), însă după închiderea exploatărilor miniere şi reducerea
activităţii extractive, populaţia activă a regiunii s-a reorientat spre alte domenii de activitate.
Astfel, forţa de muncă disponibilă a regiunii, reprezentând aproximativ 45% din populaţie,
este formată în majoritate de muncitorii la Brad sau la Deva, bărbaţii lucrând în domeniul
construcţiilor, iar femeile în domeniul croitoriei şi confecţiilor textile. Activităţile de importexport sunt aproape inexistente la nivelul comunelor din Ţara Zarandului, datorită faptului că
populaţia regiunii are resurse financiare insuficiente pentru a iniţia activităţi antreprenoriale în
zonă şi pentru a putea sprijini şi promova investiţii locale.
Comunele regiunii sunt situate în zona montană (altitudinea medie este de 600 m).
Datorită acestui fapt, terenul arabil cultivat nu permite obţinerea unor producţii mari şi nu se
pot cultiva decât culturile de bază. Producţiile obţinute nu sunt destinate comercializării, fiind
folosite în gospodăriile populaţiei pentru hrana cetăţenilor şi a animalelor din gospodărie.
Producţiile obţinute nu sunt suficiente pentru acoperirea nevoilor cetăţenilor. Jumătate din
gospodării deţin o suprafaţă agricolă cuprinsă între 1 şi 3 hectare, dar există şi un număr de
306 de gospodării care nu deţin teren agricol.
Întrucât din activităţile agricole şi din creşterea animalelor nu se poate asigura un trai
decent, majoritatea populaţiei active din comună lucrează în diferite domenii de activitate. Ca
urmare a acestui fapt, cei care se ocupă în principal cu creşterea animalelor şi cultivarea
terenurilor sunt persoanele vârstnice.

In regiune exista o traditie in ceea ce priveste practicarea legumiculturii, traditie ce s-a
perpetuat de-a lungul anilor. Se cultiva pe suprafete foarte mari cereale (grau, porumb şi orz)
şi plante tehnice. Toate aceste activitati se desfasoara in cadrul a doua sectoare: cel individual
şi cel privat.
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Industria alimentara este una dintre cele mai importante şi mai bine reprezentate ramuri
industriale. Pe teritoriul regiunii functioneaza cateva unitati specializate in prepararea
conservelor de legume şi fructe.
Functia economica agricola se materializeaza prin productia agricola vegetala şi
productia animaliera, in conditiile unei dezvoltari reduse a prelucrarii primare a acestor
produse (moara, produse lactate), acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea
autoconsumului populatiei locale, şi mai putin pentru valorificari pe piata libera.
Precaritatea şi lipsa unei agrotehnici avansate din gospodariile taranesti, practicate pe
loturi mici de teren, constituie impedimente privind ridicarea productiei agricole şi animaliere
din cadrul comunei.

Imediat dupa anul 1990, la fel ca in tot judetul, se inregistreaza un accentuat declin
economic şi in regiunea Ţara Zarandului, in principal datorita disponibilizarilor din minerit. In
ultimii ani s-a produs o redresare economica prin aparitia unor firme privatizate in zona Brad,
intre care se remarca Fabrica de volane –SC KEY SAFETY SRL - cu peste 800 de angajati.

II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi
Structura industriei din microregiune, aşa cum rezultă din datele statistice este
următoarea:
MicroTotal

întreprinderi

Întreprinderi cu

Întreprinderi cu

Întreprinderi cu peste

întreprinderi

cu 1-10

10 - 50 salariaţi

50 - 250 salariaţi

250 salariaţi

387

25

-

1

93.70%

6.05%

0.00%

0.24%

salariaţi

Număr
%

413

În special, vor fi prezentate aspecte privind industriile şi reţeaua întreprinderilor de producţie
(combinate şi fabrici de prelucrare a produselor, servicii pentru agricultură, depozite, sectoare
economice acoperite, evoluţie etc.), precum şi legăturile acestora cu celelalte domenii
economice ale zonei sau cu zone externe.
Un procent de 24,1% din populaţie se ocupă cu industria, în cadrul căreia 6% cu industria
lemnului, exploatarea pădurilor - 5% construcţii, prelucrarea laptelui - 7%, întreprindere de
hoteluri şi restaurante - 2%, textile – 1,1 %. Cele mai răspândite sunt ramurile industriale, în
cadrul cărora prelucrarea laptelui şi cărnii. Mai multe întreprinderi private se ocupă cu acestă
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industrie, dar în ceea ce priveşte pădurăritul se constată lipsă de organizare şi cooperare între
diferite unităţi în domeniu. Luând în considerare că ramura dominantă este industria
alimentară, activităţile economice vizează mai ales prelucrarea laptelui. Condiţiile bioproducţiei sau a cultivării plantelor medicinale sunt favorabile, dar nimeni nu încearcă să
exploateze aceste posibilităţi.
Principalele domenii de activitate ale întreprinderilor din microregiune arată in felul
următor: magazin de furaje, alimentaţie, materiale de construcţii, loc pentru distracţie,
magazine alimentar şi de produse casnice, panificaţie, farmacie, pensiuni, bar, produse
casnice, magazin vestimentar, florărie, transport, consiliere, construcţii, mezeluri.
Un rol important în economia microregiunii îl reprezintă două intreprinderi procesatoare
de produse animaliere:
SORILACT – pentru produse lactate.
LORIALBA – pentru produse din carne.
Fiecare dintre acestea foloseşte parte din materia primă din microregiune iar creşterea
capacitării de procesare a acestora (devenită o certitudune prin proiectele în curs de
implementare prin măsura 123 din PNDR) va avea un impact semnificativ asupra agriculturii
din microregiunea noastră.
Dezvoltarea diferitelor ramuri are o tendinţă crescătoare, mai ales din cauza planului
amenajării unui parc industrial care figuraeză în planurile de dezvoltare, precum şi crearea
unui centru pentru antreprenori.
Pe lăngă activităţile de exploatare şi prelucrare a lemnului se intesnifică şi activitatea de
construcţii.
II.2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii
În tabelul de mai jos vor fi prezentate principalele tipuri de comerţ (industrial, agricol,
piscicol etc.) practicate pe teritoriul respectiv. De asemenea vor fi enunţate principalele tipuri
de întreprinderi care practică prelucrarea terţiară (a treia fază – stadiu – de prelucrare) a
produselor.
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Tipuri de comerţ

Număr

1 fabricare produse

1035

lactate
2 prelucrarea

207

lemnului
3 sere de legume şi

398

flori
4 prelucrare feţe

71

încălţăminte
5 fabricare articole

% din
numărul
total
44,28

8,85

17,03

3,07

Întreprinderi din
sectorul terţiar
(servicii)
1 consiliere

Număr
3

2 medic

8

3 transport

5

4 coafor

8

% din
numărul
total
12,5

33,37

20,83

33,3

114

din beton, ipsos şi

4,87

ciment
6 comerţ cu

512

amănuntul,

21,9

alimentaţie publică
Total

2337

100

24

100

Comertul şi serviciile sunt prezente in regiunea Ţara Zarandului prin activitatile
diversificate oferite populatiei, astfel: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor de
panificatie şi patiserie, prelucrarea laptelui, activitati de constructii, tamplarie, dulgherie,
zidarie, etc. In comune se mai afla cateva ateliere mestesugaresti private pentru deservirea
populatiei: frizerie, cizmarie, fiind necesar ca pentru celelalte cerinte locuitorii comunei sa se
deplaseze in alte localitati. Comerţul este perzent într-o proporţie de 15% , din care magazine
alimentare (magazine mixte) 21,9%, fabricare produse lactate şi de carne într-un procent de
44,28%.
II.2.1.7 Servicii şi infrastructuri medico-sociale
II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitate
Conform tabelului de mai jos, sunt completate principalele servicii de sănătate, educaţie,
recreare etc., care funcţionează pentru populaţie şi infrastructura medico – socială existentă
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Servicii

Categorii

Observatii*

Invăţamânt

Primar

64

Secundar

7

Universitar

0

Prescolar

30

Medic

7 dispensare, 8 medici

Cabinet stomatologic

1

Spital

Numai la Brad

Altele....

Unitatea de Asietenţă

Medicale

Medico- Socială Baia de Criş
cu un nr. de 35 locuri
Sportive

Terenuri sportive (de fotbal,

6 din care trei în cadrul

tenis...)

şcolilor

Sala de Sport

1 la şcoala

Piscine

2

Altele...
Camine cultural
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* - in cazul inexistenţei, precizaţi modul de asigurare a acestora (distanţe, locaţii...)

Sănătate
În regiune există şapte dispensare medicale în cadrul căruia lucrează 8 medici şi 4
asistente sanitare. Dispensarele nu dispun de aparatură medicală de actualitate, nu sunt
mobilate corespunzător, iar clădirile şi utilităţile lor trebuie recondiţionate în cel mai scurt
timp. În regiune mai există şi trei puncte farmaceutice de strictă necesitate şi un cabinet
stomatologic care, la rândul lui, dispune de aparatură de lucru învechită.
Starea de sănătate a populaţiei este acceptabilă datorită profesionalismului şi pregătirii
bune a cadrelor medicale din regiune. În ceea ce priveşte infrastructura instituţiilor de sănătate
trebuie construită încă patru cabinete medicale în acele comune unde nu sunt şi sunt necesare
încă două puncte farmaceutice şi minim două cabinete stomatologice.
Întreţinerea sanitară se face de către 8 medici, având diplomă în domeniu, aproape
fiecare medic are un asistent. Numărul bolnavilor pe medic este cca. 3000-3500 de persoane,
dar sunt locuitori care s-au înregistrat la alţi medici din oraşul Brad.
Se impune aşadar ca una dintre priorităţi să fie atragerea de fonduri pentru crearea în regiune a
unei clinici medicale care să ofere servicii adaptate cerinţelor actuale, într-o clădire care să dispună de
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utilităţile necesare şi care să fie echipată cu aparatură medicală modernă - toate acestea pentru a
asigura un acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente.

Educaţie:
Numărul copiilor arată o tendinţă crescătoare, dar acest număr nu depăşeşte 10%. În
fiecare instituţie lucrează profesori cu diplomă, în momentul de faţă nu sunt profesori
înlocuitori. Dotarea infrastructurală a instituţiilor educaţionale nu este satisfăcătoare, sunt
necesare copiatoare, 50% dintre instituţii nu au acces la Internet, calculatoarele sunt vechi.
Scopul major al modernizării educaţiei publice este desfiinţarea şcolilor care nu sunt
funcţionale din cauza lipsei de copii. O soluţie ar fi introducerea metodei de autobus de
şcoală.
În regiune nu există nici o organizaţie civilă care să se ocupe şi de educaţie tinerilor.
În fiecare localitate există şcoală, majoritatea lor are 1-8 clase sau 1-4 clase, unde
numărul copiilor nu justifică existenţa claselor de 5-8. În şapte localităţi există şi gimnaziu sau
grup şcolar.
În şcolile localităţilor sunt biblioteci, dar ar fi nevoie şi de o bibliotecă centrală.
Cursurile de formare necesare sunt cele legate de agricultură, dar organizaţii care să se
ocupe cu acesta nu sunt. Nu sunt traineri care să se ocupe cu acest fel de educaţie. Totuşi,
această problemă ar putea fi rezolvată cu organizaţiile civile, dar nici ele nu există, astfel este
necesară şi înfiinţarea acestei organizaţii. Educaţia adulţilor lipseşte în totalitate din regiune.
Cultură
Viaţa culturală este reprezentată de sărbătorile tradiţionale, festivalurile şi zilele
comunelor, prezentări de carte la Casa de cultură din Brad , formaţii de dans popular, diferite
festivităţi organizate de profesori cu participarea elevilor. Aproape în fiecare localitate există
cămine culturale funcţionale, aflate în diferite grade de funcţionalitate (de la „proaspăt
modernizat” la „cu nevoi de reparaţii”)

Sport
Activitatea sportivă a microregiunii se concentrează în jurul terenurilor de sport în aer
liber sau în incinta şcoliilor. Fiecare comună are echipă de fotbal care este înscrisă în
competiţiile judeţene.
Deşi regiunea se situează pe dealuri şi în munţi, sporturile caracteristice iernii nu sunt
obişnuite în Ţara Zarandului, nefiind nici un loc amenajat în acest sens.
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II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale
Sunt prezentate aici instituţiile locale (primării, consilii etc.), asociaţiile de comune, de
consilii etc. din zona respectivă, precum şi principalele activităţi sociale în care acestea sunt
implicate şi de care beneficiază comunităţile locale.
De asemenea sunt prezentate cele mai relevante ONG-uri, asociaţii locale (agricole,
comerciale...), precum şi domeniul de intervenţie a acestora şi influenţele asupra dezvoltării
zonei respective.

Instituţii publice
În fiecare comună se găseşte o clădire a Primăriei şi a Consiliului Local, o clădire a
poliţiei şi o poştă.
Asistenta sociala
Serviciul de asistenta sociala este organizat in cadrul primariilor ca serviciu distinct. În
cadrul unor comune s-au înfiinţat serviciile de voluntariat Prevenire şi Stingerea Incendiilor PSI. Nivelul de dotare a acestor instituţii este unul deficitar, atât ca număr de calculatoare, cât
şi ca echipamente şi consumabile de birotică, necesare în orice instituţie actuală.
Datorită lipsei infrastructurii necesare, unele din serviciile publice sunt deficitare sau
inexistente (poşta etc.). Se remarcă aşadar nevoia unor dotări edilitare extinse pentru
diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului rural.
Întreţinerea socială se bazează mai ales pe ajutoarele sociale oferite de stat, însă şi
Consiliile Locale sprijină familiile nevoiaşe în anumite situaţii excepţionale. Instituţiile care
se ocupă cu întreţinerea socială aparţin statului şi se ocupă mai ales cu repartizarea ajutoarelor
sociale în comune.
Organizaţii Non-Guvernamentale
Sectorul civil este aproape inexistent în regiune. Nu exista ONG in toate comunele.
Acele organizaţii civile, care sunt funcţionabile în teritoriu sunt parteneri în formarea GALului Ţara Zarandului.
În GAL au fost incluse atât asociaţii non-profit cu sediul în microregiune cât şi asociaţii
care, deşi au sediul în Deva, au derulat proiecte în comunele microregiunii (este vorba în
primul rând de Asociaţia pentru promovarea egalităţii de şanse - A.P.E.S – RO, care, prin
proiectul EU-Genia, în 2001, a realizat o fişă de prezentare a artizanilor din zonă).
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Evident, pentru asociaţiile cu sediul în municipiul Brad, prin denumirea şi scopul
asocierii acestora nu mai trebuie dovedit impactul şi influenţa în comunele din jurul acestui
municipiu.
O listă completă a acestora este cuprinsă în partea referitoare la funcţionarea GAL.

II.2.1.9 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu
Pentru teritoriul respectiv este efectuată o scurtă prezentare a politicilor de dezvoltare
locală întreprinse în teritoriu, şi în special a celor care au fostsprijinite prin diferite fonduri
europene:
-

fonduri SAPARD;

-

fonduri PHARE;

-

fonduri ISPA etc.

De asemenea proiecte finanţate prin Banca Mondială folosite pentru reabilitarea infrastructurii
(învăţământ, cultură, formare profesională etc.).

II.2.1.9.1 Fonduri europene de preaderare (ISPA, SAPARD, PHARE)

Nr
crt

Autoritatea
administraţiei
publice
judeţene sau
locale
CL BAIA DE
CRIS
CL BAITA

Fondul
european
de
preaderar
e
SAPARD

CL
BUCUREŞCI
PRIMARIA
COMUNEI
CRISCIOR
CL al com.
VATA DE
JOS

SAPARD

PHARE
2006

PHARE
2002
SAPARD
Masura
2.1.

Obiectul proiectului finanţat

Cuantumul finanţării
(Euro

Alimentare cu apa a satelor Baia de Cris, Risca,
2.440.215
Baldovin şi Risculita
Reabilitarea sistemului de gestionare a
PHARE:199488,35
deseurilor in comunele Baita şi Valisoara
-fonduri proprii
Baita:18945,20 EU
Valisoara=7104,45
Modernizare drumuri de interes local
2.880.006
Modernizarea administratiei publice locale in
comunele Criscior-Blajeni-Buces-Bucuresti
Modernizare drumuri comunale:
DC1,DC1A,DC172,DC173,DC174,DC 174A,
com. Vata de Jos, jud. Hunedoara
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22.250

4.030.649

II.2.1.9.2 Fonduri post aderare (PNDR măsura 322)
Nr
.
crt
.

Autoritatea
administraţiei
publice
judeţene sau
locale
CL BAIA DE
CRIS
CL BĂITA

CRIŞCIOR

A.D.I.
TOMESTIVATA

Denumirea proiectului promovat de autoritatea
administraţiei publice judeţene sau locale
,,Modernizare drumuri localitatea Cărăstău şi Lunca şi
canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru
satelor Baia de Criş, Rişca, Baldovin, Rişculiţa
Aparţinând Comunei Baia De Criş, Judeţul Hunedoara ''
Proiect integrat infiintare retea de alimentare cu
apa,infiintare retea de canalizare si statie de
epurare,modernizare drum, prima înfiinţare si dotare
centru de asistenta dupa programul scolar tip’’after
school’’ si investitie in scopul conservarii specificului
local si a mostenirii culturale in comuna Baita,judetul
Hunedoara
Modernizare infrastructura de drumuri, infintarea unui
centru afterschool si dotare camin cultural in comuna
Criscior, judetul Hunedoara
Proiect integrat:Alimentare cu apa a loc.Obarsa, Dobrot,
Leauţ, Tiuleşti, Tomeşti-Şteia si Livada, Canalizare si
statie de epurare in satele Dobroţ, Leauţ, Livada, Obîrşa,
Şteia, Tiuleşti, Tomeşti.
Alimentare cu apa, canaliz. si statie de epurare a
localităţilor Brotuna si Tirnava de Cris
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Valoarea
totală a
contractului
de finanţare
(mii lei)
10.117

11.310

10.732

25.997

II.2.1.10 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului
La această rubrică, candidatul prezinta şi alte aspecte care prezintă importanţă şi care pot
avea influenţe asupra dezvoltării rurale a teritoriului respectiv.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea război mondial. Există
multe teorii care se concentrează asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, insa
cheia dezvoltarii durabile consta in „acceptanta clientului” adica in satisfacerea necesitatilor
pe care cetatenii le percep şi in solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare,
daca prin definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura intre generatii inseamna
ca generatiile de azi vor hotari viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decit cu consultarea lor, cu colaborarea lor şi mai ales cu acceptul
lor.
Principiul programării este unul din elementele esenţiale ale operaţionalizării Fondurilor
Structurale şi se referă la pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se realizează pe
baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape succesive.
Planurile trebuie realizate de jos in sus pentru a cuprinde necesitatile reale, identificate
obiectiv.
În timpul elaborării planului de dezvoltare al regiunii Ţara Zarandului s-a pornit de la
necesitatile locale, care au fost impartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii
domeniilor de cuprindere a strategiei care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare
ale judeţului Hunedoara.
Planul strategic de dezvoltare social-economică a regiunii Ţara Zarandului a fost elaborat
în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomică va contribui la creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la
implicarea păturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea
comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea
tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului dintre
administraţia publică locală, organizaţiile comunitare şi businessul privat în direcţia
soluţionării problemelor comunitare.
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PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT
După elaborarea analizei – diagnostic a teritoriului, pornind de la informaţiile obţinute,
am identificat în continuare, principalele elemente sub formă de puncte tari/slabe (interne
teritoriului) şi de oportunităţi/riscuri (externe teritoriului) pentru fiecare categorie în parte.
Astfel, pentru fiecare element analizat din prezentarea teritoriului: prezentarea geografică
şi fizică, localizarea teritoriului, populaţie – demografie, patrimoniu de mediu, patrimoniu
arhitectural şi cultural, economia locală, repartizarea populaţiei active, agricultura, industrie –
IMM – micro-întreprinderi, comerţ şi sectorul de servicii, servicii pentru populaţie şi
infrastructuri medico-sociale, activităţi sociale şi instituţii locale, politicile de dezvoltare
locală întreprinse în teritoriu, precum şi pentru alte elemente identificate de către candidat în
teritoriul respectiv, va fi efectuată analiza SWOT sub formă de tabel după modelul de mai jos:
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TERITORIUL
(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri)
(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător)

PUNCTE FORTE


PUNCTE SLABE
 accesibilitate rutieră proastă,

apropierea centrului judeţean

 mediu curat,

 regiunea

 poziţie bună din punct de vedere



existenţa structurii de rezistenţă a

unde

drumurilor

infrastructurale,

poluarea fonică şi a aerului din regiune



posibilitatea deschiderii înspre




asezare liniara, propice realizarii

executate

dezvoltări

regiunea Ţara Zarandului nu are un centru

resurse insuficiente de finanţare de la

drumuri de acces nemodernizate,
impracticabile

canalizare



drumuri neîntreţinute corespunzător

existanţa surselor de alimentare cu apă



infrastructura de transport energie electrică

(izvoare naturale aproape în fiecare

degradată

comună)



existenţa dotărilor edilitare (şcoli,

utilităţi insuficiente în special alimentare
cu apă şi încălzire

dinspensar, cămin cultural în fiecare



comună)



fi

bugetul local al fiecărei comune

retelei de alimentare cu apa şi



pot

modern

localitate dintre comunele regiunii)



Zonei

protejează mediul,

drumului asfaltat către fiecare



afara

 lipsa posibilităţilor de transport care

comunele limitrofe (existenţa



în

Metropolitane Hunedoara

este redusă,


află

 statutul juridic neclarificat al terenurilor

logistic,


se

lipsa apă curentă în unele localităţi ale
regiunii

amplasarea instuţiilor publice la



numărul scăzut de cabinete stomatologice

drumurile de acces



lipsa ambulanţei

existenţa reţelei de telefonie şi



dotări sub necesar pentru instituţiile

televiziune


galerii de mină dezafectate



teren pentru construcţii (X ha)

comunei (dispensar, şcoli, primărie)


nu există spaţii de agrement sau petrecerea
timpului liber (sala sport, club, etc.)

 terenuri şi imobile cu preţuri mici de

45



lipsa dotărilor la căminul cultural

achiziţie şi suprafete mari

(mobilier, instalaţie sonorizare, recuzită,

 modernizarea drumurilor comunale în


procent de 65%;
 gospodăriile

etc.)

racordate

la

clădirilor publice

reţeaua


electrică în procent de 99%;
 existenţa reţelei de alimentare cu apa

punct public de acces

 îngrăşămintele şi pesticidele folosite în



cantităţi mici;


Criş şi Brad);


 existenta a 2 puncte farmaceutice;


în zonele ce prezintă pericole de alunecări

climă, bazin hidrografic, flora şi fauna,

de teren;

amplasare

bună

faţă

de

capitala



educaţia ecologică superficială;



colectarea neselecţionată a deşeurilor, în

judeţului, Deva (cea mai distanţiată

vederea reciclării, refolosirii, recuperării

comună din regiune se află la 55 km),

sau valorificării lor;

bune resurse ale solului şi subsolului:



materiale de construcţie, cărbune brun,



nu au fost demarate lucrările de stabilizare

potenţial natural bun (peisaj, păduri,

etc.)



agenţii economici nu prea sunt interesaţi
pentru protejarea mediului;

 arhitectura tradiţională



inexistenţa sistemelor de distribuţie a
energiei termice;

 existenţa a 4 cabinete medicale umane;



inexistenţa reţelei de alimentare cu gaz
metan;

 existenţa a 2 spitale din regiune (Baia



acces dificil la internet, nu există la şcolile
primare din comune şi nici nu există un

pe o lungime de 22 km;



lipsa grupurilor sociale în interiorul

fonduri financiare insuficiente destinate
impăduririi terenurilor defrisate;

metale preţioase



sistemul de sănătate este deficitar.

accesibilitate relativ bună, pe cale



exploatarea extensivă a pădurilor

ferată şi şosea



fragmentare mare a loturilor agricole

măsuri de control al inundaţiilor

combinată cu practici agricole de

(protecţia malurilor)

randament redus

bună

reţea

de

transport

public



(autobuze, mini-taxi, etc.)

furnizare a apei, epurarea apelor uzate



bune reţele de comunicare



infrastructură în sănătate modernizată

 clădiri

sociale

(casă

stare proastă a sistemului de încălzire,


de

stare proastă a drumurilor de legătură
dintre Brad şi comunele Ţării Zarandului

cultură,

bibliotecă publică, muzeu, etc. în
fiecare comună)
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OPORTUNITĂŢI



AMENINŢĂRI
 fără o politică adecvată în domeniul protecţiei

programe de finanţare in domeniul
infrastructurii

mediului, avantajele comparative se vor

surse de finanţare judeţene şi

micşora în domeniul ofertei turistice,
 lipsa

guvernamentale


infrastructurii
va

pentru

sprijinirea

cauza

dezbinarea

aşezarea geografică a localităţiilor

întreprinderilor

relativ aproape de municipiile Brad şi

întreprinderilor locale în competiţie,
 imposibilitatea realizării anumitor investiţii

Deva


forţa de muncă calificată disponibilă

infrastructurale (ex. parc industrial) din cauza



surse de finanţare externe, programe

neclarităţilor privind drepturile de proprietar,



de finanţare

 riscuri naturale, în special inundaţii

sprijin din partea autorităţilor judeţene

 susţinerea insuficientă din partea autorităţilor

(consiliul judeţean, direcţia de sănătate

judeţene
 degradarea în timp a clădirilor instituţiilor

publică, direcţia pentru cultură,


inspectoratul şcolar, etc.)

publice în lipsa intervenţiilor care va duce la

voluntariat local

nefuncţionalitatea lor
 retragerea autorizaţiilor de funcţionare pentru
neîndeplinirea standardelor minime
 deteriorarea stării generale de sănătate a
populaţiei
 resurse financiare insuficiente pentru
finanţarea şi co-finanţarea proiectelor
finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri de
Coeziune, FEADR şi FEP;
 cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi
implementarea proiectelor finanţate din
Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR şi FEP, pentru proiecte de
infrastructura şi mediu;
 indiferenţa locuitorilor faţă de protecţia
mediului.
 imaginea unui oraş minier
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POPULATIA
(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi competenţe
specifice teritoriului)

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

 prezenţa forţei de muncă ieftină,

 dificultăţile integrării societăţii minoritare,

 ponderea mare a populaţiei care

 imbătrânirea comunităţii
 migrarea forţei de muncă

lucreaza in agricultura;
 o parte din locuitorii regiunii lucrează
în

domeniul

întreprinderi

forestier,
care

se

sau

în

ocupă

cu



intensitatea scăzută de know how şi capital
ale întreprinderilor,



migrarea persoanelor tinere spre mediul
urban şi străinătate, mai cu seama a celor

prelucrarea lemnului;
 număr relativ redus al persoanelor

cu pregătire profesională înaltă;

inapte de muncă;



 infracţionalitatea extrem de redusă în

locuitorii zonei au o capacitate financiară
relativ scăzută;



regiune;
 forţă de muncă disponibilă şi calificată

adaptarea mai lentă a populaţiei rurale
mature şi vârstnice la schimbările şi

în diferite domenii

provocările lumii actuale, în general, şi la

 ospitalitatea recunoscută a locuitorilor

fenomenul

 iniţiative

profesionale, în special.

locale

individuale

în

activităţi tradiţionale: meşteşuguri
 număr mare de participanţi la cursurile

mobilităţii

şi

reconversiei



rata destul de mare a şomajului (16%)



nepotrivire între oferta educaţională şi
cerinţa pieţei de muncă

de recalificare
 nr. femeilor integrate pe piaţa muncii



spor natural negativ datorită scăderii ratei
natalităţii

este foarte mare


abandon şcolar



mobilitate scăzută pe piaţa muncii



capacitate

scăzută

a

întreprinzătorilor

locali de a accesa surse de finanţare
(schemele generatoare de profit pentru
IMM)
OPORTUNITĂŢI


AMENINŢĂRI

localitatea va avea noi locuitori care

48



scăderea

numărului

populaţiei

active

vor migra în zonă, datorită creşterii

calificate;


economice şi datorită mediului curat,



exemple de succes ale unor localnici

efecte negative asupra pieţei muncii,

cu iniţiativa;

economiei locale şi asistenţei sociale în

existenţa

strategiei

perspectivă;

naţionale


antisărăcie;


grad relativ redus de inadaptare socială


posibilitatea accesării unor programe


reconversie profesională şi crearea de

estomparea tradiţiilor locale, o dată cu
trecerea timpului



noi locuri de muncă pentru şomeri;
grad redus de ocupare profesională,

instabilitatea cauzată de restructurarea
sectorului minier

deci potenţial important al forţei de



piaţa muncii redusă la nivel local

muncă locale, la salarii competitive la



dificultăţi pe piaţa muncii în absorbţia

nivel regional (faţă de polii de

minerilor disponibilizaţi


creştere);


majorarea numărului şomerilor în rândul
tinerilor absolvenţi;

de finanţare guvernamentale pentru



migraţia tinerilor în special datorită lipsei
alternativelor ocupaţionale

a locuitorilor regiunii;


creşterea ponderii muncii la negru, cu

stare de sărăcie care afectează rezultatele
în plan educaţional

fondurile comunitare puse la dispoziţie
dupa ianuarie 2007 în domeniul social;



implicarea

autorităţilor

locale

în

problemele comunităţii.


experienţe şi abilităţi existente care pot
fi utilizate

ACTIVITATI ECONOMICE
(primar – secundar terţiar – servicii – turism)

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

 existenţa carierei de piatră

 lipsa

infrastructurii

pentru

sprijinirea



potenţial turistic şi agro-turistic

antreprenoriatului (centru de incubaţie,



deschiderea autorităţii locale pentru

centru de inovare, parc industrial),
 lipsa unei reţele locale a întreprinzătorilor,

sprijinirea investitorilor
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 numărul angajaţilor în domeniul agricol

existenţa meşteşugurilor locali şi a
pictorilor populari





este prea mare,

vegetaţie forestieră bogată şi variată

 lipsa produselor speciale locale,

(masă lemnoasă, fructe de pădure,

 lipsa infrastructurii turistice,

ciuperci, plante medicinale)



potenţial de vânătoare şi piscicol

bazată

 galerii de mină dezafectate
 materii

pe

avantaje

comparative

ale

regiunii,
pentru



resurse financiare limitate în bugetul local

industria alimentară: grâu, orz, ovăz,



numărul unităţilor turistice foarte mic

legume,



mediatizarea slabă a regiunii şi

prime

existente

porumb,

cartofi,

legume,

plante de nutret;

potenţialului turistic

 obţinerea produselor ecologice prin



 tradiţii în prelucrarea unor resurse
locale;
 productivitate

bună

a



spirit antreprenorial scăzut



numărul

terenurilor

întreprinderilor

în

domeniile

industrial şi zootehnic este redus;


agricole;
 tradiţionalitatea locală în creşterea

resurse

financiare

la

nivel

local

insuficiente pentru susţinerea/promovarea

animalelor;

unor investiţii;

 infrastructura dezvoltată în domeniul



comerţului şi alimentaţiei publice;
ponderea

mediu economic slab dezvoltat, sub 10 %
din populaţia activă sunt salariaţi

existenţa potenţialului;



economia locală nu este specializată,

veniturilor

comercializarea

generate

produselor

folosirea

unor

productivitate

şi

eficienţă

vechi,

cu

economică

scăzută;

din
din

tehnologii



degradarea spaţiilor disponibile ce pot fi

agricultură şi meşteşuguri în creştere

utilizate



instituţii financiare prezente

antreprenoriale în zonă;



eligibilitate pentru finanţare din surse



variate

pentru

a

demara

activităţi

infrastructura deficitară de asistenţă pentru
afaceri;



lipsa culturii asociative, a înfiinţării de
asociaţii;



absenţa

implementării

sistemului

de

calitate în cadrul proceselor de producţie şi
a produselor;
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lipsa canalelor de colectare a produselor

agricole;


informarea succinta cu privire la normele
europene.



deficienţe în bugetul local care limitează
accesul la proiecte finanţate de donori (cofinanţare)



declin

în

comercializarea

produselor

agricole şi comerţ datorită scăderii puterii
de cumpărare


surse reduse de venituri pentru rezidenţii
din

zona urbană (scade puterea de

cumpărare)
OPORTUNITĂŢI


AMENINŢĂRI

dezvoltare economică dinamică prin



investiţiile întreprinderilor şi centrelor

producţia

de

agricole va cauza diminuarea veniturilor

servicii

bazând

pe

poziţia

geografică bună a regiunii, prin
crearea centrelor pentru sprijinirea
întreprinderilor

şi

prin

cooperarea

sunt

capabile



întreprinzătorilor

de







preocupare minimă pentru meşteşugurilor
punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii
dezvoltări antreprenoriale;



reconversia unor capacităţi agricole, spre

prin dezvoltările turistice (restaurante,

arii de productivitate adaptate condiţiilor

hoteluri,

locale;

moteluri

etc.)

creşterea

atractivităţii comunei,



legislaţia în continuă schimbare;

programe de finanţare/ creditare



oferte de creditare greu accesibile (garanţii

adresate antreprenorilor


decapitalizarea activităţilor economice

din comune care pot fi folosite pentru

produselor locale pe pieţele naţionale


produselor

tradiţionale

valorificarea

şi internaţionale,

valorificarea

existente


locali crearea clusterelor locale care

şi

din sectorul agricol,

realizarea

infrastructurilor de bază,


lipsa unei organizaţii care poate integra

mari);


programe de finanţare pentru

datorită infrastructurii sociale neadecvate,

dezvoltare locală

raportate la potenţialul regiunii investitorii

încheierea de parteneriate a

au un interes scăzut pentru începerea

autorităţilor locale, cu investitori locali
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sau străini


afacerilor în regiune;


existenţa potenţialului de vânătoare şi
pescuit





locale;

valorificarea plantelor medicinale şi a



rata ridicată a dobânzii la credite;

fructelor de pădure



creşterea ponderii muncii la negru, cu

valorificarea superioară a produselor

efecte negative asupra pieţei muncii,

agro-alimentare

economiei locale şi asistenţei sociale în

existenţa unei reţele de drumuri de

perspectivă;


pământ şi pietruite pretabilă la


populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei

punerea la dispoziţie de terenuri şi

care determină în timp decalaje economice

spaţii din comune care pot fi folosite

mari;


reconversia unor capacităţi agricole,
spre arii de productivitate adaptate
condiţiilor locale;



programe guvernamentale pentru
încurajarea iniţiativelor locale, în
special în domeniul dezvoltării
zootehniei şi a infrastructurii aferente;



existenta resurselor locale care pot fi
valorificate la potenţialul maxim al
lor;



programe naţionale de sprijinire a
IMM prin acordarea de granturi;



încheierea de parteneriate a
autorităţilor locale, cu investitori locali
sau străini.



zona Munţilor Apuseni ca destinaţie
turistică atractivă



priorităţi

regionale

de

dezvoltare

orientate pe turism


receptivitate şi flexibilitate scăzută a

activităţi turistice

pentru dezvoltări antreprenoriale,


nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor

creşterea surselor de finanţare dedicate
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Numărul în scădere a populaţiei active.

dezvoltării pentru România


noi abordări la nivel naţional în ceea
ce priveşte valorificarea resurselor
naturale şi protecţia mediului
ORGANIZAREA SOCIALA ŞI INSTITUTIONALA
(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională)

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

 veniturile administraţiei publice locale

 lipsa parteneriatelor PPP,
 lipsa serviciilor oferite de administraţia

sunt stabile,
 abilităţi ale ONG-urilor locale în

publică locală oferită pentru populaţie,
 scăderea demografică a populaţiei va

atragerea surselor de finanţare
 relaţii intercomunitare bune,

conduce

 angajaţii consiliilor locale sunt bine

şcolarizate în învăţământul primar şi

pregătiţi, au o atitudine europeană,
 consiliile

locale

au

o

atitudine

a

relativ redus de pregătire şcolare şi
profesională;

dezvolta

 dotări reduse cu echipament IT şi internet
în cadrul şcolilor

comunele/regiunea,
 existenţa ideilor de dezvoltare pe

aprovizionate
instrumente



vizibilitate politică scăzută

 nivel scăzut al implicării grupurilor de

termen lung,
 majoritatea

populaţiei

 majoritatea locuitorilor regiunii au un nivel

 există iniţiativă din partea consiliilor
de

micşorarea

gimnazial;

puternică de patriotism local,

locale

la

primăriilor
cu

sunt

mijloace

moderne

şi

au

şi
o

infrastructură modernă adecvată,
 organizaţii civile active,
 consiliile locale sunt membre ale unei
asociaţii locale de dezvoltare, pe lângă
GAL-ului Ţara Zarandului
 existenţa unei reţele locale de ajutor
social care poate deveni baza unei
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afaceri în viaţa comunităţii

dezvoltări în domeniu,


grup de femei activ implicate în viaţa
socială a comunităţii



sindicate active în domeniul sănătăţii,
educaţiei, etc.

 documente

strategice

elaborate

aproape în fiecare comună
OPORTUNITĂŢI


prin

AMENINŢĂRI

creşterea

creşterea

producţiei

ocupaţiei,

locale,



creşterea

urmă

a

integrării

va micşora eficacitatea sa,

datorită creşterii ratei de ocupare va
creşte

în

minorităţilor va diviza societatea locală şi

stabilităţii,


rămânerea

puterea

de

cumpărare



a

populaţiei tinere;


localnicilor,

scăderea gradului de instrucţie şcolară a
restrângerea/ închiderea activităţii şcolilor



există dorinţa de renovare a şcolilor;

generale din satele aparţinătoare, cu



există demersuri pentru reabilitarea

impact asupra scăderii gradului instrucţie

căminelor culturale;

şcolară în comună.



construcţie sală de sport;



politici

de

posturilor

stimulare
vacante


a

ocupării

pentru

cadrele

didactice şi a menţinerii cadrelor
calificate;


Existenţa unor programe comunitare
şi naţionale de asigurare a accesului la
educaţie

pentru

populaţiile

dezavantajate.


crearea unei baze pentru sporturi
extreme

bazând

pe

calităţile

geografice locale,


implicarea

sectorului

ONG

în

furnizarea unor servicii sociale şi
cursuri de instruire
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Lipsa

unui

teren

diferitelor sporturi.

pentru

practicarea

PARTEA A – III - A: PRIORITĂŢI
Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul respectiv şi pe baza
analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) sunt stabilite principalele priorităţi
în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei . În această etapă au fost implicaţi toţi
actorii cheie din teritoriu şi au fost elaborate mai multe scenarii alternative.
Conform schemei de mai jos (anexa nr. 1) sunt stabilite de asemenea, 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.
Ca principiu de lucru în elaborarea priorităţilor am analizat măsura în care punctele tari,
respectiv oportunităţile evidenţiate în fiecare analiză SWOT sectorială pot anula punctele slabe
sau ameninţările din celelalte analize sectoriale.
Spre exemplu: slaba dezvoltare a sectorului industrial presupune lipsa surselor de poluare,
respectiv o oportunitate pentru agricultura ecologică şi obţinerea produselor agricole cu marca
„ECO”
Un proiect poate cuprinde acţiuni care se regăsesc în una sau mai multe măsuri ale
PNDR.
Schema de mai jos (anexa nr. 1) reprezintă simbolic circuitul logic al acestui proces.
Respectând acest circuit, rezultatele vor fi prezentate sub forma tabelară.
PARTEA A – IV – A: MĂSURA

După ce a fost elaborat planul de dezvoltare locala, care cuprinde priorităţile, obiectivele
acestora şi măsurile din PNDR şi/sau măsuri propuse de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, am făcut
o prezentare a fiecărei măsuri în parte care face obiectul unui anumit proiect din cadrul
priorităţilor stabilite.

Se vor prezenta :
-

obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu strategia de
dezvoltare pentru teritoriul delimitat;

Se va stabili scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de dezvoltare
stabilită în cadrul teritoriului.
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-

descrierea acţiunilor ce vor fi realizate şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite
în strategia de dezvoltare, precum şi modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile
respective.

-

Se va descrie sinergia cu alte măsuri.

- Se va specifica dacă acţiunile specifice pentru o anumită măsură se pot realiza numai în
cadrul acelei măsuri sau pentru realizarea (dezvoltarea) lor sunt necesare şi acţiuni din
alte măsuri.
-

beneficiarii (tip de beneficiari, numărul acestora etc.).

-

Se vor evidenţia principalii actori din spaţiul rural, respectiv care vor beneficia de pe
urma implementării proiectelor respective (tipul şi numărul acestora) tipuri de acţiuni
eligibile (imateriale şi materiale).

Aceste acţiuni eligibile trebuie să fie specifice fiecărei măsuri în care acţiunile proiectelor se
regăsesc.
-

finanţare.
Pentru fiecare prioritate stabilită (conform tabelului “finanţare” din anexa nr. 2) se vor

specifica valorile absolute (în euro şi lei la cursul din ziua depunerii dosarului de candidatură) şi
relative (%) ale costurilor necesare (contribuţia FEADR, publică naţională şi privată) realizării
proiectelor.
Sprijinul nerambursabil va fi acordat pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală.

Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER vor fi proiecte mici care vor trebui să
respecte un plafon de maxim 200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei
nu va depăşi 400.000 euro. Costurile trebuie să fie în acord cu specificul fiecărei măsuri din
PNDR în care acţiunile proiectelor se regăsesc.
Se va ţine seama de faptul că ajutorul public (FEADR + contribuţia naţională) în cadrul
fiecărei măsuri este diferit funcţie de tipul de beneficiar (public, ONG, privat).
-

indicatori de monitorizare.
Vor fi stabiliţi anumiţi indicatori care să scoată în evidenţă rezultatele aşteptate ca urmare a

implementării planului de dezvoltare locala stabilit.
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Viziunea de viitor este punctul de plecare al oricărei strategii, care ne arată unde vrea să
ajungă teritoriul respectiv într-un anumit interval de timp. Astfel viziunea de viitor al GAL Tara
Zarandului s-ar putea defini astfel:
Tara Zarandului reuşeşte valorificarea resurselor naturale şi ale mediului înconjurător,
precum şi avantajele aşezării geografice şi astfel se dezvoltă un mediu economic competitiv
toate acestea creând un mediu viabil, locuibil plăcut celor ce trăiesc pe teritoriul GAL.
Prin realizarea analizei de teren, al studiului sociologic al teritoriului GAL, interviuri,
chestionare, etc am realizat arboreal problemă şi astfel am reuşit identificarea problemelor ale
căror rezolvare va avea cel mai mare effect asupra dezvoltării teritoriului GAL Zona Tara
Zarandului.
Una din problemele de bază cu care se confruntă GAL-ul este că nu există premizele unei
dezvoltări durabile, lucru ce se datorează nivelului slab de dezvoltare economică care se
datorează următoarelor:


Sector agricol cu o productivitate scăzută



Număr redus de investitori, agenţi economici



Salarizare scăzută

Toate aceste probleme generează emigrarea persoanelor calificate şi al celor cu studii superioare,
precum şi creşterea ratei de sărăcie şi astfel intensificarea problemelor sociale.
Astfel, putem concluziona că probleme de bază pe care le are GAL Tara Zarandului sunt:
1. Economia locală nedezvoltată
2. Calitatea scăzută a vieţii
3. Inactivitate comunitară-lipsă activităţi socio-culturale, de recreere, etc.
În vederea atingerii obiectivului general stabilit prin prezenta strategie a fost necesar stabilirea
unor priorităţi de dezvoltare. Priorităţile stabilite au la bază situaţiile problematice identificate în
analiza diagnostic al teritoriului, precum şi analiza SWOT realizată.
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PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE ALE GAL TARA ZARANDULUI
Priorităţi

Obiective Operaţionale

Măsuri

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri

Prioritatea Nr. 1
Îmbunătățirea

1.2.1. Modernizarea exploataţiilor
agricole

1.2 Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă si a tinerilor

calitatii
produselor locale
si cresterea

1.3 Diversificarea şi modernizarea
exploataţiilor agricole ecologice

1.2.3.

Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere

competivității
agriculturii GAL

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzistenţă

1.4 Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă

1.1.1. Formare profesională (training),
informare şi difuzare de cunoştinţe

1.5 Susținerea producției unor
bunuri agricole tradiţionale
specifice microregiunii

1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere
și consultanță pentru agricultori
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Priorităţi

Obiective Operaţionale

Măsuri

1.1.1. Formare profesională
(training), informare şi difuzare
de cunoştinţe

2.1 Constientizarea problemelor de
mediu
Prioritatea Nr.2.
Îmbunătățirea

3.1.3. Încurajarea activităţilor
turistice

2.2 Susţinerea meştesugarilor locali şi
promovarea asocierii acestora

calității mediului
înconjurător și
utilizarea eficientă

3.1.2. Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de microîntreprinderi

2.3 Promovarea dezvoltarii microintreprinderilor din GAL

a resurselor
naturale existente

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale

2.4 Exploatarea resurselor turistice
ale zonei prin turism de nişă
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Priorităţi

Obiective Operaţionale

Măsuri

3.1 Sustinerea cultelor si sectorului
3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea
în valoare a moştenirii rurale

civil
3.2 Reabilitarea cladirilor, zonelor de
interes maxim
Prioritatea Nr. 3.

1.1.1.

Formare profesională (training),
informare şi difuzare de cunoştinţe

Îmbunătățirea
vieții comunitare

3.3 Îmbunătăţirea serviciilor publice
şi civile
3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice
3.4 Sprijinirea activităţilor şi
organizaţiilor sportive, de tineret,
culturale şi de petrecere a timpului
liber

Priorităţi

Obiective Operaţionale

Măsuri
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Prioritatea Nr. 4.
Îmbunătăţirea
guvernării locale

4.1 Susținerea cooperării între
comunităţi din interiorul ţării
3.3 cetățenii

prin promovarea
4.2.1. Implementarea proiectelor de
cooperare

iniţiativelor locale
şi implementarea
strategiei de
dezvoltare locală

4.2.Susținerea cooperării între
comunităţi din exteriorul ţării
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Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare

Prin prioritatile de dezvoltare a teritoriului GAL Tara Zarandului, Strategia de dezvoltare
este complementară cu importante programe de dezvoltare, programe care vor fi accesate de
GAL, după dobândirea personalităţii juridiuice a asociaţiei:
a) Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” cu următoarele
domenii majore de intervenţie:
DMI 5.2 – „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea
ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” pentru
următoarele operaţiuni orientative:
-

Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte măsuri
de sprijin pentru populaţia din zonele rurale;

-

Măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale si geografice a forţei
de muncă din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunităŢile de
ocupare existente si pentru cresterea coeziunii regionale;

-

Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător în zonele rurale si a
stării de sănătate a populaţiei din mediul rural, cu scopul de a-i creste
motivaţia, disponibilitatea si oportunităţile de participare pe piaţa muncii;

-

Sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă si
alte activităţi asociate pentru a permite indivizilor să participe pe piaţa
muncii;

-

Promovarea programelor care sprijină si încurajează demararea afacerilor
în activităţi non-agricole.

DMI 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii” pentru următoarele operaţiuni orientative:
-

Promovarea capacităţii de a ocupa un loc de muncă si adaptabilităţii
persoanelor slab calificate, persoanelor cu dizabilităţi si persoanelor
supuse riscului de excluziune socială, în entităţile economiei sociale;

-

Sprijinirea parteneriatelor între toţi actorii relevanţi implicaţi, din
comunitate (sindicate, instituţii publice, asociaţii patronale, lucrători,
sectorul non-guvernamental, întreprinderi, mediul de afaceri si alte
asociaţii etc.);

-

Dezvoltarea instrumentelor si metodelor adecvate pentru furnizarea
serviciilor sociale; furnizarea, dezvoltarea si crearea serviciilor flexibile si
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alternative pentru îngrijirea copiilor si/sau a altor membri ai familiei aflaţi
în îngrijire pe parcursul zilei;
-

Dezvoltarea programelor de formare pentru specialistii implicaţi în
sistemul serviciilor sociale (lucrători sociali, asistenţi personali, asistente
comunitare, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenţi maternali,
îngrijitori, personal din instituţii rezidenţiale).

-

Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angajatori,
pentru (re)integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, în special a
populaţiei rome, persoanelor cu dizabilităţi si tinerilor peste 18 ani care au
părăsit sistemul de stat de protecţie a copilului;

-

Programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor si calificărilor de
bază pentru grupurile vulnerabile;

-

Măsuri de acompaniere în vederea identificării si menţinerii unui loc de
muncă (sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de
asistenţă si alte activităţi asociate care permit individului să participe pe
piaţa muncii);

b) Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” cu
următoarele domenii majore de intervenţie:
DMI 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” cu
următorul obiectiv specific
-

Crearea e serviciile administrative prin mijloace electronice

DMI 4.2: „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea
energiei verzi” Operaţiunea 4.2: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi
realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin
valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor
hidroenergetice (în unităţi cu putere instalata mai mică sau egală cu 10MW),
solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse
regenerabile de energie” cu următorul obiectiv specific pentru care sunt eligibile
autorităţile publice locale:
-

independenţa energetică(iluminat, încălzire) a infrastructurii publice
(drumuri şi alte spaţii publice, clădiri)
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c) Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”
Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de
politici publice cu următoarele operaţiuni orientative:

-

stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru
reforma

managementului

public,

asociaţiile

de

dezvoltare

inter-

comunitare, un corp de administratori publici profesionişti în administraţia
locală etc.
-

Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi
străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare cu următoarele operaţiuni
orientative:

-

Elaborarea unor proceduri de cooperare între administraţia centrală şi
locală, şi între autorităţile locale şi şcoli / spitale / servicii de asistenţă
socială descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de
descentralizare;

-

Training pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală, mai
ales din sectorul de educaţie (inclusiv pentru reprezentanţii autorităţilor
locale în consiliile de administraţie ale şcolilor) şi din sectorul de sănătate
pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate;

-

Sprijin pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare în
învăţământul pre-universitar şi implementarea recomandărilor evaluărilor;

-

Optimizarea

structurilor

pentru

noile

servicii

descentralizate

/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare;
-

Elaborarea de studii / strategii pentru a sprijini iniţiativele de
descentralizare.

d) Programul National de Dezvoltare (PNDR) – parte din măsurile de finanţare propuse
prin Strategie sunt incluse in PNDR;
e) Programul Operaţional Regional, în privinţa modernizării intrastructurii rutiere de
interes judeţean din microregiuner, corelat cu priorităţile de dezvoltare din Programul de
dezvoltare al judeţului, program al Consiliului Judeţean Hunedoara
f) Planulurile locale de dezvoltare al localităţilor partenere (fiecare localitate parteneră
are un plan propriu de dezvoltare locală elaborate în perioada 2007-2009 şi aprobate de
consiliile locale)
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Considerăm că măsurile de finanţare propuse prin Planul de Dezvoltare susţin dezvoltarea
socio-economică a teritoriului prin incurajarea competivitatii micro-intreprinderilor, precum şi
cresterea atractivităţii şi dezvoltării culturale a teritoriului prin promovarea identităţii şi
patrimoniului cultural existent in cele 13 localităţi partenere. Astfel aceasta se suprapune
obiectivelor Planului de Dezvoltare Regionala.
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Măsura 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :
Ne propunem imbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea
instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu
cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de
muncă.
Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor
acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură.
Descrierea intervenţiei – 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 cunoştinţe şi competenţe în rândul lucrătorilor din exploataţii agricole. În cadrul măsurii
se vizează sprijinirea tinerilor fermieri implicate în activităţile agricole.
Oferirea unui sprijin către tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricolă
ca sefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.
Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop:
a) Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole;
b) Îmbunăţirea performantelor generale ale exploataţiei agricole;
c) Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;
d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de
protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare.
Beneficiari :
 Persoane fizice, Persoane fizice autorizate, Asociat si administrator unic al unei
societati cu raspundere limitata – SRL
 Au vârsta sub 40 de ani sunt instalaţi în exploataţiile agricole, ca şi conducători ai
exploataţiei;
 Deţin sau se angajează sa dobândeasca competente şi calificări profesionale în raport
cu activitatea pe care urmează sa o desfăşoare.
 Prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul
exploataţiei,
 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 putin 12 luni
înaintea instalării sale pe cont propriu.
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Precizări privind acţiunile eligibile :
Pentru acordarea sprijinului prin această măsura Planul de afaceri trebuie sa cuprindă:
• O scurtă descriere a situaţiei curente;
• Obiectivele restructurării;
• Detalierea investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, parte
desenată, dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi autorizaţiile, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Schimbările de management solicitate;
• Pregătirea profesională solicitată;
• Tipul şi cantitatea produselor obtinuţe în timpul şi după restructurare, inclusive
oportunităţile de piaţă;
• Demonstrarea viitoarei viabilităţi economice: costuri, venituri şi cheltuieli realizate;
• Elemente referitoare la mediu;
• Evaluarea principalelor riscuri;
• Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective şi etape.
Criterii de selecţie:
- Va folosi surse de energie alternative;
- Promovează produsele locale, produce soiuri locale (căpşuni, cartofi, legume, fructe)
- Integrează probleme de mediu sau respectă condiţiile pentru obţinerea produselor
ecologice
Indicatori:
Tipul de

Ţinta

Indicator

indicator
Realizare

2007 -2013
Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi

10



din care femei

5



din care bărbaţi

5

Volumul total al investiţiilor (Euro)

Impact

304.000 EUR

Creşterea economică (mil. Euro)

6%

Finanţare :
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100%
Nr. de proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total pe
măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţia
privată

10

30.400 €

304.000 €

243.200 €

60.800 €

0€

67

Măsura 1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :
Ne propunem cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor
umane şi a factorilor de producţie, cât şi promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din
sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau
modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente,
achizitionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.
 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei,
ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei
ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
 Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
 Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea
încurajării fenomenului de asociere.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente performante, precum
şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare
şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole.
Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde:
a) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole;
b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la
capitolul “Tipuri de investiţii”;
c) Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole;
d) Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse
regenerabile în cadrul fermei;
e) Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt (pâna la 5 ani) şi
regenerare pe cale vegetativă (lastari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, salcii,
salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;
f) Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a
produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora.
Beneficiari :
 Persoane fizice, Persoane fizice autorizate
 Întreprinderi individuale, Intreprinderi familiale
 Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Societate în nume colectiv,
Societate în comandită simplă, Societate pe acţiuni, Societate în comandită pe
acţiuni, Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat,
 Grup de producători, Cooperativă agricolă
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Precizări privind acţiunile eligibile :
Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar:
 Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de
fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru
protecţia mediului şi depozitarea îngrăţămintelor;
 Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ;
 Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de
prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii
la nivel de fermă, etc.;
 Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor
deirigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
 Achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii,
echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare
prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
 Achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de
producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
 Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârsitul ciclului biologic de
producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al
plantaţiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor
pentru struguri de masă;
 Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;
 Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbusti, alţi arbori;
 Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
 Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul National Apicol;
 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente
pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
 Costurile generale ale proiectului, , conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate,
taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării
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proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi
licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi
construcţii, şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 Investitii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
 Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.
Criterii de selecţie:
- Surse de energie alternative
- Produse locale, produce soiuri locale, creste rase specifice (vezi mai jos)
- Integrează probleme de mediu
- Crează noi locuri de muncă
- Angajeză persoane din teritoriu
Camera Agricola a judetului Hunedoara ,printre obiectivele sale specifice ,in cadrul unor
parteneriate locale din GAL-ul “Tara Zarandului”, venind in sprijinul fermierilor, crescatori de
animale, isi manifesta interesul pentru promovarea şi revigorarea rasei de bovine ,specifice
zonei de interes, Pinzgau de Transilvania.
Formata prin” absorbtia” raselor locale,Sure,de catre bovinele provenite din rasa Pinzgau
de Austria,dupa anii1850,aceste bovine sunt cuprinse intr-un areal restrins ,in partea de sud a
Transilvaniei (jud. Hunedoara – zona Brad,Vata de Jos, Tomesti,Ribita) şi in Mtii Apuseni (zona
Campeni).
Desi numarul acestor animale nu este prea mare,din acest punct de vedere nereprezentad
o valoare economica deosebita,totusi rasa Pinzgau prezinta importanta ,prin faptul ca se poate
creste la altitudini la care alte rase sigur nu rezista,valorificand cu mare eficienta resursele
furajere existente in zona.
In acelasi timp, această rasă reprezintă o mare bogătie, având un fond genetic
valoros: sunt animale rezistente la boli, la conditii vitrege de clima.Este sigur ca aceasta rasa
trebuie pastrata cu grija. Asa, cum descriu in lucrarea lor specialistii de renume: dr.ing. Stelian
Dinescu şi dr.Anne-Marie Tontsch. „trebuie intreprinse masuri pentru mentinerea rasei in
actualul ei areal,cat şi pentru ameliorarea efectivului inca existent”.
In Uniunea europeana, dealtfel, se promoveaza cu sprijin oficial rasele locale sau zonale
periclitate.
Taurinele de rasa Pinzgau au aptitudini mixte ,nefiind specializate. Productia de lapte
variaza intre 2500-2700 l/vaca

pana la 3000-3200 l/vaca ,in fuctie de zona,iar in ferme

specializate,in conditiile unei ingrijiri şi furajari deosebite,se pot atinge performate de 45005000 l/vaca,cu un procent de grasime de 3,8-3,9%.
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Deasemenea ,aceste animale valorifica bine pasunile din zona,putand fi duse la pasunat
80-90 de zile/an,iar animalele ingrasate intensiv,desi rasa este tardiva,pot ajunge la 360-380
kg/cap in 18 luni,randamentul in carne fiind de 52-54 %.
Tocmai aceste caracteristice ale rasei Pinzgau de Transilvania,precum şi faptul ca in
arealul lor traditional crescatorii de animale mai pastreaza exemplare reprezentative ale rasei ,ne
determina sa indreptam interesul şi altor fermieri din zona, catre mentinerea şi promovarea
taurinelor prin care se poate restabili o activitate economica renumita in Tara Zarandului.
Indicatori
Tipul de

Ţinta

Indicator

indicator

2007 -2013

Realizare Numărul total de exploataţii care primesc
sprijin pentru investiţii

2

Număr de exploataţii de semi-subzistenţa
sprijinite

1

Număr de exploataţii sprijinite aparţinând
membrilor formelor asociative

1

Volumul total al investiţiilor (Euro)

89.150EUR

Împartit în funcţie de:


tip de investiţie (investiţii în
îmbunătăţirea terenurilor, investiţii în
clădiri, în utilaje, alte investiţii)



tip de sector agricol, în conformitate cu
Decizia (CE) nr. 369/2003*)

Finanţare :
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 40 %
Nr. de proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţia
privată

Procesarea
produselor
tradiţionale şi
modernizarea
exploatatiilor
agricole 2

29.579 €

59.158 €

28.395 €

7.099 €

23.664 €
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Măsura 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :
Obiectivul acestei măsuri este creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de
restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere
faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pietei
unice.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Din analiza teritoriului şi din dezbaterile publice a rezultat un deficit sprijin în cea ce
priveşte

agricultura precticată la scară mică. Această măsură abordează dezvoltarea

agriculturii din prisma asigurării, sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare
a fermelor de semisubzistentă pentru mai buna utilizare a resurselor umane şi a factorilor de
producţie, prin:
-

stimularea spiritului antreprenorial;

-

diversificarea activităţilor şi veniturilor

În fermele de semi-subzistenţă fermierii desfăşoară diverse activităţi agricole de cultivare a
plantelor şi de creştere a animalelor, bazate pe tradiţii specifice satului românesc. Aceste
ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte diversificată, determinată de
necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare tehnică redusă şi necorespunzătoare, ceea
ce împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui surplus de produse destinate
vânzarii. Orientarea acestor ferme către piaţa necesită schimbarea sistemului de producţie şi
implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu şi le pot permite.
Sprijinul acordat prin această măsura are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada
de restructurare şi transformarea fermelor de semi-subzistenţă în exploatatii orientate către
piaţa, prin utilizarea durabilă a factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin
diversificarea producţiei agricole, precum şi introducerea de tehnologii performante
adaptate condiţiilor locale. Ca urmare, implementarea măsurii va conduce la creşterea
veniturilor acestor ferme concomitent cu scăderea costurilor de producţie.
Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-subzistenţă este un instrument
menit să determine, în principal, o îmbunîtaţire a managementului însoţită de transformarea
acestora în exploataţii familiale comerciale, capabile sa identifice noi oportunităţi de
valorificare a producţiei.
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Beneficiari :
- Persoane fizice şi persoane fizice autorizate în vârsta de pâna la 62 de ani, care prezinta un
Plan de afaceri pentru restructurarea exploataţiei agricole.
- Persoanele fizice neautorizate înca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se
angajeaza sa se autorizeze pâna la data încheierii contractului de finanatare.
Pentru a beneficia de această măsură fermele de semi-subzistenţă va trebui să:
 să facă parte dintr-o forma asociativă recunoscută conform legislaţiei naţionale în
vigoare (de exemplu: grup de producatori, cooperativa etc.);
 să aparţină tinerilor fermieri;
 să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu
standardele comunitare.
Precizări privind acţiunile eligibile :
 Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbusti, alţi arbori;
 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în
cadrul fermei;
 Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul National Apicol;
 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei,
 Costurile generale ale proiectului
 Investitii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
 Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.
Criterii de selecţie:
- Va folosi surse de energie alternative
- Promovează produsele locale, produce soiuri locale
- Integrează probleme de mediu
- Majoritatea producţiei va fi în domeniul legumelor, fructelor etc.
- Deschis la diseminare, prezentarea proiectului tuturor celor cei interesaţi

Finanţare :
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100 %
Nr. de
proiecte
prevăzute

Cost
total
mediu

Estimarea
costului total
pe măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţia
privată

0

0

0€

0€

0€

0€
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Măsura 3.1.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :
Ne propunem dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole,
în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Scopul acestei măsuri este:
- Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în
spaţiul rural;
- Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
- Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
- Reducerea gradului de dependenţa faţă de agricultură.
Acţiunile prevăd:
I. Investiţii în activităţi non-agricole
II. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti
III. Servicii pentru populaţia rurală
IV. Investiţii în producerea de energie regenerabilă

Beneficiari :
-

Micro-întreprinderile

-

Persoane fizice (care se angajează se se autorizeze minim PFA)
Precizări privind acţiunile eligibile :

Se vor sprijini operaţiuni legate de:
 Investitii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop
productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a
acestora);
 Investitii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în
leasing a acestora.
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Criterii de selecţie:
- Crearea unor noi locuri de muncă
- Angajarea persoanelor din teritoriu
- Surse de energie regenerabile
- Integrează probleme de mediu
- Proiecte integrate
- Numărul persoanelor beneficiare
- Promovează specificul local, tradiţional
- Deschis la diseminare, prezentarea proiectului tuturor celor cei interesaţi
Finanţare :
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :70-85 %

Nr. de proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Crearea/dezvoltarea de
micro intreprinderi- 4

94.602 €

Estimarea
costului
total pe
măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţia
publică
naţională

Contribu
ţia
privată

378.407 €

250.629 €

62.657 €

65.121 €

100%

68%

17%

15%
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Măsura 3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :
Obiectivul acestei măsuri este dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să
contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la
creşterea atractivităţii spaţiului rural.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Peisajul natural, specific a teritoriului, oferă posibilităţi excelente pentru practicarea turismului
rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor activităţi
inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atracţie
care nu sunt disponibile în zonele urbane.
Scopul acestei măsuri este:
-

Cresterea şi îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scară mică;

-

Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică;

-

Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de
interes turistic.

Beneficiari :
-

Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca până la data
semnării contractului de finantare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică
autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere;

-

Micro-intreprinderile
Comunele

-

ONG-uri
Precizări privind acţiunile eligibile :

a) Investiţii în infrastructura de primire turistică:construcţia, modernizarea, extinderea şi
dotarea structurilor de primire turistică (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire
turistică realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere;
b) 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 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), rafting, etc.
c) Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice, etc:
i. construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul
promovării, prezentării şi vizitării turistice;
ii. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire
turistică din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale;
iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice8 de utilitate publică etc.;
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iv. 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;
v. investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: al ,,olăritului”,
al „cioplitorilor în lemn” etc.).
d) 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 selecţie:
- Crearea unor noi locuri de muncă
- Angajarea persoanelor din teritoriu
- Surse de energie regenerabile
- Integrează probleme de mediu
- Proiecte integrate
- Numărul persoanelor beneficiare
- Promovează specificul local, tradiţional
-Proiecte realizate în parteneriat
Finanţare :
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : maxim 85 % pentru
componentele a și b (conform ghidului măsurii din PNDR);
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100 % pentru componentele c
și d.
Nr. de
Estimarea
Contribuţia
Contribuţia
Cost total
Contribuţia
proiecte
costului total
FEADR –
publică
mediu
privată
prevăzute
pe măsură
măsură
naţională
3

112,061 €

336.184 €

228.604 €

57.151 €

50.429 €

Notă: în mod similar măsurii 413.312 prezentată mai sus, pentru situațiile prevăzute în Ghidul
măsurii din PNDR în care intensitatea sprijinului este de 50%, va crește valoarea cofinanțării
private.
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Măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia şi populaţia rurala şi punerea în valoare a moştenirii rurale
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :
Ne propunem îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la
serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea
realizării unei dezvoltări durabile.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Din analiza teritoriului şi dezbateri publice a rezultat un deficit în cea ce priveşte dezvoltarea
serviciilor de bază în localitîţiile din teritoriu.
Sprijinul pentru aceasta măsura vizează investiţii în spaţiul rural pentru
 Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază;


Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală;

 Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.

Beneficiari :
-

Comunele

-

Autorităţile publice locale (comunele) şi Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare

-

Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau adminstreză obiectivele de
patrimoniu cultural sau natural

-

ONG-uri,

-

Aşezăminte culturale şi instituţii de cult
Precizări privind acţiunile eligibile :

A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:
 Înfiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de
interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin proprietatii
publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si
clasificate în conformitate cu legislatia nationala în vigoare;
 Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa (captare,
statii de tratare, alimentare) pentru localitatile rurale având sub 10.000 populatie echivalenta
 Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa uzata
 Prima înfiintare si extindere a retelei publice de joasa tensiune si/sau a retelei publice de
iluminat;
 Prima înfiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz
 Investitii în statii de transfer pentru deseuri
B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:
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 Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala
(parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete
etc);
 Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete,
spatii pentru organizarea de târguri etc.);
 Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte
componenta a unui proiect integrat
 Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale
 Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora
 Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public
 Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice
 Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale
C. Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural:
 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural din
spatiul rural
 Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural
 Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea
de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii;

Criterii de selecţie:
- Va folosi surse de energie alternative
- Integrează probleme de mediu
- Proiecte integrate
-Proiecte realizate în parteneriat
Finanţare :
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%
Nr. de
proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea costului
total pe măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţia
privată

13

90.808 €

1.180.514 €

944.411 €

236.103 €

0€
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Măsura 4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :
Participarea Grupurilor de Actiune Locala la proiecte de cooperare
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Cooperarea reprezinta lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune.
În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale
pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face
schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi
sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătaţirea lor.
Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între
România şi alte state membre sau nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi
alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul LEADER, parteneriate public-private
selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricăror
alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aiba un rol activ în
dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă
locală, micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 din FEP)
şi recunoscute de statul membru.

Beneficiari :
Beneficiari
-

-

Grupuri de Acțiune Locala beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2
“Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea
teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri;
Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își
desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431
– Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de
competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu APDRP în
cadrul acestei sub-măsuri
Precizări privind acţiunile eligibile :

- Cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri,
- Seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente,
- Cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune
- Cheltuieli pentru proiecte comune de instruire
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Criterii de selecţie:
- Proiecte integrate
- Promovează specificul local, tradiţional
Finanţare :
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%
Nr. de
proiecte
prevăzute
1

Cost
total
mediu
35.025
€

Estimarea
costului total
pe măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţia
privată

35.025 €

28.020 €

7.005 €

0€
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Anexa nr. 3 - Planul de finanţare

Numele teritoriului :
Data întocmirii planului :

GAL TARA ZARANDULUI
11.08.2014
Sume în €
Ponderea măsurii în
planul de finanţare

Contribuţii publice
Contribuţii naţionale

Cost total
FEADER

Denumirea măsurii
% din
costul
total
2.Măsura 1.1.2.
3.Măsura 1.2.1
7.Măsura 3.1.2.
8.Măsura 3.1.3.
9.Măsura 3.2.2.
10.Măsura 4.2.1.
Asistenţă tehnică (4.1
Funcţionarea GAL-ului)
TOTAL

% de
contribuţie
FEADR

Contribuţii private

Suma

%

Suma

%

Suma

%

Suma

%

11%

80%

304.000 €

100%

243.200 €

80%

60.800 €

20%

0€

0%

3%

32%

59.158 €

100%

28.395 €

32%

7.099 €

8%

23.664 €

60 %

13%

68%

378.407 €

100%

250.629 €

68%

62.657 €

17%

65.121 €

15 %

12%

68%

336.184 €

100%

228.604 €

68%

57.151 €

17%

50.429 €

15 %

42%

80%

1.180.514 €

100%

944.411 €

80%

236.103 €

20%

0€

0%

1%

80%

35.025 €

100%

28.020 €

80%

7.005 €

20%

0€

0%

19%

80%

527.326 €

100%

421.861€

80%

105.465 €

20%

0€

0%

100%

76 %

2.820.614 €

100%

2.145.121 €

76%

536.279 €

19%

139.214 €

5%
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III. REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI
PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL
III.1 Prezentarea procesului de elaborare a Planului de dezvoltare Locală
(parteneriatul care realizează Planul de Dezvoltare Locală)
Planul de dezvoltare a fost realizat prin implicarea unui număr mare de persoane:
-

aproximativ 30 de iniţiatori-membrii fondatori al GAL-ului (reprezentanţi ai
persoanelor juridice, ONG-urilor, autorităţilor publice, bisericilor, persoane fizice, etc)

-

aproximativ 1200 de locuitori ai localităţilor GAL-ului (360 de persoane au completat
chestionarele tipărite, peste 140 de persoane au completat fişe de proiect-idei de proiecte
în cadrul întâlnirilor de planificare strategică

-

4 experţi locali şi o echipă de experţi s-a implicat în perioada 2010 ianuarie-2010
octombrie în finalizarea acestui plan strategic de dezvoltare prin animarea teritoriului.

În mod logic şi practic metodologia de animare în vederea elaborării unei candidaturi Leader
în cadrul PNDR 2007 – 2013 (a se vedea schema de animare a elaborării candidaturii de mai jos)
s-a realizat după următorii paşi:
a) Am căutat leader-ul, care este o autoritate legitimă şi carismatică;
b) Am făcut o analiză sumară (localizare geografică, tipuri de localităţi – oraşe, comune,
sate, număr de locuitori etc.) a localităţilor cuprinse în teritoriului dorit pentru viitorul
potenţial GAL;
c) Am identificat persoanele-resursă (cu care vom colabora). Acestea se vor stabili
definitiv cu ajutorul autorităţilor din localităţile respective şi al DADR-urilor.
d) Am pregătit materiale de prezentare a programului Leader şi gruparea lor în vederea
prezentării în cadrul întâlnirilor au avut loc la iniţiativa leader-ului în prezenţa
DADR-ului;
e) Am organizat grupurile de lucru (combinarea competenţelor) şi adunarea acestora în
diferite întâlniri (3 în total).

Importanţa şi prezentarea succintă a GAL-ului
Grupurile de Actiune Locala sunt organele de conducere ale programului LEADER. Sunt
formate din agentii sociali privati care luceraza in teritoriu şi din corporatiile locale
(administratia publica, institutia cea mai aproapiata cetateanului).

Au personalitate juridica proprie, poseda autonomie asupra fondurilor publice de care
dispun şi adopta formule de organizare interna pe care le considera avantajoase. Cea mai mare
parte a Grupului de Actiune Locala sunt organizatii non-profit şi fundatii, dar exista şi altele
precum comunitati ale municipiilor, consortii şi federatii.
In structura politica a Grupului nostru se afla forta politica şi sociala a fiecarei zone
precum şi entitatile economice relevante. In cea mai mare parte apar ca asociati, avand caracter
consultativ sau decisiv.
Asociatiile de afaceri includ intreprinzatori individuali, cooperative, pe langa alte entitati
cu influenta politica sau sociala.
GAL-ul Ţara Zarandului isi focalizeaza obiectivele in valorificarea patrimoniului natural
şi cultural, ajuta la imbunatatirea mediului economic pentru a crea locuri de munca şi pentru a
majora capacitatea organizativa a comunitatilor rurale. şi nu in ultimul rand, faciliteaza accesul la
programe specifice care creeaza conditii de viata mai bune, formare şi locuri de munca. In
esenta, sunt cai de acces pentru dezvoltarea economica şi sociala.

Întâlnirile s-au desfăşura astfel:
Prima întâlnire:
a) Prezentarea diagnosticului pe temă (teme);
b) Schimburi şi aport de idei noi;
c) Căutarea de eventuale informaţii suplimentare.
A doua întâlnire :
a) Am stabilit principalele acţiuni ce urmează a se desfăşura în continuare;

Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au fost:
1.

identificarea necesităţilor şi a specificului teritoriului;

2.

continuitate şi sustenabilitate;

3.

armonizarea şi complementaritatea cu strategiile existente

4.

implicarea unui număr mare al actorilor formali şi informali ai dezvoltării;

5.

egalitatea de şanse (nediscriminare pe criterii etnice, rasiale, gen, etc)

6.

abordare practică
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Instrumente metodologice utilizate:
 studierea şi analiza documentelor secundare, a studiilor şi documentelor de planificare ;
 organizarea de întâlniri, consultări şi aplicarea de chestionare la nivelul fiecărei
comunităţi;
 colectarea şi centralizarea datelor statistice, analiza bazelor de date existente;
 colectarea informaţiilor primare: cu ajutorul interviurilor aprofundate, prin chestionare,
prin evaluări la faţa locului şi prin deplasări pe teren (fotografierea obiectivelor
specifice, vizitarea instituţiilor administraţiei publice locale, firmelor, bisericilor, etc, a
suprafeţelor care urmează a fi dezvoltate sau reabilitate, examinarea infrastructurii);
 sistematizarea şi prelucrarea informaţiilor primare şi secundare;
 elaborarea unei analize SWOT;
 stabilirea directivelor strategice, a priorităţilor şi a măsurilor de intervenţie;

ANALIZA SUMARA A TERITORIULUI
Regiunea Ţara Zarandului se află în judeţul Hunedoara, Regiunea Vest a României. Judetul
Hunedoara este situat in partea central-vestica a Romaniei şi este intersectat de paralela 46
latitudine nordica şi meridianul 230 longitudine estica şi se învecineaza cu judeţele: Arad, Alba,
Vilcea, Gorj, Caras-Severin, Timis şi Bihor. Ţara Zarandului este situată în partea de nord a
judeţului şi cuprinde depresiunea Brad, delimitată de Munţii Metaliferi şi străbătută de Crişul
Alb.
Ţara Zarandului, ca şi regiune separată a judeţului Hunedoara se concentrează în jurul oraşului
Brad. Totuşi, în această prezentare când facem referire la Ţara Zarandului, ne gândim la GAL-ul
numit aşa, alcătuit din 13 comune în jurul oraşului Brad, 9 ONG-uri şi 8 persoane fizice,
personalităţi ai localităţilor. Astfel, infromaţiile şi datele prezentate mai jos exclud oraşul Brad.
IDENTIFICAREA PERSOANELOR RESURSĂ
In vederea recunoasterii resurselor umane existente la nivelul GAL au fost organizate mai
multe întâlniri şi discuţii cu aleşii locali din GAL Tara Zarandului, precum şi cu reprezentanţii
DADR. Toate aceste întâlniri au avut loc în perioada de realizare al Planului de Dezvoltare al
Gal Tara Zarandului. De asemenea, la întâlnirile organizate au fost invitaţi şi s-au purtat
consultări cu parteneri din judeţ, precum şi alţi parteneri ai societăţii civile active la nivelul
judeţului. Selectarea partenerilor privaţi a avut la bază criteriul performanţei, fiind invitaţi cei a
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căror activitate a fost recunoscută de instituţii şi autorităţi publice şi care doreau să se implice
activ în elaborarea Planului de dezvoltare locală.
III. 1.1 Resurse umane ale structurilor partenere
În vederea implementării cât mai eficiente a Planului de dezvoltare locală, din fiecare localitate
inclusă în Grupul de Acţine Locală Tara Zarandului a fost identificată cel puţin o persoană
resursă care a participat în mod activ în procesul de elaborare a Planului.
Astfekl, putem vorbi de două categorii de persoane implicate în acest proces şi anume:
1.) reprezentanţi ai autorităţii publice locale, persoane cu funcţii de conducere (primari,
viceprimari, secretari) în cadrul primăriilor din cele 13 comune cu următoarele atribuţiuni:
-

asigurarea echipei de proiect cu datele statistice din evidenţele instituţiilor publice locale,
necesare pentru analizele din teritoriu;

-

asigurarea publicităţii activităţilor echipei de proiect

-

convocare a actorilor locali interesaţi din comunitate pentru prima întâlnire cu echipa de
proiect (următoarele convocări au revenit în sarcina echipei de proiect);

-

punerea la dispoziţie a aunor spaţii publice dotate adecvat pentru întălnirile publice
desfăşurate în teren (incălzire, curent electric pentru aparatură, spaţii pentru proiecţie,
mobilier etc.)

2.) reprezentanţi ai mediului privat şi ai societăţii civile, animatori şi experţi locali. Echipa de
proiect a căutat, identificat şi atras în activităţile proiectului persoane resursă cu experienţă în
toate domeniile de interes din spaţiul rural:
-

activităţi economice: procesare lapte, procesare carne, construcţii case din lemn, creşterea
animalelor;

-

asistenţă socială: sprijinirea categoriilor vulnerabile, asistenţă medicală, facilitarea
accesului la educaţie formală şi/sau nonformală

-

conservarea şi promovarea patrimoniului natural şi cultural: amenajarea unor muzee
locale, tabere de instruire meşteşuguri tradiţionale;

-

turism: rural şi agroturism, speoturism, cicloturism;

-

protecţia mediului: energie regenerabilă, gestiunea deşeurilor, arii protejate;

Cu ajutorul acestor persoane resursă s-au identificat şi colectat toate datele necesare pentru
analiza teritoriului (SWOT, analiza diagnostic etc.), au fost elaborate ideile de proiecte şi au fost
consultate toate categoriile de potenţiali berneficiari ai măsurilor finanţate prin PDL al Ţării
Zarandului.
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Nr.
crt.
1
2

Denumirea
partenerului
Consiliul local
BAIA DE CRIŞ
Consiliul local
BĂIŢA

3

Consiliul local BLĂJENI

4

Consiliul local
BUCEŞ

5

Consiliul local BUCUREŞCI

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Consiliul local BULZEŞTII DE
SUS
Consiliul local CERTEJU DE
SUS

Persoana
desemnată
SECTOR PUBLIC
MICLEAN
Lucian Gheorghe
NICŞA
Nicolae
MICU
Mircia-Constantin
JORZA
Ioan
COTOCEA
Florica

Funcţia/ domeniu

Viceprimar
Consilier
Viceprimar
Viceprimar
Inspector urbanism

ADAŞ Florin

Secretar

BUGI Ovidiu

Secretar

FURDUI
Ovidiu-Ilie
Consiliul local LUNCOIU DE
BENEA-LEBA
JOS
Ramona Maria
Consiliul local
BUFTEA OPREAN
RIBIŢA
Diana
TOMA
Consiliul local TOMEŞTI
Grigore
Consiliul local
BORZA
VAŢA DE JOS
Livia-Olimpia
ROVINAR
Consiliul local VĂLIŞOARA
Mircea-Ion
SECTOR PRIVAT
RIŞCUŢA
S.C. SORILACT S.A
Sorin-Sabin
ALBA
S.C. LORIALBA PREST SRL
Ioan
S.C. D.D.S. TRANS COMPANY DAVID
SRL
Luminiţa-Nicoleta
DAVID-ŞUEGAN
S.C. LUTRANSIL SRL
Mariana-Geta
LUPAŞ
S.C. „LUPAŞ TURISM” SRL
Ionel
TODA
S.C. „MINERAL TODA” SRL
Petru-Dorel
IENEŞESC
S.C. „ALEX&SANDRA” SRL
Vasile
Cabinet medical individual
MARCU
dr. MARCU Sorin Valeriu
Sorin Valeriu
Întreprindere individuală
NICULA
NICULA Florica
Florica
Pensiunea
PETRICA
„Căsuţa Puiu”
Mirel
Consiliul local CRIŞCIOR
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Reprezentant legal
Viceprimar
Secretar
Viceprimar
Secretar
Primar
Director intreprindere
procesare lactate
Director vânzări societate
procesare carne
Asociat SRL
comerţ cereale
Administrator pensiune
Administrator SRL prelucrare
lemn
Administrator SRL prelucrare
minerale
Administrator farmacie
veterinară
Medic de familie
Administrator fermă mixtă –
beneficiar măsura 141
Întreprindere individuală
pensiune

Nr.
crt.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

Denumirea
partenerului
Persoană fizică autorizată
INCĂU Eugen Ionel
Asociaţia turistică
“VACANŢA LA ŢARĂ”
Asociaţia TULNICUL Blăjeni
Asociaţia culturală sportivă
„Şoimul” Băiţa
Asociaţia vânătorilor şi pescarilor
sportivi ZARAND Brad
Asociaţia „MARIA” Asociaţia
femeilor din Brad
Asociaţia montană
SPEOZARAND,
Centrul de consultanţă ECOCIVIC
Societatea Naţional-Culturală
Patriotică „Avram Iancu”
Asociaţia Judeţeană a
Crescătorilor de Păsări şi Animale
- Hunedoara
Asociaţia composesorală DUŞU
BASARABASA
Asociaţia tinerilor
din judeţul Hunedoara
Asociaţia Liga pentru Integrarea şi
Dezvoltarea Societăţii
Comunitatea rroma din comuna
BUCEŞ – « Colonia BERLIN »

Persoana
desemnată
INCĂU
Eugen Ionel
MARIAN
Călin-Petru
LEAHA
Traian
NICŞA
Nicolae
LEUCIAN
Adrian
PAVEL
Mariana-Elena
KENESZ
Marius-Iosif
CIORDAŞ
Ioan Corin
IUGA
Nicolae
BUDĂU
Ioan Paulin
MELTIŞ
Ghiocel-Ionel
BALASZ
Lazar
SÂRB
Marius-Gheorghe
PUTUCA
Nicolae

Funcţia/ domeniu
Sculptură în piatră
Promovare tradiţii,
agroturism
Director
ansamblu folcloric
Preşedinte
asociaţie sportivă
Protecţie fond cinegetic
Asistenţă socială
Speoturism,
arii protejate
Protecţia mediului,
dezvoltare durabilă
Patrimoniu istoric,
cultul eroilor
Promovarea principiilor şi
mijloacelor moderne de
creştere a animalelor
Asociaţie proprietari păduri
Programe şi acţiuni pentru
tineretul maghiar din judeţ
Educaţie civică, Transparenţa
în administraţia publică
Reprezentant informal –
Consilier local în legislatura
2004-2008 din partea Partidei
RRomilor

Totodată aceste persoane s+au înscris pentru selecţie în vederea participării la cursurile de
informare şi formare organizate prin programul de asistenţă tehnică LEADER.Au fost
selecţionaţi:
a.) Faza 1 „Sensibilizarea actorilor locali cu privire la abordarea LEADER”:
BORZA Livia

FURDUI Ileana Loredana

NICŞA Cornel

BUDĂU Paulin

FURDUI Ilie Ovidiu

NICŞA Nicolae

CIORDAŞ Ioan Corin

LEAHA Traian

NICULA Florica

FAUR Ioan

LUKACS Lajos

PAVEL Mariana

FĂRCAŞ Romeo

MIC Valentin

TERCHIA Ovidiu

b) Faza 2 “Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale”:
CIORDAŞ Ioan Corin

MIC Valentin
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PAVEL Mariana

III.1.2 Pregătirea materialelor de prezentare a programului LEADER
In vederea informarii locuitorilor despre Programul LEADER au avut loc mai multe întâlniri la
care au participat locuitorii localităţilor partenere. Aceste întâlniri au fost cu caracter informativ
locuitorii privind informaţii prin următoarele metode:


prezentări power point cu informaţii generale despre AXA 4-LEADER, precum şi bune
practici, modele şi exemple pozitive din alte ţări membre ale Uniunii Europene



pliante de prezentare al programului LEADER (au fost realizate un număr de 3500 de
pliante, format A5, color, de o pagină)



s-au oferit chestionare, fişe de proiect în format A4, bicolor în care au fost cuprinse
informaţii despre modurile de dobândire al informaţiilor suplimentare legate de GAL Tara
Zarandului



La toate aceste întâlniri s-au realizat fotografii, liste de prezenţă şi alte documente suport. O
parte din aceste documente sunt accesibile şi în format electronic pe site-ul mai sus amintit.

III.1.3 Organizarea grupurilor de lucru
În perioada aprilie – iulie pe lângă întâlnirile avute în fiecare localitate din cele 13 localităţi
partenere, au fost organizate şi trei grupuri de lucru în care au fost implicaţi: numeroşi actori
microregionali, îndeosebi persoane de specialitate din cadrul administraţiilor publice locale, ai
instituţiilor publice, reprezentanţi ai sectorului nonprofit, reprezentanţii sectorului de afaceri, al
cultelor religioase, precum şi reprezentanţii ai DADR.
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Partenerii implicaţi în realizarea proiectului

Grup de
lucru 1
Informarea
actorilor
locali

Grup de lucru
2
Finalizarea
strategiei de
dezvoltare

Grup de
lucru 3
Oficializare
parteneriat

Prezentarea
concluziilor
preliminare

Consultare
cu
reprezenta
nţiDADR

Validarea
strategiei
de
dezvoltare

Schimb de
idei

Stabilirea
acţiunilor
viitoare

Validarea
dosar de
candidatură

Validare

Elaborarea şi centralizarea Procesele verbale ale întârnirilor

Depunerea candidaturii

Schemă de animare a elaborării candidaturii:
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Însuşire

Coordonare - elaborare

Mobilizare

GAL TARA
ZARANDULUI

III.2 Prezentarea parteneriatului decizional
III.2.1 Descrierea partenerilor
Partenerii sunt asociaţi la procesul de monitorizare a proiectului din partea instituţiilor pe
care le reprezintă şi a funcţiilor ocupate de aceştia in cadrul acestora, făcând distincţia între
partenerii publici, privaţi şi ONG. Tabelul de mai jos precizează componenţa comitetului de
selectare a proiectelor selectate de GAL
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 (DADR).

PARTENERI PUBLICI
Instituţia

Funcţia

Tip*
/Observaţii

Consiliul local BAIA DE CRIŞ

Primar

ADMIN

Consiliul local BĂIŢA

Primar

ADMIN

RAŢ Nicolae

Consiliul local BLĂJENI

Primar

ADMIN

JORZA Ioan

Consiliul local BUCEŞ

Viceprimar

ADMIN

Consiliul local BUCUREŞCI

Primar

ADMIN

Consiliul local BULZEŞTII DE SUS

Primar

ADMIN

Consiliul local CERTEJU DE SUS

Primar

ADMIN

Consiliul local CRIŞCIOR

Primar

ADMIN

Consiliul local LUNCOIU DE JOS

Primar

ADMIN

Consiliul local RIBIŢA

Primar

ADMIN

Consiliul local TOMEŞTI

Primar

ADMIN

BORZA Livia-Olimpia

Consiliul local VAŢA DE JOS

Secretar

ADMIN

ROVINAR Mircea-Ion

Consiliul local VĂLIŞOARA

Primar

ADMIN

Nume şi prenume
FĂRCAŞ Romeo Horia
DINIŞ Damina

GHILEAN Mircea Florin
STĂNILĂ Dumitru
CÎMPEAN Petru
FURDUI Ovidiu-Ilie
DUD Călin Dorin
FAUR Ioan
TĂMAŞ Octavian Tiberiu
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PARTENERI PRIVAŢI
Instituţia

Funcţia

Tip*
/Observaţii

S.C. SORILACT S.A

Director

S.A.

S.C. LORIALBA PREST SRL

Director

SRL

S.C. D.D.S. TRANS COMPANY
SRL

Director

SRL

S.C. LUTRANSIL SRL

Director

SRL

LUPAŞ Ionel

S.C. „LUPAŞ TURISM” SRL

Director

SRL

TODA Petru-Dorel

S.C. „MINERAL TODA” SRL

Director

SRL

IENEŞESC Vasile

S.C. „ALEX&SANDRA” SRL

Director

SRL

CIOARA Cristian-Nicolae

S.C. „ANDRECRIST LACT” SRL

Director

SRL

STANA Adrian

S.C. SAMAX ROMANIA SRL
– Punct de lucru stabil CRIŞCIOR

Director

SRL

ŞTEFAN Mariana Sabina

S.C. MARY PET PAN SRL

Director

SRL

MARCU Sorin Valeriu

Cabinet medical individual
dr. MARCU Sorin Valeriu

Director

CMI

NICULA Florica

Întreprindere individuală
NICULA Florica

Întreprindere
individuală

II

PETRICA Mirel

Pensiunea „Căsuţa Puiu”

Întreprindere
individuală

SRL

INCĂU Eugen Ionel

Persoană fizică autorizată
INCĂU Eugen Ionel

PFA

PFA

Nume şi prenume
RIŞCUŢA Sorin-Sabin
ALBA Ioan
DAVID Luminiţa-Nicoleta
DAVID-ŞUEGAN MarianaGeta
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Nume şi prenume
MARIAN Călin-Petru
LEAHA Traian

ONG
Instituţia

Funcţia

Tip*
/Observaţii

Asociaţia turistică “VACANŢA LA
ŢARĂ”

Presedinte

ONG

Presedinte

ONG

Asociaţia TULNICUL Blăjeni

NICŞA Nicolae

Asociaţia culturală sportivă
„Şoimul” Băiţa

Presedinte

ONG

MICU Mircia-Constantin

Asociaţia crescătorilor de animale
„CRIŞANA”

Presedinte

ONG

LEUCIAN Adrian

Asociaţia vânătorilor şi pescarilor
sportivi ZARAND Brad

Presedinte

ONG

PAVEL Mariana-Elena

Asociaţia „MARIA” Asociaţia
femeilor din Brad

Presedinte

ONG

FĂRCAŞ Ardelean-Vasile

Asociaţia culturală COPIII
SOARELUI

Presedinte

ONG

KENESZ Marius-Iosif

Asociaţia montană SPEOZARAND

Presedinte

ONG

MOISĂ Corina-Daniela

Asociaţia pt. Promovarea Egalităţii
de Şanse din România - APES RO

Presedinte

ONG

CIORDAŞ Ioan Corin

Centrul de consultanţă ECO-CIVIC

Presedinte

ONG

IUGA Nicolae

Societatea Naţional-Culturală
Patriotică „Avram Iancu”

Presedinte

ONG

BUDĂU Ioan Paulin

Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor
de Păsări şi Animale - Hunedoara

Presedinte

ONG

PETRICA Ioan

Asociaţia composesorală TEIUŞU
OCIŞOR

Presedinte

ONG

MELTIŞ Ghiocel-Ionel

Asociaţia composesorală DUŞU
BASARABASA

Presedinte

ONG

IGREŢ IOAN Gelu

Asociaţia de promovare socială,
culturală şi economică BUCEŞ

Presedinte

ONG

MARDARE Gabriel

Asociaţia sportivă „ZARANDU”
Crişcior

Presedinte

ONG

SÂRB Marius-Gheorghe

Asociaţia Liga pentru Integrarea şi
Dezvoltarea Societăţii

Presedinte

ONG

Presedinte

ONG

Preşedinte

ONG

BRADEA Cornel-Viorel

BALASZ Lazar

Asociaţia agricultorilor specializaţi
în promovarea activităţilor de
dezvoltare agrozootehnică şi
agroturistică
Asociaţia tinerilor din judeţul
Hunedoara
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PERSOANE FIZICE (experţi locali, animatori ai teritoriului)
Nume şi prenume
Instituţia
Funcţia

Tip*
/Observaţii
Persoană
Expert local
fizică

DAVID-ŞUIEGAN
Mihai Gabriel

Persoană fizică

DUŞAN Monica

Persoană fizică

Animator
local

Persoană
fizică

ENUŢ Dana Paula

Persoană fizică

Expert local

Persoană
fizică

FURDUI Ileana Loredana

Persoană fizică

Animator
local

Persoană
fizică

LUKACS Lajos

Persoană fizică

Expert local

Persoană
fizică

MIC Valentin-Nicolae

Persoană fizică

Animator
local

Persoană
fizică

PUTUCA Nicolae

Persoană fizică

Reprezentant Persoană
rromi
fizică

TERCHIA Ovidiu-Vasile

Persoană fizică

Expert local

Persoană
fizică

Dorim să menţionăm statutul special al domnului PUTUCA Nicolae care a fost delegat de
comunitatea rromă din comuna BUCEŞ (denumită în toponimia locală „Colonia Berlin”) pentru
a le reprezenta interesele în cadrul asociaţiei intercomunitate „Ţara Zarandului”, conform listei
de susţinere ataşate. Acesta a îndeplinit funcţia de consilier local ales din partea Partidei Romilor
în legislatura 2004-2008.
În data de 25 octombrie 2010 a avut loc adunarea generală de constituire a asociaţiei
intercomunitate „Ţara Zarandului”. Cu această ocazie a fost adoptat statutul asociaţiei, a fost ales
colegiul director al acesteia şi au fost semnate actele constitutive ale asociaţiei. La data
depunerii dosarului de selecţie cererea de înscriere a asociaţiei în registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor se află pe rolul instanţei de la Judecătoria Brad.
Organele asociaţiei sunt:
a) adunarea generală, formată din totalitatea membrilor cu drept de vot ai asociaţiei
b) colegiul director, în următoarea componenţă:
- FURDUI Ilie Ovidiu
- preşedinte;
- DUD Călin Dorin
- vicepreşedinte delegat pt. administraţia publică;
- PAVEL Mariana-Elena
- vicepreşedinte delegat pt. societatea civilă;
- RIŞCUŢA Sorin-Sabin
- vicepreşedinte delegat pt. mediul de afaceri;
- CIORDAŞ Ioan Corin
- secretar general;
- MIC Valentin
- trezorier;
- BUDĂU Ioan Paulin
- membru;
- DINIŞ Damian
- membru;
- FAUR Ioan
- membru;
- LEUCIAN Adrian
- membru;
- TĂMAŞ Octavian Tiberiu - membru;
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c) Cenzor:
BIRIŞ Liviu-Ioan, expert contabil autorizat conform autorizaţiei seria A nr. 06042,
posesor al carnetului nr. 9734, de cetăţenie română, identificat cu CI seria HD nr.
081962, eliberată de poliţia mun. Hunedoara la data de 25.07.2001, CNP:
1561105203137, cu domiciliul în Hunedoara, Str. Ion Creangă, nr.11, bl.101, sc. C,
et.1, ap.28.
Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcătuit din 5 membrii GAL sau experți externi, și 2
membri supleanți pentru cazurile în care titularul nu poate participa la întrunirile comitetului.
Comitetul de selecție va fi numit de către Consiliul Director după încheierea sesiunii apelului de
proiecte. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru
efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste întruniri va lua parte şi un
reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR).
Se va urmări respectarea regulii de dublu cvorum cerută de manualele de proceduri.
III.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului
La nivelul GAL ului, organele asociatiei sunt:

Adunarea Generală

Controlul Financiar al Asociaţiei
Consiliul director
Comitetul de selecţie a proiectelor

Compartiment administrativ

Verificarea eligibilităţii şi conformităţii – Departamentul tehnic va realiza verificarea
conformităţii şi eligibilităţii proiectelor. În cazul în care proiectul nu este conform beneficiarul
va primi înapoi documentaţia spre completare şi va putea depune iarăşi înaintea expirării
termenului limită. Se va completa o fisă de verificare pentru fiecare proiect.
Evaluarea proiectelor – Departamentul tehnic va realiza evaluarea proiectelor pe baza
criteriilor de selecţie şi a strategiei. Va fi elaborat o listă cu proiecte propuse spre finanţare care
va intra în şedinţa comitetului de selecţie a proiectelor.Selecţia proiectelor – Selecţia proiectelor
se va face de către comitetul de selecţie a proiectelor care se va întrunii după fiecare sesiune de
apel de proiecte, cel puţin odată pe an.

1)Adunarea generala
Este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatiilor.
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Competenta adunarii generale cuprinde:
a) Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;
b) Aprbarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilantului contabil;
c) Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selectie;
d) Alegerea şi revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori.
e) Delegarea către Consiliul Director a anumitor competențe în vederea rezolvării
operative a problemelor apărute în implementarea strategiei de dezvoltare locală
(modificare fișe măsuri, folosirea tehnicilor și mijloacelor inovative pentru animarea
teritoriului, reevaluare indicatori de monitorizare etc.). Toate aceste modificări ale
strategiei se vor realiza în condițiile în care punctajul nu va scădea sub cel obținut în
raportul de selecție al strategiei.
Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an şi are drept de control permanent
asupra celorlalte doua organe precizate mai sus.
Hotaririle luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt
obligatorii chiar şi pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat
impotiva.
2) Consiliul director
Asigura punerea in executare a hotaririlor adunarii generale. El este alcatuit numai din persoane
din cadrul asociatiei.
In exercitarea competentei sale, consiliul director:
a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului
de venituri şi cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi
proiectele asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele şi pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama şi politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede
altfel;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.Nu poate fi membru
al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de
conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea
activitatii acelei institutii publice.

3) Comisia de cenzori
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Numarul asociatiilor fiind mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta este
o persoana din cadrul asociatiei.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in
conditiile legii.
Regulile generale de organizare şi functionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea
generala.Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.
In realizarea competentelor sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte şi le prezinta adunarii generale;
c) participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
4) Comitetul de selectare a proiectelor
Modul de stabilire şi de funcţionare a comitetului de selectare a proiectelor.
Fiecare comitet va fi alcătuit din 5 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor
care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali,
precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 50% din
parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din eventuale oraşe având ca responsabilitate şi
zona rurală învecinată – consilii judeţene, prefecturi, consilii locale, furnizori de formare,
servicii de consultanţă etc., nu vor depăşi 25%. (a se vedea mai jos componenţa parteneriatului
public-privat – viitor GAL).
Comitetul de selecție va fi numit de către Consiliul Director după încheierea sesiunii
apelului de proiecte urmărindu-se respectarea legislației privind evitarea conflictului de interese
aşa cum este acesta prevăzut la art. 10 şi 11 din OG 66/2011, Secţiunea II — Reguli în materia
conflictului de interese.
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în
această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la întâlnirea
comitetului respectiv.
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5)Compartimentul administrativ poate avea urmatoarea componenta orientativa:
a) director executiv coordoneaza activitatea GAL atit sub aspect organizatoric cit şi al
respectarii procedurilor de lucru;
b) Responsabil financiar – contabil – se ocupa de supravegherea şi controlul gestiunii financiare
– contabile a GAL-ului;
c) Animatori – desfasoara activitati de animare pentru promovarea actiunilor pGAL;
d) Departament tehnic – se va stabili un numar de 3 angajati avind ca sarcina verificarea şi
selectia proiectelor ce se vor implementa;
e) Consultanti externi – functie de necesitati pentru buna desfasurare a activitaților GAL în ce
privește verificarea proiectelor sau desfășurarea altor activități ce presupun un nivel ridicat de
expertiză în domeniul respectiv vor fi contractate servicii de consultanță externalizate.;
f) Angajat pentru activitati de secretariat – asistent manager;

PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI
III.3.1 Resurse umane
La nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activităţi :
a) informare – comunicare - animare;
b) apeluri pentru sesiunile de depunere a proiectelor în cadrul măsurilor cuprinse în
strategie;
c) sprijinirea depunătorilor de proiecte;
d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;
e) monitorizarea proiectelor.
Sisteme de angajare.
Acest instrument trebuie sa aiba in vedere mecanismele de care dispune GAL-ul pentru
angajarea de servicii cu tertii, in cazul in care va fi necesar.
Grupul de Actiune Locala trebuie sa conteze pe sprijinul unei echipe de profesionisti
calificati care sa-i permita sa ofere o imagine de incredere fata de terti in ceea ce priveste
gestionarea programului.
GAL-ul trebuie sa garanteze tuturor candidatilor accesul la selectie fara discriminari,
sustinand dreptul la libera concurenta prin aplicarea unui sistem selectiv bazat pe capacitatea şi
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meritul professional al candidatilor. Un sistem transparent de garantare şi publicitate a procesului
va permite verificarea şi controlul extern. Structura organizativa a echipei tehnice se bazeaza pe
un raport optim intre numarul de persoane şi costul total pentru un grup, obtinandu-se astfel
resursele umane necesare implementarii programului LEADER in conformitate cu legislatia
europeana.
Pentru fiecare angajat al GAL-ului se va intocmi o fisa a postului, in care vor fi cuprinse
toate activitatile la care care participa şi atributiile lor in cadrul acestor activitati.
Vor fi de asemenea prezentate resursele umane ale structurilor partenere (primării, consilii locale
etc.) care vor contribui la implementarea programului.
Componenţa compartimentului administrativ:
Responsabil administrativDirectorul executiv al Asociației

Responsabil financiar

Personal pentru activități
de secretariat

Departament animare

Expert tehnic

Departament tehnic

Expert (angajat)

Expert tehnic

Expert colaborator
extern

Departamentul tehnic va avea încadrați 3 experți (angajați) tehnici
Angajaţii în cadrul compartimentului administrativ vor avea următoarele atribuţii:

Director executiv:
Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru implementarea cu
succes a activităţilor programului LEADER. Responsabilul administrativ va coordona activitatea
GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru.
Responsabilul administrativ va avea rolul de a asigura conducerea, organizarea şi
funcţionarea organizaţiei cu eficienţă maximă prin angajarea resurselor financiare, tehnologice şi
umane necesare, în primul rând cele legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL.
Angajat pentru activităţi de secretariat – asistent manager
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Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru implementarea cu
succes a activităţilor programului LEADER. Angajatul pentru activităţi de secretariat va avea
relaţii cu: angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali şi consultanţi externi.

Departament tehnic
În cadrul sectorului tehnic vor fi angajate 3 persoane a căror responsabilitate va fi: lansarea
apeluri de proiecte, coordonarea biroul de informare privind clarificarea unor aspecte legate de
completarea şi pregătirea cererii de finanţare, evaluarea administrativă a proiectele depuse,
evaluarea tehnico-financiară a proiectelor depuse, solicitarea de informaţii suplimentare de la
beneficiari, luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului

(sau depistarea

problemelor); monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectelor;
monitorizarea stadiului implementării proiectelor finanţate prin strategia de dezvoltare locală..

Expert colaborator extern
Va avea rolul de a oferi expertiză în activităţile realizate de GAL. Aceşti consultanţi vor fi
implicaţi în elaborarea materialelor de specialitate, al documentaţiilor pentru lansarea apelurilor
de finanţare, în verificarea eligibilității și aplicarea criteriilor de selecție pentru proiectele
depuse, precum şi în orice altă activitate legată de buna realizare al activităţilor cotidiene al
biroului.

Responsabilul financiar
. Responsabilul financiar va coordona activitatea financiar-contabilă precum și cea de
resurse umane asigurând și verificând corecta întocmire și circulație a documentelor justificative
privind cheltuielile de funcționare GAL și animarea teritoriului. În acelaşi timp consultantul
financiar contabil va avea responsabilitatea de a elabora rapoartele de progres financiar şi a
graficului de depunere a cererilor de rambursare şi transmiterea acestora către Organismul
Intermediar, în vederea obţinerii rambursării cheltuielilor. Consultantul financiar va raporta în
aceeaşi timp şi către managerul echipei. Coordonarea activităţii de întocmire a cererilor de prefinanţare, dacă este cazul, a cererilor de rambursare, a rapoartelor de progres care însoţesc
cererile de rambursare, precum şi a graficului de depunere a cererilor de rambursare.

Departamentul de animare
Responsabilul pentru animare este persoana ce va coordona activităţile legate de
mediatizare (informare și promovare), animarea teritoriului prin informarea unui număr cât mai
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mare de actori din teritoriul GAL Tara Zarandului atât în ce priveşte măsurile finanţate prin
strategie cât şi asupra stadiului implementării proiectelor finanţate..
Resurse umane ale structurilor partenere
Apreciem că experienţa şi pregătirea profesională a membrilor GAL asigură expertiza
necesară pentru implementarea strategiei prin alegerea celor mai adecvate proiecte dintre cele
depus pentru finanţare.

III.3.2 Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile)
În primele luni de funcţionare a GAL-ului, până la prima cerere de plată pentru decontarea
cheltuiielilor de funcţionare vor fi folosite resurse materiale (echipamente IT, videoproiector,
autoturisme) puse la dispoziţia asociaţiei de membrii fondatori sau achiziţionate de asociaţie din
fondurile colectate sub formă de cotizaţii ale membrilor, sponsorizări sau alte sume atrase de
asociaţie prin programe de sprijin financiar destinate organizaţiilor non-guvernamentale.
Având în vedere că dacă prezentul Plan va fi finanţat numărul persoanelor angajate şi
implicate va creşte, dar în acelaş timp şi activitatea desfăşurată va fi mult mai intensă. Astfel
pentru buna desfăşurare a activităţilor compartimentului administrativ al GAL-ul se va închiria
un spaţiu care să permită o funcționare corespunzătoare a echipei tehnice a GAL

echipat cu

mobilier corespunzător activităţilor care urmează să fie desfășurate, cu echipament de birotică şi
informatice. Fiecare membru al echipei tehnice va avea câte un birou cu dotările necesare pentru
derularea activităţilor. Spaţiul închiriat va fi compartimentat astfel încât să permită
desfășurarea unor activități de gen

și

”conferinţă”. Birourile vor fi dotate cu echipamente

informatice după cum urmează:
-

Calculator (desktop sau laptop) pentru fiecare post;
Imprimantă pentru sector tehnic şi secretariat;
Copiator multifuncţional conectat la toate calculatoarele prin rețea locală;
Telefon, fax pentru sector tehnic, secretariat şi director executiv
video proiector și ecran pentru derularea activităţilor pe teren de către animator.
Alte mijloace IT și multimedia necesare desfășurării activității (camere foto, echipamente
de rețea, mijloace de stocare portabile etc.)
Buget indicativ anual de funcţionarea GAL-lui

Venituri:
20% din totalul cheltuielilor publice eligibile din
implementarea strategiei de dezvoltare locală
Cotizaţia anuală a membrilor asociaţiei
TOTAL
Cheltuieli:
Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL
Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de
expertiză legate de implementarea strategiei de dezvoltare
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Suma
223450
24.000
247.450
Suma
92.000
14800

locală
Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii
Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de
birotică şi electronice, precum şi a altor echipamente
necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL
Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor
Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi
servicii poştale), transport şi plata utilităţilor (căldură,
lumină, etc.)
Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale
şi europene de dezvoltare rurală, seminarii etc.
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
Realizare materiale informative
Realizare harti cu trase informative, etc.material audio-video
TOTAL

9600
14900
12000
10000
15000
7000
7000
12700
10000
13950
14500
14000
247.450

III.3.4 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.
În acest context, metodologia şi instrumentele necesare sunt:
- diverse genuri de întâlniri – conferinţe tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de lucru:
- mijloace de informare: afişe, publicaţii, acces la baze de date, elaborare şi diseminare de
materiale media etc.
Aceste metode şi instrumente sunt necesare pentru informare şi comunicare (destinat locuitorilor
şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului) în legătură cu buna funcţionare a GAL şi
implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Animatorul va răspunde în totalitatea de vizibilitate, activităţi de mediatizare şi comunicare, însă
va fi asistat de ceilalţi experţi ai biroului.Menţionăm că activităţile de informare şi mediatizare
vor respecta toate prevederile europene cu privire la identitatea vizuală, sigle ale Guvernului
României, Uniunii Europene, dar în acelaş timp se va utiliza şi sigla GAL, în vederea dezvoltării
identităţii microregionale ale locuitorilor din cele 13 localităţi partenere ce compun teritoriul
vizat de prezenta strategie.
La nivelul GAL-lui instrumentele de comunicare şi informare vor fi următoarele:
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Instrumente

La fiecare acţiune

Seminarii

√

Evenimente de informare

√

Grupuri de lucru
Afişe, flyere, broșură
Conferințe
Publicaţii
Mijloace de publicitate stradală
Mass-media (presă, radio și TV
locală)
Site web al GAL (și link-uri la și de
la site-urile partenerilor)

După caz

Persoane implicate

√

Experţi şi reprezentanţi
ai CDRJ/OJPDRP
Experţi şi reprezentanţi
ai CDRJ/OJPDRP
Experţi
Experţi
Experţi
Experţi
Experţi

√
√
√
√

Experţi şi reprezentanţi
ai CDRJ/OJPDRP

√
√
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Experţi

Seminarii de promovare a măsurilor din Planul de finanțare GAL


În perioada de implementarea a Planului de Dezvoltare se vor realize mai multe seminarii
tematice. Aceste întâlniri au ca scop oferirea de informaţii despre politica de dezvoltare a
UE, măsurile PNDR, şi bineînţeles se va pune accentual pe abordarea LEADER.

Rezultate preconizate:
7 măsuri x 13 comune x 15 participanți = 1365 persoane
4 măsuri cu realocări x 13 comune x 15 participanti = 780 persoane
Evenimente de informare
Ne propunem organizarea de evenimente de informare (conferințe, târguri/festivaluri locale) cu
următorul conținut.:


prezentarea rezultatelor apelurilor încheiate (evaluare, selecție, contractare);



prezentarea studiilor, cercetărilor, rapoartelor despre teritoriul GAL



prezentarea proiectelor de succes de pe zona GAL şi a partenerilor interni şi externi



prezentarea rezultatelor, concluziilor activităţii grupurilor de lucru:



noua Politică Agricolă Comună pentru 2014 – 2020.

13 seminarii de informare x 15 persoane = 195 participanți
2 conferinte x 3 ani x 60 persoane = 360 participanți;4 evenimente x 3 ani x 100 persoane = 1200
persoane informate
Grupuri de lucru
Vom realiza mai multe grupuri de lucru, pe diverse tematici care vor fi accesibile oricui interesat
să participe.
Rezultatele preconizate:
2 grupuri de lucru x 2 sesiuni x 3 ani x 25 persoane = 300 participanți
Afişe-pliante
Ne propunem să realizăm într-un mod cât se poate de eficient informarea şi conştientizarea
locuitorilor cu privire la activităţile Grupului de Acţiune Locală pe parcursul implementării a
Planului de Dezvoltare Locală. Astfel vom realiza afişe şi pliante în dimensiuni: A5 şi A3.
Afişele A3 vor fi puse în spaţiile publice şi private, din cele 13 localităţi partenere, cum ar fi:


primării



şcoli
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cămine culturale



centre turistice-puncte de informare



magazine-locaţii frecventate de număr mare de locuitori

Publicaţii
Ne propunem ca în vederea mediatizării activităţilor GAL să tipărim o broșură ce va prezenta:


Planul de Dezvoltare Locală



Echipa biroului-cu date de contact



Pagina web a GAL



Prezentări de proiecte realizate, exemple de bune practici;



Informaţii cu privire la etapele de lucru pentru beneficiari, etc

Mass-Media
Vom transmite periodic comunicate de presă şi vom organiza conferinţe de presă în momente
cheie ale activității GAL Tara Zarandului, evenimente la care vom invita reprezentanți de la
toate categoriile de media din judeţ: ziare, cotidiane, posturi de radio, televiziune, e-ziare, etc.

Alte mijloace de animare.
1. Echipa tehnică GAL se va implica în organizare și va participa cu mijloace adecvate la
evenimentele anuale tradiționale ale microregiunii:
- Festivalul de folclor ”La izvorul Crișului” din comuna Blăjeni
- Târgul Olarilor de la Obârșa – comuna Tomești
- Evocarea istorică ”DupăPiatră” – comuna Buceș
- Evocarea eroului național Avram Iancu la Țebea – comuna Baia de Criș.
Pentru aceste evenimente vor fi realizate și distribuite materiale promoționale cu elementele de
identitate ale GAL Țara Zarandului (agende, calendare, pixuri, brelocuri etc.).
2. Pentru membrii GAL se va procura echipament de lucru inscripționat cu elementele de
identitate GAL Țara Zarandului.
3. În fiecare comună vor fi amplasate panouri informative privind componența și întinderea
asociației. De asemenea la sediul fiecărui consiliu local membru va fi amplasat un panou de
afișare al GAL Țara Zarandului.
4. Se va contracta realizarea unui film de promovare a microregiunii care va fi distribuit (pe
suport optic) la evenimente regionale naționale și/sau europene.
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PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE
În vederea implementării Planului de dezvoltare Locală al GAL se vor realiza următoarele
activităţi de bază:

Informare/promovare

Campanii de promovare,
evenimente, publicaţii, etc

Apeluri de proiecte

Ghid, formulare, punctaj
etc.

Susţinerea potenţialilor
solicitanţi

Discuţii, prezentări,
consiliere gratuită

Evaluarea proiectelor

Analiză, verificare și decizie
cu privire la finanţare

1. Informare
Campanie de promovare – va avea scopul de a promova programul în teritoriu şi de a informa
potenţialii beneficiari de proiecte.


Materiale informative: bannere, panouri, afişe, pliante, film de promovare,



Întâlniri de informare: prezentări, discuţii

Participări la evenimente – reprezentanţii GAL vor participa la evenimente organizate de RNDR,
ENDR precum şi alte GAL-uri sau organizaţii din ţară sau UE pentru a promova teritoriu şi de a
stabili parteneriate.
2. Apeluri de proiecte
Elaborare ghidurilor – pentru fiecare măsură va fi elaborată un ghid al solicitantului cu criterii
specifice de punctare.
Aprobarea punctajelor pentru criteriile de selecție de către Consiliul Director
Elaborarea formularelor şi documentelor suport pentru apelurile de selecţie
Apelul pentru proiecte – se va organiza cel puţin un apel de proiecte anual cu termen limită
stabilit.

3. Susţinerea posibililor beneficiari de proiecte-solicitanţi
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Solicitare de informaţii – Beneficiarii vor putea să se adreseze cu întrebări legate de strategie,
măsuri, criterii de selecţie, apeluri de proiecte etc. biroului GAL personal conform orarului
pentru relaţii cu publicul, telefonic, sau prin internet precum și în cadrul evenimentelor,
întâlnirilor organizate. Pentru persoanele interesate se va întocmi o fișă de consiliere care va
ilustra domeniile de interes ale solicitantului iar acesta va fi invitat în mod direct (telefonic sau în
scris) la acțiunile GAL incidente domeniului de interes declarat de acesta. (seminarii, conferințe,
grupuri de lucru etc.) Verificarea şi decizia asupra proiectelor depuse
Verificarea eligibilităţii şi conformităţii – Departamentul tehnic va realiza verificarea
conformităţii şi eligibilităţii proiectelor. Funcție de complexitatea documentației tehnice se va
apela la consultanță externalizată.
În cazul în care proiectul nu este conform beneficiarul va primi înapoi documentaţia spre
completare şi va putea depune iarăşi înaintea expirării termenului limită. Se va completa o fisă
de verificare pentru fiecare proiect.
DISPOZITIVUL DE EVALUARE MONITORIZARE ŞI CONTROL
Pentru buna implementare a Planului de Dezvoltare, pe parcursul implementării acestuia se
va colabora cu DADR şi cu Agenţia de Plăţi, în vederea obţinerii tuturor rezultatelor preconizate
obiectivele strategiei. Pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare se vor realiza evaluări
permanente cu privire la relevanţa, eficienţa, eficacitatea şi impactul activităţilor realizate. Se va
urmări, pe perioada derulării proiectului, monitorizarea costurilor, a calităţii şi a timpului în
vederea încadrării în timpul şi costurile planificate, precum şi respectarea standardelor de
calitate. Se vor face analize periodice, în cadrul cărora resursele, activităţile şi rezultatele vot fi
monitorizate prin raportarea la obiectivele imediate şi la cele generale, comparând realitatea cu
activităţile programate, timpul estimat, costurile şi calitatea, eventualele deviaţii faţă de
specificaţiile din proiect, impactul şi problemele determinate de acestea, precum şi recomandări
pentru acţiunile viitoare.
Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune:
- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului
problemelor);
- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului;
- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
- Facilitarea coordonării între activităţile componentelor;
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(sau depistarea

- 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.
-

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.
-

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.
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.

Ne propunem ca toate activităţile legate de evaluare să se deruleze „in itinere”. Acestea includ
toate activităţile de evaluare care trebuie să fie realizate pe întreaga perioadă de programare,
cuprinzând o evaluare ex Ante, intermediară şi ex post la nivel de program.
Evaluarea „in itinere” presupune:


examinarea evoluţiei programului în raport cu obiectivele sale, prin intermediul unor
indicatori de rezultat şi după caz, de impact;



ameliorarea calităţii programelor şi punerea în aplicare a acestora;



examinarea propunerilor de modificare semnificativă a programelor;



pregătirea evaluării intermediare şi a evaluării ex post.

Etapa de evaluare ex ante vor fi evaluate nevoile pe termen mediu şi lung, obiectivele de
îndeplinit, rezultatele aşteptate, obiectivele cuantificate, în special din punctul de vedere al
impactului în raport cu situaţia iniţială.
-

controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de

implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren.
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Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi:
eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a
aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc.
De asemenea, în cadrul mecanismului de implementare, se va preciza modul de distribuire a
responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GAL, agenţia de plăţi şi
autoritatea de management*.
Solicitantul are următoarele aşteptări minime de la echipa de management al GAL-ului:
experienţă în elaborarea şi managementul proiectelor, capacitate de organizare şi sintetizare,
abilităţi de comunicare, cunoştinţe adecvate de drept şi legislaţie specifice fondurilor europene,
bună experienţă în management financiar, capacitate de urmărire a lucrărilor de realizare a
produselor de promovare, ţinerea de legătură cu furnizorii de servicii.
Ca şi activităţi, GAL-ul, prin organul său de conducere îşi va asuma următoarele responsabilităţi:
menţinerea legăturii cu toţi participanţii la program, informarea, organizarea şi armonizarea
activităţilor de marketing, organizarea conferinţelor de presă, achiziţionarea materialelor
promoţionale şi organizarea diseminării acestora, organizarea activităţilor de promovare a
proiectului, menţinerea legăturii cu membrii asociaţiei şi cu sub-contractanţii cu care solicitantul
o să colaboreze în timpul derulării programului, menţinerea legăturii cu Autoritatea de
Management, elaborarea şi trimiterea rapoartelor de progres, urmărirea contabilităţii separate a
proiectului, managementul total al facturilor.
O aşteptare deosebită este aceea ca conducerea GAL să respecte reglementările UE şi ale
României referitoare la egalitatea de şanse şi la dezvoltarea durabilă pe tot parcursul
implementării strategiei.
La nivelul GAL monitorizarea se va face pe indicatorii Planului financiar. La nivelul
proiectelor monitorizarea se va face pe indicatorii proiectului. 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.
Sistemul aplicat de management al programului se va baza pe utilizarea unui set de instrumente
standard pentru: urmărirea activităţilor, controlul intern, monitorizarea şi evaluarea
proiectelor de dezvoltare în parcursul implementării.
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De asemenea, se vor aplica instrumente pentru evaluarea impactului programului în regiune, de
evaluare a eficienţei şi eficacităţii şi de urmărire a progresului. Utilizarea acestor instrumente se
va baza pe:
culegerea de date şi informaţii (din chestionare, fişe de evaluare, tabele scor,

-

observaţii ale experţilor, discuţii formale şi informale cu grupului ţintă, scrisori şi
email-uri),
analiza datelor şi procesarea acestora, incluzând realizarea unei baze de date

-

(utilizând documente Word, Excel sau Acces);
raportarea, analizarea în cadrul unor întâlniri de lucru şi luarea de măsuri de

-

corectare, dacă va fi cazul (prezentate în cadrul Rapoartelor de monitorizare a
proiectului).
Managementul programului se ocupă cu contactare, organizarea întâlnirilor, controlul
rapoartelor, rezolvarea eventualelor probleme, controlul serviciilor furnizate, organizarea
prezentării rapoartelor de monitorizare.
Achiziţionarea echipamentelor necesare funcţionării GAL-ului. Organizarea procedurilor de
achiziţie publică, respectarea termenilor, controlul contractărilor. Management meeting cu
furnizorii, cu membrii GAL-ului. Elaborarea planului de implementare, conform graficului de
activităţi. Managementul se ocupă cu comunicarea planului către personalul responsabil,
respectiv către membrii asociaţiei, organizarea procesului de implementare.
Campanie informaţională. Management meeting cu membrii asociaţiei. Campania se referă la
organizarea activităţii de producere a materialelor promoţionale pentru existenţa şi funcţionarea
GAL-ului,

contractarea

producătorilor,

controlul

produselor,

organizarea

răspândirea

materialelor, ţinerea de legătură cu organe media, organizarea de interviuri, rapoarte.
Managementul este responsabil pentru controlul materialelor înainte de a ajunge la tipografie,
managementul împreună cu solicitant îi dă BT (bun de tipar) materialelor realizate
Monitorizarea implementării proiectelor Asociaţiei şi funcţionarea GAL-ului va fi controlată de
către conducerea GAL-ului, susţinut de echipa de implementare a programului.
Toţi membrii conducerii GAL-ului, respectiv echipelor de implementare a proiectelor de
dezvoltare au responsabilitatea de a raporta activităţile pentru a păstra o înregistrare exactă a:


numărului de ore pe care fiecare persoană le-a lucrat în cadrul proiectului;



sarcinilor pe care fiecare persoană le-a îndeplinit în timpul perioadei raportate;
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sarcinilor finalizate în timpul perioadei raportate;



situaţiei cu privire la termenele limită stabilite anterior pentru fiecare sarcină.

Documentele de raportare se vor întocmi și depune cu conținutul și periodicitatea dată de
manualele de proceduri și funcție de stadiul realizării activităților.
Evaluarea modului şi rezultatelor activităţii de conducere şi de management al funcţionării GAL
se va realiza pe baza descrierilor tehnice, pe baza planificării activităţilor, respectiv pe baza
raportului întocmit în urma furnizării serviciului.
Evaluarea dezvoltării conţinuturilor digitale se va realiza pe baza descrierii iniţiale primită de la
furnizor, comparată cu conţinuturile finale.
Sarcină

GAL

Informare
Sprijinirea elaborării
proiectelor
Lansarea apelului
pentru proiecte
Selectarea proiectelor
Controlul
administrativ al
dosarelor
Decizie
Notificarea către
beneficiar
Monitorizare
Plată
Control
Arhivare

DADR

Agenţia de Plăţi

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

Pista de audit pentru implementarea strategiei
Nr.crt

Indicator

Metoda

Responsabil

Ţinta
2015

1.

Număr de proiecte depuse

raport

Departamentul tehnic

100

2.

Număr de proiecte selectate

raport de

Departamentul tehnic

42

Departamentul tehnic

45

selecţie
3.

Număr de proiecte

raport
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contractate
4.

Număr de proiecte

raport

Departamentul tehnic

45

implementate
5.

Valoarea proiectelor depuse

raport

Departamentul tehnic

3,000,000 €

6.

Valoarea proiectelor

raport

Departamentul tehnic

3,000,000 €

raport

Departamentul tehnic

2.318.602

raport

Departamentul tehnic

2.318.602€

raport

Departamentul tehnic

2.318.602€

raport

Departamentul tehnic

30

eligibile
7.

Valoarea proiectelor
selectate

8.

Valoarea proiectelor
contractate

9.

Valoarea proiectelor
implementate

10.

Număr de locuri de muncă
create

11.

Număr de beneficiari

raport

Departamentul tehnic

45

12.

Număr de proiecte selectate

raport

Departamentul tehnic

conform

pe măsuri

fişei
măsurii

13.

Număr de proiecte

raport

Departamentul tehnic

5

implementate de ferme de
semi-subzistenţă
14.

Apeluri de proiecte

număr

Departamentul tehnic

11

15.

Ghiduri pentru solicitanţii

număr

Departamentul tehnic

7

măsurilor finanțate
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Pista de audit pentru funcţionarea GAL
Indicator

Nr.

Metoda

Responsabil

Ţinta
2015

crt
1.

Număr de acţiuni de informare

proces verba/minuta

Departament de animare

174

liste de prezenţă

Departament de animare

2700

articole, materiale din

Departament de animare

28

poze
raport de activitate

2. Număr de participanţi la acţiuni
de informare
Număr de apariţii în presă

3.

presa scrisă, TV, radio,
online

4.

Participanţi la întâlniri

liste de prezenţă

Departament de animare

1200

5.

Număr de sesiuni de instruire

contracte

Manager GAL

5

Manager GAL

140

Manager GAL

6

poze
raport de activitate

6.
7.

Participanţi la sesiuni de

liste de prezenţă

instruire

diplome

Număr de studii elaborate

contract
studii

8.

Echipamente achiziţionate

număr

Manager GAL

31

9.

Materiale de promovare

bucăţi

Manager GAL

12000

număr

Manager GAL

5

elaborate
Participări la evenimente

10.

RNDR, REDR

Controlul funcţiilor delegate precum şi controlul managementului implementării strategiei de
dezvoltare vizează următoarele puncte principale:


Asigurarea respectării regulilor de procedură;



Utilizarea documentelor tip;



Documentarea indicatorilor de analiză şi evaluare;



Respectarea convenţiilor şi anexelor tehnice şi financiare;



Calitatea gestionării dosarelor până la momentul arhivării acestora, care vizează ritmul în
care un dosar este depus, instrumentat, programat, avizat, plătit şi arhivat;



Calitatea monitorizării în diferitele stadii de avansare a dosarului care vizează respectarea
funcţiilor de gestiune, evaluare, urmărire, alertă, control şi restituire ale acestuia.
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Toate rezultatele acestor controale vor fi analizate de Comitetul Director al GAL care trebuie să
stabilească măsurile corective ce vor fi luate în vederea îmbunătăţirii dispozitivului său, luând în
considerare rezultatele misiunilor de control.
Sarcinile dispozitivului de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL
Sarcină

GAL

Informare
Sprijinirea elaborării
proiectelor
Lansarea apelului
pentru proiecte
Selectarea proiectelor
Controlul
administrativ al
dosarelor
Decizie
Notificarea către
beneficiar
Monitorizare
Plată
Control
Arhivare

X
X

DADR

Agenţia de Plăţi

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
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PARTEA A -VIII – A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI
III.5.1 Cooperare
În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale
pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face
schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi
sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor.
Teritoriul rural Ţara Zarandului a implementat deja proiecte de cooperare, acestea sunt descrise
în linii mari (partenerul/partenerii de cooperare, tematica cooperării, obiective, valoarea
proiectului/proiectelor de cooperare, rezultatele cooperării etc.). Eventual, vor fi precizate şi alte
experienţe de cooperare la nivelul teritoriului în alte domenii.
De asemenea, dacă teritoriul a reflectat deja asupra modului în care intenţionează să sprijine
proiectele de cooperare se va preciza acesta.Intenţiile de cooperare cu alte teritorii rurale (GAL)
din România şi/sau din UE şi tematicile prevăzute.
GAL-ul are o relaţie de parteneriat cu:
-

GAL „HAJT A CSAPAT” din Ungaria

-

GAL Zona Satmarului din Satu Mare

Cooperarea în cadrul GAL Tara Zarandului se va desfăşura la două nivele:
1.Cooperare internă
-

Cooperare în cadrul teritoriului – pentru realizarea și actualizarea strategiei de dezvoltare
locală

-

Cooperare inter-teritorială – pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu alte GAL-uri şi
pentru alcătuirea unei rețele de sprijin profesional

2.Cooperare externă
-

Cooperare internaţională - pentru însuşirea unor experienţe privind derularea programului
LEADER în viitor şi pentru dezvoltarea de proiecte comune.

COOPERARE INTERNĂ
Această cooperare se va desfăşura la două niveluri:
1 pe de o parte în cadrul GAL-ului la nivel de partenerii asociaţi,
2. inter-teritorială între teritoriile LEADER din România. Importanţa cooperării la nivelul
teritoriului este are mare valoare pentru realizarea unor proiecte integrate. Dezvoltarea
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comunităţii locale şi realizarea unor proiecte comune se poate efectua numai prin colaborarea
între partenerii asociaţi în GAL.
În urma dobândirii statutului judiric Asociaţia nou înfiinţată prin care se va realiza funcţionarea
instituţională a GAL-ului are rolul de a furniza informaţii pentru aceşti parteneri şi de a sprijini
profesional aceste intenţii de cooperare şi să oferă asistenţă tehnică în derularea proiectelor.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
Considerăm că una din activităţile de bază pentru însuşirea unor experienţe privind derularea
programului LEADER în viitor şi pentru dezvoltarea de proiecte comune îl constituie cooperarea
şi implicarea în relaţii internaţionale.
Nr.
crt.

Partenerul
/partenerii

Tematica
cooperării

Obiective

Valoarea
proiectului
(euro)

Rezultate

Experienţe de cooperare deja intreprinse
1.

GAL Hajt a
csapat
Ungaria

Vizită de studiu schimb de bune
practici

Construcţia de
parteneriate între GALuri din exteriorul ţării

5000

Creşterea nivelului de
cunoştinţe a 40 de
persoane
privind
programul Leader

2.

Deli Napfenz
Nonprofit KFT
Ungaria

Vizită de studiu schimb de bune
practici

Construcţia de
parteneriate între GALuri din exteriorul ţării

5000

Creşterea nivelului de
cunoştinţe a 40 de
persoane privind
programul Leader

Nr.
crt.

Partenerul/pa
rtenerii

Tematica
cooperării

Obiective

Valoarea
proiectul
ui (euro)

Rezultate

Intenţii de cooperare
1.
GAL HAJT A
CSAPAT

1

GAL MICULA

Elaborare de
studiu, vizităschimb de
experienţă

Îmbunătăţirea
procesului de vânzare al
produselor,
marketingului,
posiblităţi de prezentare
şi desfacere, creeare
unui mediu favorabil
economic

35.000

60 de reprezentanţi din
cele două GAL-uri
participanţi la
schimburi, pliante,
mediatizarea
produselor,expoziţie de
produse tradţionale, etc

Integrare socioculturală pe piaţa
muncii

Crearea de locuri de
muncă în mediul rural

8.000

Realizare studiu privind
şansele de integrare pe
piaţa muncii a tinerilor,
curs comun şi forum cu
persoanele juridice din
cele două GAL-uri
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CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI
Participarea la Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală reprezintă o oportunitate de colaborare
între actori interesaţi de dezvoltare rurală. GAL Tara Zarandului va face demersurile pentru a
deveni membru al RNDR.
RNDR va oferi posibilităţi de cooperare şi va oferi sprijin în realizarea proiectelor de cooperare.
Cu ajutorul reţelei GAL Tara Zarandului va urmări acţiunile cuprinse în planul de acţiune al
RNDR:
-

Îmbunătăţirea guvernanţei locale

-

Îmbunătăţiera capacităţilor de management şi de planificare a persoanelor implicate în
implementarea PNDR şi a strategiei de dezvoltare locale.

-

Îmbunătăţirea capacităţii de parteneriat între teritorii şi între actorii implicaţi în dezvoltarea
rurală
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