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Introducere
Cooperare teritorială şi capacitate instituţională de dezvoltare rurală
în cadrul Microregiunii Horezu 2003-2012
Comunităţile partenere din Microregiunea Horezu au activităţi comune de mai mulţi ani.
Aceste activităţi se referă la instruire, facilitare de procese participative de planificare strategică
şi animare a dezvoltării locale. Începutul a fost făcut în 2003, într-un proiect pilot al Centrului
Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane UN Habitat cu elaborarea Strategiei de dezvoltare
Horezu 2004-2008 cu participarea comunităţii, a autorităţilor judeţene, a programelor de
finanţare europeană. S-au elaborat tot atunci şi numeroase schiţe de proiecte cu ajutorul
studenţilor şi cadrelor didactice ale Universităţii de Arhitectură Ion Mincu în cadrul Şcolii de
Vară „Revitalizare Horezu”. Experienţa, considerată de succes, a făcut din Horezu unul din
cele patru studii de caz din manualul de dezvoltare economică locală al UN Habitat utilizat în
programele de formare din toată lumea. Atunci s-a identificat necesitatea ca strategiile de
dezvoltare să fie construite în jurul micilor oraşe-târguri tradiţionale ca poli de dezvoltare, să
aibă în vedere consolidarea relaţiilor dintre localităţile învecinate şi să definească obiective şi
acţiuni comune pentru acestea. Activitatea noastră s-a extins în perioada 2005-2006 la
localităţile vecine din judeţele Vâlcea şi Gorj (Costeşti, Tomşani, Măldăreşti, Vaideeni,
Polovragi, Novaci, Crasna) care s-au regrupat sub denumirea comună Oltenia de Sub Munte,
brand de destinaţie turistică. În urma analizei strategiilor de dezvoltare loala elaborate de
acestea au realizat o serie de similaritati.
VIZIUNI SI DIRECTII
STRATEGICE DE
DEZVOLTARE 20072013

HOREZU

VAIDEENI

MALDARESTI

COSTESTI

TOMSANI

Turism (rural, agro,
eco, montan, pastoral)

X

X

X

X

X

Agricultura/
mestesuguri
valorificarea
resurselor naturale

X

X

X

X

X

Reabilitare /
modernizare
infrastructura tehnica,
sociala si servicii
publice

X

X

X

X

X

Creare / Consolidare
structuri asociative

X

X

X

X

X

Dezvoltare
profesionala / tineret

X

X

X

X

X

În anul 2005 autoritatile publice locale din Horezu, Costeşti, Măldăreşti, Slătioara şi
Vaideeni au creat Asociaţia de dezvoltare intercomunitara „Depresiunea Horezu”. Grupul de
Acţiune Locală microregiunea Horezu a fost iniţiat prin intermediul a două Asociaţii de
Dezvoltare (Asociaţia Depresiunea Horezu şi Asociaţia Bistriţa Otăsău) selectate în anul 2006
de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale printre cele 120 de teritorii (zone) subregionale, cu o populaţie cuprinsă între 10.000 şi 100.000 locuitori în vederea realizării de
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structuri şi activităţi tip LEADER. Reprezentanţii teritoriilor desemnaţi de către parteneriate
informale ale sectoarelor public, privat şi a societăţii civile, au fost instruiţi pentru derularea
acţiunilor necesare pentru pregătirea implementării axei LEADER în România.
În anul 2008 Asociaţia “Depresiunea Horezu” a iniţiat proiectul „10 pentru o
administraţie publică modernă în Romania”, cu finanţare PHARE prin Fondul de
Modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local în cadrul căreia s-au elaborat
Studiul diagnostic al Microregiunii Horezu si Strategia de dezvoltare locală a Microregiunii
Horezu 2009-2013. Cele două GAL-uri mentionate mai sus au decis să se comaseze pentru a
genera o masă critică din punct de vedere al resurselor umane, financiare şi economice pentru
susţinerea unei strategii viabile, bazate pe relatiile istorice dintre localitatile implicate. GAL-ul
rezultat, Microregiunea Horezu, si-a propus sa înainteze Strategia adoptată spre finanţare în
cadrul Axei Leader a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, wsprijinul nerambursabil în
cadrul acestei Axe urmand sa fie acordat pentru implementarea strategiei de dezvoltare
microregionala.
Conform PNDR, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi stabilirea nevoilor
de dezvoltare, un rol important în cadrul parteneriatelor public-private îl ocupă administraţia
publică locală. Axa Leader facilitează cooperarea între unităţile administrativ – teritoriale,
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cum este Asociaţia Depresiunea Horezu apărând ca o
necesitate pentru coerenta strategica a unei zone care reuneste comunitati cu probleme similare,
datorită fragmentării administrative, a insuficienţei veniturilor proprii ale unităţilor
administrativ teritoriale, capacităţii financiare proprii limitate de accesare a fondurilor
europene.
La nivel local, s-a constientizat faptul ca dezvoltarea comunităţilor locale nu se poate
realiza fără o implicare activă a cetăţenilor în procesul de consultare şi de luare a deciziilor.
Astfel, apare necesitatea înfiinţării la nivel local a unor structuri care să reunească reprezentanţi
ai sectoarelor public, privat şi societăţii civile dintr-un teritoriu stabilit, să identifice punctele
slabe şi tari şi să stabilească priorităţile teritoriului, să implementeze acţiunile corespunzătoare
şi apoi să împărtăşească experienţa şi bunele practici cu alte structuri parteneriale similare.
Aceasta este ratiunea de infiintare a Grupului de actiune locala Microregiunea Horezu, care se
doreste un vector de dezvoltare eficienta si planificata a zonei teritorial-administrative pe care o
deserveste.
Teritoriul GAL Horezu
Teritoriul microregiunii Horezu se consituie în spaţiu eligibil pentru implementarea axei
LEADER fiind format majoritar din spaţiul rural definit conform legislaţiei din România
(comune şi oraşe) la care se adaugă oraşul Horezu a cărei populaţie, 6.701 locuitori nu
depăşeşte pragul de 20.000 locuitori. Includerea oraşului Horezu asigură coerenţa teritorială,
masa critică necesară din punct de vedere al resurselor umane, financiare şi economice, pentru a
susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă. De asemenea, oraşul Horezu are în mare parte
caracteristici rurale (aproape jumatate din populatia sa traieste in cele sase sate apartinatoare,
densitatea populatiei fiind de 56,94 locuitori/kmp). Economia sa locală se axează în principal pe
sectorul agricol, silvic, zootehnic, mestesuguri, comert, problemele cu care se confruntă
locuitorii din Horezu fiind similare cu cele întâlnite în sate şi comune, diferenţiindu-se de fapt
doar prin numărul putin mai ridicat de locuitori din cadrul unităţii administrative. Ponderea
populaţiei urbane din microregiune este de 20,26%, sub 25% din numărul total de locuitori
dintr-un GAL.
Teritoriul acoperit de strategie este omogen şi oferă o masă critică din punct de vedere
al resurselor umane, financiare şi economice pentru susţinerea unei strategii viabile.
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Capacitatea de implementare a strategiei şi cooperare transnaţională
Rolul GAL-ului a fost decisiv în dezvoltarea
strategiei ariei şi va fi decisiv si în implementarea acesteia,
GAL-ul asigurând reprezentarea corecta a locuitorilor,
infomare si consultanta, activarea ariei si identificarea
actorilor/liderilor de opinie, dezvoltarea planurilor de
afacere/proiecte şi o interfata cu alte institutii externe. GALul este responsabil de implementarea strategiei de dezvoltare
locală, precum şi de selectarea proiectelor conforme cu
obiectivele formulate în acesta. GAL beneficiază de sprijin
tehnic, logistic şi financiar din partea Asociaţiei Depresiunea
Horezu ale cărei resurse financiare şi administrative au
crescut în ultimii ani.
Începând din 2009 prin internediul Asociaţiei
Depresiunea Horezu există o cooperare formală cu partenerul
transnational LAG Kainuu Finlanda de la care, prin vizite de
studiu şi stagii de formare s-a acumulat o bogată experineţă
care va putea fi pusă în practică prin intermediul prezentului
proiect. Acest parteneriat face parte din pregătirea noastră in
vederea implementarii un proiect de tip Leader in
Microregiunea Horezu. Astfel, Asociatia DEPRESIUNEA
HOREZU a organizat un Seminar de cooperare si un Atelier in
domeniul dezvoltării rurale durabile romano-finlandez în perioada 25-27 septembrie 2008, la
care au participat actori locali din 10 localitati din Microregiunea Horezu. În cadrul acestui
seminar s-au prezentat experienta finlandeza de dezvoltare rurala - Tarja Lukkari, Project
Manager of Rural Development Action Programme in Kainuu Region, experienta finlandeza in
cadrul programului Leader 2000 -2006 si planuri pentru perioada 2007-2013 - Liisa Hamme,
Executive Manager Local Action Group Kainuun Naisyrittajyys şi experienta finlandeza de
asistenta pentru industrii din mediul rural (forestry, wood processing, turism, mountain facilities
– hiking, skiing) – Nina Leinonen, rural coordinator Kainuu Employment and Economic
Development Centre. Schimbul de experienţă a fost facilitat de Lonrot Institute, University of
Oulu, Finlanda. Printre exemplele de bună practică ale regiunii au fost prezentate metode
innovative de furnizare a serviciilor în parteneriat între sectorul public, sectorul privat şi
sectorul non-profit asociaţii-fundaţii în special pentru vârsta a treia, specializarea satelor
(protecţia mediului, servicii, cultură, patrimoniu istoric, turism), participarea copiilor şi tinerilor
la luarea deciziilor.
De asemenea, Asociaţia Depresiunea Horezu si organizatiile sociale si economice de tip
asociativ din Microregiunea Horezu (asociatii si fundatii, societati cooperative) a căpătat deja o
bogată experienţă în implementarea unui program de dezvoltare şi investiţii în întreprinderi
locale din mediul rural prin proiectul strategic POS-DRU cu titlul “I-Dealis – Incluziune si
Dezvoltare Economica in zonele ALpine (montane si sub-montane) din Romania prin
Intreprinderi Sociale”, proiect care a coagulat in actiunile sale peste 50 de organizatii si grupuri
de initiativa din Microregiunea Horezu.
Microregiunea Horezu - un teritoriu cu relaţii economice şi sociale stabile, un parteneriat
teritorial consolidat pregătit pentru a deveni un Grup de Acţiune Leader performant
În concluzie putem spune că GAL Microregiunea Horezu este rezultatul unui proces de
cooperare teritorială de durată şi profunzime derulat constant cu începere din 2005 ceea ce a
permis comunităţilor partenere să acumuleze o capacitate instituţională şi umană care le califică
să devină un grup Leader de succes în România.
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LISTA LOCALITĂŢILOR CUPRINSE ÎN TERITORIUL MICROREGIUNII HOREZU
Din punct de vedere administrativ-teritorial Microregiunea Horezu este formată din 9
localităţi: un oraş – Horezu şi 8 comune – Bărbăteşti, Coteşti, Măldăreşti, Oteşani, Slătioara,
Stroeşti, Tomşani, Vaideeni, în total 46 sate, având o suprafaţă totală de 68.209 ha.
Codul
comunelor
INSSE

Numele localităţii
Comune

168041

Oraşe

Horezu

168559

Barbatesti

169253

Costesti

171272

Maldaresti

171931

Otesani

173061

Slatioara

173533

Stroesti

173935

Tomsani

174021

Vaideeni

Nr. locuitori1
Sate

Horezu, Ifrimesti,
Ramesti, Romanii De
Jos, Romanii De Sus,
Tanasesti, Urşani
Barbatesti, Barzesti,
Bodesti, Negrulesti
Bistrita, Costesti,
Pietreni, Varatici
Maldaresti, Maldarestii
De Jos, Rosoveni,
Telechesti
Bogdanesti, Carstanesti,
Cucesti Otesani, Sub
Deal
Coasta Cerbului,
Gorunesti, Milostea,
Mogesti, Ruget,
Slatioara
Ciresu, Dianu,
Obrocesti,
Pojogi-Cerna, Stroesti
Baltateni, Bogdanesti
Chiceni, Dumbravesti,
Folestii de Jos,
Folestii de Sus, Miresti,
Tomsani
Cerna, Cornet, Izvoru
Rece, Marita, Vaideeni

din
oraşe
6.701

TOTAL

6.701

% locuitori
oraşe
din total
locuitori
(≤25%)

20,26

Total
teritoriu

Suprafaţa
Densitate
totală
km2

loc./km2

6.701

117,69

56,94

3.671

41,25

88,99

3.342

109,21

30.6

2.001

28,73

69,65

2.822

34,18

82,56

3.466

48,14

72,00

2.992

41,88

71,44

3.983

41,17

96,75

4.090

157,59

25,95

33.068

619,84

53,35

Sursa: Institutul National de Statistica INS – vezi Adresa INS Dir. Jud Vâlcea din 26.03.2012 – Opis Dosar poz.5
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Coerenţa teritorială a microregiunii Horezu

Populatia stabilă la 1 iulie 2010
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Selecţia comunităţilor membre GAL Microregiunea Horezu s-a făcut pe baza unei analize
serioase a relaţiilor teritoriale în timp la nivelul Microregiunii. S-a constatat că în zona
depresionară Horezu s-au dezvoltat în ultimul secol, alături de centrul urban, mai multe
localităţi rurale/ comune, conturându-se o arie demografică culturală unitară, cu elemente
lingvistice, culturale şi tradiţii comune. Harta de mai jos evidentiaza tocmai aceste legaturi.

Zona include o mare suprafaţă montană, zona locuibilă fiind concentrată în sudul
teritoriului, în zonele depresionare cu altitudini de 400-600 m. Teritoriul face parte dintr-o
9
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unitate geografică omogenă cunoscută sub denumirea de "Oltenia de sub Munte", coincidentă în
mare parte cu aria depresionară Subcarpaţii Olteniei şi are numeroase caracteristici comune, pe
lângă cele de natură geografică: elemente etno-folclorice, ocupaţii şi meşteşuguri tradiţionale,
portul, arhitectura laică şi religioasă, structura populaţiei, anumite forme de turism etc.
Comunităţile partenere localităţile rurale ale microregiunii - comunele Bărbăteşti, Costeşti,
Măldăreşti, Oteşani, Slătioara, Stroeşti, Vaideeni, Tomşani s-au dezvoltat în urma reorganizării
unităţilor administrative din anul 1968, ca centre satelit ale Oraşului Horezu, existând o
permanentă legătură administrativă şi culturală, favorizate fiind şi de distanţele foarte mici între
acestea (Horezu – Costeşti: 7 km, Horezu – Măldăreşti: 2 km, Horezu – Vaideeni: 6 km,
Horezu – Slătioara: 8 km, Horezu – Tomşani: 6 km, Horezu – Stroesti 12 km, Horezu – Otesani
10 km, Horezu – Barbatesti 13 km).
Comunele din vecinătatea centrului urban folosesc serviciile administrative (Notariate,
Judecatorie, procuratura, Administratia Finantelor Publice etc.), educaţionale (Liceul C.
Brancoveanu – peste 2500 elevi din Microregiune), de sănătate (Spitalul orasenesc Horezu),
financiar-bancare, comerciale ş.a. localizate în oraş. Se poate vorbi despre un sistem care
grupează un ansamblu de aşezări rurale şi o aşezare urbană legate prin puternice legături
istorice, economice şi socio-culturale, inter-conectate de o reţea de drumuri judeţene şi locale, a
cărui funcţionare va putea fi optimizată pentru o mai eficientă valorificare a resurselor naturale
şi a valorilor de patrimoniu construit existente prin implementarea unei strategii comune
coerente.


Ruralitate

Zona este predominant rurală, ponderea populatiei urbane fiind de 20,26% ceea ce
corespunde criteriilor LEADER. Mai mult, această pondere ar fi si mai scăzută dacă am avea în
vedere faptul că în afara asezării centrale, oraşul Horezu este format din alte 6 sate cu acelasi
grad de dezvoltare cu comunele cu care constituie Grupul de Actiune Locală. Dacă am avea în
vedere si populatia din satele componente ale orasului Horezu ponderea populatiei rurale ar fi
de aproape 90%.


Densitate

Densitatea în zonă, 53,35%, este mult sub media natională care era de 90,18% la
recensământul din 2002.
1. După cum se poate observa GAL Microregiunea Horezu cu o populaţie de 33.068
locuitori îndeplineşte criteriul SCS 1.1 stabilit de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi anume teritoriul său are o populaţie cuprinsă între 30.000 şi
70.000 de locuitori.
2. GAL Microregiunea Horezu cu o densitate de 53,5 locuitori – km îndeplineşte
criteriul SCS 1.2 stabilit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi anume
teritoriu cu o densitate a populaţiei mai mică de 75 loc./km2
În Microregiunea Horezu gradul de saracie variază de la 41,7% în Costeşti la 63,6% în
Stroeşti ceea ce ne arată că zona este caracterizată de un grad avansat de sărăcie. Prezentăm
succint detalii cu privire la gradul de sărăcie a populatiei:
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Localitatile din microregiunea Horezu: Gradul de sărăcie
Cod
SIRUT
A

Denumire
localitate

Numar
gospodarii
la
recensaman
t

168559
169253
171272

BARBATESTI
COSTESTI
MALDAREST
I
OTESANI
SLATIOARA
STROESTI
TOMSANI
VAIDEENI

171931
173061
173533
173935
174021

Rata
Saracie
i

Profunzime Severitate
a Saraciei
a Saraciei
(Deficitul
- Index
de Consum)
- Index

1355
1195
705

Numar
persoane in
gospodarii
la
recensaman
t
3854
3416
2069

54,6%
41,7%
51,9%

17,7%
12,6%
16,9%

7,9%
5,3%
7,6%

993
1301
1125
1446
1472

3027
3633
3086
4194
4220

60,7%
50,9%
63,6%
49,2%
60,9%

20,7%
16,1%
22,2%
15,5%
21,4%

9,6%
7,1%
10,4%
6,8%
10,1%

Sursa: Anexa 11a Ghidului de finanţare Măsura 322 - Lista comunelor cu gradul de sărăcie aferent,www.apdrp.ro

În Microregiune sunt cuprinse localităti incluse în Zona Montană Defavorizată. Zona
Montana Defavorizata are productia agricola afectata de conditiile climatice si de relief din
cauza caracteristicilor de altitudine si de panta si include:
• Unitatile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m,
limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de
Administrare si Control) care apartin de aceste UAT;
• Unitatile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii intre 400 – 600 m si care au o
panta medie egala sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice
(identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT.
Lista UAT incluse în Zona Montană Defavorizată
UAT NUTS 5
Bărbăteşti
Costeşti
Horezu
Vaideeni

SIRUTA
168559
169253
168041
174021

Sursa: Anexa E a Ghidului Solicitantului pentru participarea la selectia GAL – sesiunea martie 2012

Existenţa unor zone Natura 2000 şi a unor zone cu valoare naturală ridicată
(HNV)
Pe teritoriul Microregiunii Horezu se găsesc două situri natura 2000: situl ROSCI 0015 Buila Vânturariţa si situl ROSCI 0128 - Gorjului de Nord Est ( Sursa: Adresa nr.
2552/28.03.2012, emitent APM Valcea – Opis Dosar poz. 6).
Teritoriul GAL Microregiunea Horezu este caracterizat de existenţa multor suprafeţe de
pajişti cu înaltă valoare naturală şi practici agricole tradiţionale, 4 din cele 9 localităţi care
reprezintă 69% din suprafaţa teritoriului GAL Microregiunea Horezu au „Pajişti cu Înaltă
Valoare Naturală” şi „Practici agricole tradiţionale” fiind incluse în Anexa F Zone HNV la
11
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Ghid - Lista UAT eligibile în cadrul Pachetului 1 „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală” şi
Pachetului 2 „Practici agricole tradiţionale”.
Tabel Lista UAT zone HNV
UAT NUTS 5
Bărbăteşti
Costeşti
Horezu
Vaideeni

SIRUTA
168559
169253
168041
174021

Sursa: Anexa E a Ghidului Solicitantului pentru participarea la selectia GAL – sesiunea martie 2012

Pajiştile sunt o componentă importantă a vegetaţiei şi încă includ zone semnificative de
păşuni şi fâneţe ca rezultat al secolelor de exploatare tradiţională de către fermierii locali. Ca
urmare a unui management stabil de lungă durată, pajiştile sunt, în mod frecvent, esenţiale
pentru biodiversitate, reprezentând unele din cele mai importante ecosisteme existente în
România şi Europa continentală. În ciuda valorii deosebite din punctul de vedere al
biodiversităţii, pajiştile se confruntă cu ameninţarea degradării sau pierderii ca urmare a
schimbării utilizării terenului. Aceasta include riscul abandonului cauzat de declinul sistemelor
agricole tradiţionale cu Înaltă Valoare Naturală şi a modelelor asociate de păşunat/cosit - în
timp ce supra-păşunatul, cultivarea sau dezvoltarea fizică inadecvată a infrastructurii, locuinţele
sau turismul distrug pajişti valoroase în alte locaţii.
Prin urmare GAL Microregiunea Horezu cu îndeplineşte criteriul SCS 1.3 stabilit de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi anume
- Teritoriu care cuprinde zone sărace/defavorizate - 4 din cele 9 localităţi fac parte din Zona
Montană defavorizată
- zone Natura 2000 - pe teritoriul microregiunii se găsesc două situri natura 2000 şi anume
Buila Vânturariţa si situl Gorjului de Nord Est
- zone cu valoare naturală ridicată (HNV) - 4 din cele 9 localităţi au pe teritoriul lor suprafeţe
de pajişti cu înaltă valoare naturală şi practici agricole tradiţionale.
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PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
PARTEA I: PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC
1. Prezentarea geografică şi fizică
1.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief,
altitudine)
1.1.1 Amplasare
Teritoriul GAL Microregiunea Horezu se află situat în partea de nord-vest a Judeţului
Vâlcea, în arealul subcarpatic (Subcarpaţii Vâlcii), de la poalele Munţilor Căpăţânii. Limitele
naturale sunt reprezentate de versanţii sudici ai Munţilor Căpăţânii, spre Nord, de delurile
subcarpatice care formează anticlinalul Ocnele Mari - Govora - Stroieşti, spre Sud, de valea
Bistriţei Vâlcii la Est şi valea Cernei spre Vest. Ca vecini, Microregiunea Horezu are la Nord
unităţile administrativ-teritoriale (UAT) ale comunelor vâlcene Mălaia şi Voineasa din Bazinul
Lotrului, la Est UAT Băile Olăneşti, Stoeneşti şi Pietrari, la Vest comunele gorjene Polovragi,
Alimpeşti, iar la Sud se învecinează cu un şir de comune vâlcene - Popeşti, Cernişoara,
Mateeşti.
Poziţia microregiunii în raport cu DN 67 şi DN 65 C, importante căi rutiere de acces şi
existenţa unui patrimoniu bogat de resurse turistice, a permis şi favorizat dezvoltarea
infrastructurii generale, a infrastructurii specifice turismului şi a utilităţilor de bază.
Microregiunea este traversată de DN 67 (Rm. Vâlcea – Horezu – Tg. Jiu – Motru – Drobeta Tr.
Severin), importantă arteă rutieră care leagă două magistrale rutire europene: E 81 (pct. de
frontieră RO / UA – Halmeu – Satu Mare – Cluj Napoca – Sibiu – Rm. Vâlcea – Piteşti –
Bucureşti) şi E 79 (pct. de frontieră H / Ro – Oradea – Deva – Petroşani – Tg. Jiu – Craiova –
Calafat – pct. de frontieră RO / BG) si DN 65C (Horezu – Bălceşti – Craiova). De asemena
prin microregiune trece DJ 665 (Horezu – Vaideeni – Polovragi – Baia de Fier – Novaci –
Curţişoara / DN 66 / E 79) care face legatura prin zona turistica Polovragi Baia de Fier – pestera
Muierii, Novaci Ranca cu magistrala Transalpina.
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DN 67C

E79
DN 66
Bumbesti Jiu
10.500 loc.

spre Sibiu

spre Sebes

spre Petrosani

Barbatesti
Costesti

DJ 665
Crasna

Vaideeni

DN 67
Slatioara

Tomsani

Maldaresti
Tg. Carbunesti
8.700 loc.

DN 67B
spre Craiova

spre Craiova

E81
DN 7

DN 65C
spre Craiova

spre Babeni

spre Pitesti

1.1.2 Relief
Relieful microregiunii este format din munţi atingând altitudini de până la 2.124 m Vf.
Ursul, douã şiruri de dealuri şi culoare depresionare, din care se evidenţiazã ca mãrime
Depresiunea Horezului. Patru dintre localităţile vizate au ca principală caracteristică aşezarea
imediat la poalele munţilor, având ca suprafaţa locuită doar o mică porţiune în sud, mare parte
din suprafaţă fiind ocupată de zone nelocuite împădurite sau alpine. Localităţile Costeşti,
Horezu şi Vaideeni îşi extind teritoriul lor administrativ până în creasta principală a Munţilor
Căpăţâna, la altitudini ce depăşesc 2000 m. Munţii Capăţînii au ca hotar nordic valea Latoriţei
şi cursul inferior al văii Lotrului. Către est, hotarul Munţilor Căpăţânii se confundă cu Oltul, iar
la apus, valea Olteţului îi separă de masivul Parângului. Cele mai înalte vârfuri sunt:
Vf.Căpăţâna 2094 m, Balota 2095 m, vf. Nedeia 2130m, Ursu 2124 m.
Patru dintre unităţile administrative teritoriale component ale microregiunii sunt
considerate ca aparţinând zonei montane defavorizate şi anume Bărbăteşti, Costeşti, Horezu şi
Vaideeni fiind Unităţile administrativ-teritoriale (UAT) de bază (comune sau oraşe) situate la
altitudini medii mai mari de 600 de metri conform PNDR.

Localitatea
Horezu
Altitudine medie :
1011 m
Panta medie :
25.92 %
Suprafata totala localitate ha:
11786.08
Suprafata totala pajisti şi % din total 1282.84 ha
suprafaţă :
10.8 % din
total
suprafata

Barbatesti
689.197
22.23 %
4222.81
463.79 ha,
10.9 % din
total
suprafata

Costesti
1047.89 m
30.56 %
10902.63
868.71 ha,
7.9 % din
total
suprafata

Vaideeni
1120.11 m
29.42 %
15811.03
1805.08
adica 11.4
%
din
total
suprafata

Sursa: Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie ICPA Bucureşti
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1.1.3 Clima microregiunii Horezu
Clima microregiunii este continental-moderată, cu vizibile influente mediteraneene a
oferit de la început condiţii favorabile de trai, cu ierni relativ blânde şi veri moderat călduroase,
la adapostul abruptului munţilor. S-au folosit datele climatice de la staţiile meteorologice cele
mai apropiate: Parâng (1650 m) şi Polovragi.
Temperatura.
La staţia meteorologică Parâng, temperatura medie a lunii ianuarie este de -70C, iar a
lunii iulie de -120C, la aceeaşi altitudine medie. În perioada celor 10 ani pentru zona montană,
temperaturile medii anuale cele mai ridicate oscilează între 4,790 şi 4,760C şi corespund anilor
1994 şi 2000. Cele mai scăzute medii anuale au fost înregistrate în anul 1997 (3,02°C).
Temperaturile maxime au înregistrat oscilaţii, cea mai mare valoare înregistrându-se în
anul 2000 (8,930C), iar cea mai mică în anul 1996 (6,60C). Analizând datele de la staţia
Polovragi, se constată că cea mai mare temperatură medie anuală s-a înregistrat tot în anul
2000, iar de-a lungul perioadei analizate valorile oscilează între 5 şi 7,50C. Tendinţa generală
este tot de creştere a valorilor acestui parametru climatic. În ceea ce priveşte temperaturile
maxime anuale, acestea sunt mult mai mari decât cele din Parâng.
Presiunea atmosferică cuprinde valori între 840 şi 850 hectopascali, cu un maxim de
848 hectopascali în anul 1990 (staţia Parâng).
Umezeala relativă a aerului. Mediile lunare cele mai mari se înregistrează în lunile
ianuarie şi septembrie (aproape 100%), iar cele mai mici în lunile martie, aprilie şi noiembrie
(între 77-78%).
Nebulozitatea. La staţia Parâng, valorile medii anuale cele mai mari ale nebulozităţii
sunt relativ constante pe perioada celor 10 ani, cea mai mare valoare aparţinând anului 1996 (
5,72). Pentru staţia Polovragi, se observă că anii în care s-au înregistrat valori scăzute ale
nebulozităţii alternează cu anii în care valorile acestui parametru sunt ridicate, fiind în directă
legătură cu regimul temperaturilor medii anuale şi cu cel al precipitaţiilor. Ceaţa prezintă mare
importanţă pentru vegetaţie deoarece aduce un plus de umiditate pentru plantele ce cresc pe
feţele însorite, diminuând acţiunea insolaţiei. Domină în tot timpul anului, însă cea mai mare
frecvenţă o are primăvara, determinată mai ales de curenţii de aer ce transportă cantităţi de
vapori de apă din etajul făgetelor.
Vântul sau deplasarea aerului de-a lungul suprafeţei terestre, provoacă ample variaţii
neperiodice celorlalte elemente meteorologice şi sporeşte viteza evaporaţiei, cât şi a
transpiraţiei. Influenţa constantă şi permanentă a reliefului conferă vântului caracteristici
regionale stabile. Acesta se exprimă prin două caracteristici esenţiale: direcţia şi viteza.
Vântul dominant bate din nord-vest, uneori canalizându-se în lungul văii Lotrului sau a
Oltului. Vantul reprezintă un important factor climatic, care adesea îşi pune amprenta asupra
distribuţiei vegetaţiei sau asupra aspectelor acesteia. Pe creastă vântul bate aproape în
permanenţă, deşi mediile anuale ale vitezelor nu depăşesc 1 - 2 m/s. Vântul determină adaptări
interesante la plantele ierboase şi lemnoase de altitudine. Astfel, ca urmare a predominanţei
vântului în direcţia nord-vest se întâlnesc molizi răzleţi ai căror coronament ia formă de steag.
Efectele vântului asupra vegetaţiei se resimt şi indirect prin influenţa pe care o au asupra
depunerii zăpezii. Datorită direcţiilor predominante a vântului din direcţiile nord, nord-vest,
sud-est, zăpada este spulberată de pe aceste pante, creându-se posibilitatea îngheţării solului cu
consecinţe pentru vegetaţia respectivă.
Precipitaţiile atmosferice reprezintă un factor climatic foarte important deoarece apa
provenită din ploi sau din topirea zăpezii constituie sursa de umezeală a solului, necesară
plantelor în perioada de vegetaţie. Cantitatea anuală de precipitaţii variază de la an la an. La
staţia Parâng, anii cu precipitaţiile cele mai abundente sunt 1990 şi 1996, cu valori între 1129,4
şi 1260 mm, iar cea mai scăzută valoare, de 895,8 mm, s-a înregistrat în anul 2000. În zona de
munte numărul zilelor ploioase este de 150 - 160 pe an. Formele precipitaţiilor, precum şi
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repartiţia lor pe anotimpuri, reprezintă abateri de la regulile generale pentru ţara noastră.
Regimul anual al precipitaţiilor se află în strânsă legătură cu frecvenţa şi gradul de dezvoltare al
sistemelor barice care traversează Carpaţii Meridionali într-o direcţie sau alta, dar este legat şi
de intensitatea proceselor termoconvective locale.
Stratul de zăpadă depăşeşte rareori 100 cm. Astfel, pe culmile cele mai înalte, uneori
persistă zăpada până în luna iulie, aceasta reprezentând o sursă importantă de umiditate
necesară plantelor (staţia Parâng).
Durata de strălucire a Soarelui este constantă pe perioada celor 10 ani, valoarea
maximă fiind de 1886 ore în anul 1997 şi cea minimă de 1546 ore în anul 1996 (staţia Parâng).
Etaje climatice Clima este etajată pe verticală, urmând treptele de relief, cu diferenţe şi
chiar inversiuni de climat de la un versant la altul.
- Etajul fagului este caracterizat prin precipitaţii cuprinse între 600 şi 900 mm/an,
ajungând chiar la 1000 mm/an, o umiditate cuprinsă între 68 şi 70 %,
temperaturi medii anuale cuprinse între 6 şi 90C.
- Etajul molidului este caracterizat prin precipitaţii cuprinse între 700 şi 900
mm/an, o umiditate cuprinsă între 67 şi 70 % (scade odată cu creşterea
altitudinii), temperaturi medii anuale cuprinse între 2 şi 50C şi prin
predominanţa vânturilor cu direcţie NV-SE.
- Etajul subalpin este caracterizat prin precipitaţii mai mari de 900 mm/an,
temperaturi medii anuale cuprinse între 1 şi 20C, o perioadă lungă în care zăpada
rămâne netopită şi o perioadă scurtă de vegetaţie a plantelor.

1.1.4 Principalele tipuri de sol predominante
Solurile din Masivul Buila-Vânturariţa, fiind în mare parte formate pe substrat calcaros,
nu prezintă o mare diversificare, fiind diferite doar din cauza tipului de asociaţii vegetale care sau format pe acestea. În ansamblu, între solurile Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
predominante sunt redzinele datorită configuraţiei calcaroase a masivului. În etajul fagului se
întâlnesc soluri podzolice humico-feriiluviale, brune acide de pajisti alpine şi de pădure, cu
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reacţie acidă şi grade diferite de podzolizare. În etajul coniferelor se întâlnesc soluri podzolice,
brune acide şi podzolice humico feriiluviale. În crăpăturile stâncilor se întâlneste sol turbos pe
care s-au instalat specii cu adaptări speciale - hasmofite. În lungul văilor se întâlnesc soluri
aluviale.
1.1.5 Resursele naturale
Ape
Depresiunea Horezu este drenată, de la est la vest de pâraielele Costeşti, Bistriţa,
Romani, Râmeşti, Luncăvecior, Luncavăţ şi Cerna, toate cu direcţie de curgere de la nord spre
sud, care creează un relief de luncă, de terase şi de dealuri piemontane/interfluvii. Acestea se
adună (Luncavăţ şi Bistriţa) ca într-un mănunchi ceva mai la sud şi se varsă în Râul Olt. Se
constată că reţeaua hidrografică a râurilor este bogată şi bine reprezentată. Cursurile de apă sunt
permanente, fără a avea însă debit mare.
Apele de suprafaţă
Întreaga reţea hidrografică a zonei este tributară râului Olt, prin afluenţi direcţi sau
indirecţi cu o direcţie de curs, în linii mari, de la nord la sud. Principalele râuri care străbat zona
şi constituie cea mai importantă resursă de apă sunt, de la est la vest:
- Raul Costeşti, afluent de stânga al Bistriţei (L = 18 km, S = 45 km²), care se varsă la sud de
comuna Costeşti, cu izvoare tot în Munţii Căpăţânii (curmătura Lespezi), adună apele de pe
versanţii nord-vestici ai masivului (sectorul până la Plaiul Lespezi) (pâraiele Şasa Voiceşti,
Ghelălău, Curmăturii), versantul estic al muntelui Arnota şi versantul sudic al Muntelui Cacova
(Pârâul Sec sau Valea Morii). Sapă chei spectaculoase pe traiectul unei falii importante,
străbătând Masivul Buila-Vânturariţa de la nord la sud.
- Raul Bistriţa, afluent de dreapta al Oltului, care se varsă în Olt în apropierea comunei
Băbeni-Bistriţa, între gurile de vărsare ale râurilor Govora şi Luncavăţ.Prin izvoarele sale,
Bistriţa pătrunde adânc în Munţii Căpăţânii. La originea sa sunt
mai multe izvoare care pornesc de sub culmile munţilor Văleanu,
Rodeanu, Zănoaga, Govora, Netedu. Pe partea dreaptă, prin
unirea mai multor izvoare, se formează pârâul Gurgui, iar pe
stânga pârâul Cuca. Acestea îşi măresc treptat debitul şi se unesc
la cantonul „Între Râuri”, formând râul Bistriţa. În cursul său
meandrat până la Olt, el străbate dealurile subcarpatice pe o
distanţă de circa 42 km, bazinul având o suprafaţă de 384 km².
Dacă se adaugă şi lungimea izvoarelor sale şi a afluenţilor,
lungimea totală este de circa 60 km. Sapă chei spectaculoase pe
traiectul unei falii importante, străbătând Masivul BuilaVânturariţa de la nord la sud. Traversează localităţile Costesti –
Tomsani – Francesti – Babeni, aval de evacuarea prin canal
deschis a apelor uzate provenite de la Avicola Babeni. Avalul Raului Bistrita este considerat
zonă critică sub aspectul poluarii apelor de suprafata.
- Raul Romani - de pe partea dreaptă, Bistriţa primeşte ca prim afluent important pârâul
Romanilor (Hurezu), provenit prin unirea pâraielor Bistricioara cu pârâul Romanilor. Un
afluent de dreapta mai important al Râului Romani este Pârâul Lunga.
- Raul Luncavăţ, afluent de dreapta al Oltului, care izvorăşte din Munţii Căpăţânii. Este format
prin unirea Pârâului Cumpenelor, cu izvoarele sub Vârful Balota şi Pârâul Blej, cu izvoarele sub
Vârfurile Ursu şi Coşana. La cota 810 metri, s-a făcut în anul 1996 captarea pentru apeductul ce
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alimentează cu apă potabilă satul Vaideeni. Pentru a micşora cantitatea de aluviuni cu care
Luncavăţul contribuie dăunător la colmatarea lacurilor hidroenergetice de pe Oltul inferior şi
pentru a evita producerea dezastrelor în zona satului, unde viteza se mai domoleşte şi încep
depunerile masive ale materialului aluvionar adus din munte în fazele de „ape mari”, în anii
1978-1989 Luncavăţul a fost îndiguit cu gabioane pe tot parcursul său prin sat, pe ambele
maluri. Luncavăţul străbate oraşul Horezu, unde primeşte ca afluent pe stânga paraul Urşani
unit aici şi el cu paraul Râmeşti şi iese din depresiunea Horezu, tăind Măgura Slătioarei pe la
capătul ei estic, comunele Măldăreşti şi Oteşani. Are o lungime de circa 50 km.
- Râul Recea işi adună apele de pe versanţii sudici ai munţilor Căşeria, Găuriciu, Zăvidanul,
Marginea, Stânişoara şi Stocşor având ca izvoare pârâul Găuriciului şi al Zăvidanului, pârâul
Marginei cu confluenţa la Luncile frumoase. Cel mai important afluent al său este Recişoara, iar
pâraiele cele mai însemnate pe care le primeşte de pe partea stângă sunt: pârâul Cumpenelor şi
pârâul Cerbului, pârâul Ţiganilor, pârâul Băncăilor, Pârâul lui Stroie, Pârâul lui Barnat, pârâul
Călineascăi unit cu pârâul Viezuinilor – zis la vărsare pârâul Racilor, pârâul Mărineştilor şi
pârâul Ulmetului. Ca şi Luncavăţul şi Cerna, râul Recea îşi aduce aportul de apă la lacul de pe
Lotru, prin captarea sa de la cota 1110 m, lucrare terminată în anul 1978. Râul Recea este captat
la cota 765 m în aducţiunea de apă pentru satul Recea, lucrare încheiată în anul 1996.
Apeductul, cu curgere gravitaţională, are lungimea de 6,450 km şi o reţea de distribuţie de 14
km. Pentru viitorii ani, este prevăzută extinderea reţelei de distribuţie de la bazinul de filtrare şi
tratare Recea, către toate celelalte sate dinspre apus ale comunei. Primeşte ca afluent pe dreapta
răul Mariţa pe teritoriul comunei Slătioara, se abate spre apus şi se varsă în Cerna. Cu puţin
înainte ca acest râu să taie pe la vest Măgura Slătioarei în punctul numit Oarba, trece printre
nişte pitoreşti piramide de şiroire din sedimentele cu sare de la Goruneştii Slătioarei.
- Râul Mariţa - străbate în lung de la Nord la Sud satul căruia i-a dat numele său, nume ce
porneşte de la slavonescul mòriţa (râul cu mori sau râul morilor). Izvorăşte de sub muntele
Stânişoara şi îşi sporeşte debitul primind ca afluenţi pe stânga Mijlocia şi Pârâul Runcului, iar
pe dreapta, pârâul Vălceaua. Are bazin hidrografic redus şi, deci, un debit mic. Are lungimea de
13-14 km şi se varsă în râul Recea, pe teritoriul comunei Slătioara. Din punct de vedere al
faunei piscicole pe care o adăposteşte, este evident şi caracteristic faptul că acest râu, în ultimii
4-5 km până la vărsare, creează un mediu convenabil racilor şi ţiparilor.
- Râul Cerna - ca şi în cazul altor râuri din ţara noastră, numele de Cerna face referire la
culoarea întunecată a fundului apei (ciornîi - negru în limba slavă), culoare ce o capătă
bolovănişul albiei acoperit de alge verzi filamentoase, dar care, îmbătrânind, se închid la
culoare. Izvorăşte de sub vârful Nedeiul, din zona numită Coasta Lacurilor şi adună apele de pe
coastele munţilor Corşoru, Buciumul, Milescu, Beleoaia şi Pleşa Polovragilor. Izvorul principal
şi iniţial de sub Nedei îşi sporeşte treptat debitul prin primirea ca afluenţi a numeroase pâraie –
cele mai multe cu o curgere temporară, însă. Bolovănişul şi prundişul albiei este format parţial
din calcar, rotunjit şi mulat de trecerea apei, şi din şisturi cristaline, cele două roci componente
ale bazinului său hidrografic. Şi râul Cerna, la cota 1100 metri, este barat şi captat în reţeaua de
alimentare a lacului hidroenergetic de la Vidra pe Lotru, încă din anul 1978. După un curs de
circa 75 de km, râul Cerna se varsă în Olteţ la limita sudică a judeţului, la Bălceştii Vâlcii.
Râurile Luncavăţ, Recea şi Cerna sunt urmărite ştiinţific, prin observaţii zilnice asupra
parametrilor de interes, ce se înregistrează în cele trei staţii hidrometrice de pe aceste râuri.
Observaţiile generale făcute, şi empiric, şi sistematic, în cei douăzeci de ani care au trecut de la
data captării acestor râuri pentru hidrocentrala de pe Lotru arată că această lucrare hidrotehnică
nu a modificat sesizabil şi dăunător regimul acestora şi nu a determinat nici-un fel de
dezechilibru ecologic în zonă şi pe cursul lor.
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Pe râurile din zonă au existat până la jumătatea secolului XX, instalaţii hidromotrice:
mori, joagăre, pive şi darace de lână. În anul 2000 mai era încă în funcţiune o singură pivă în
satul Vaideeni, pe râul Luncavăţ (pentru că lâna nu se mai prelucrează casnic şi manual) şi
moara din satul Romani de Jos care aparţine Mânăstirii şi funcţionează ocazional.
Lacuri - pe întinderea comunei Vaideeni există câteva mici lacuri cu apă dulce
rezultată din ploi şi zăpezi şi întreţinute din mici izvoare de fund. Au o suprafaţă între 5 şi 10 ari
fiecare, suprafaţă care variază după anotimp, spre sfârşitul verii ajungând, de regulă, să-şi
înjumătăţească suprafaţa şi volumul de apă. Suprafaţa şi cantitatea lor de apă sunt în descreştere
şi de la an la an, ca efect al colmatării cu aluviunile din jur şi ca efect al descompunerii pe loc a
vegetaţiei ierboase şi arbustive de la marginile lor. Existenţa lor a dat naştere toponimelor
corespunzătoare: La Lacul Porcului, Lacul din Bancea, Lacul din Zăpodii, Lacul din Muşiţa,
Lacul lui Cazan.
Apele subterane au fost foarte active, generând numeroase fenomene endocarstice,
reprezentate prin numeroase peşteri, la care se adaugă numeroase fenomene exocarstice de mai
mică amploare: ponoare, izbucuri, văi seci, chei. Acestea sunt localizate în zonele carstice
Buila-Vânturariţa (bazinele râurilor Costeşti şi Bistriţa). Ponoarele cu regim temporar sunt
semnalate în Muntele Piatra din Masivul Buila-Vânturariţa. Izbucurile cu cele mai mari debite
se întâlnesc pe flancul estic al Masivului Buila-Vânturariţa (Pahomie, peste 25 l/s, Pătrunsa,
Valea Curmăturii, Valea Morii), dar o serie de izvoare mici jalonează contactul dintre calcar şi
formaţiunile cristaline de pe flancul vestic (bazinul Pârâului Costeşti, obârşiile Văii
Comarnice). Văile seci (sohodolurile) sunt foarte frecvente în Masivul Buila-Vânturariţa
datorită infiltrării rapide a apelor din precipitaţii. Ele pot prezenta sectoare cu curgere
permanentă sau temporară, dar apa se pierde complet prin ponoare sau prin infiltraţii difuze.
Uneori, cursul lor este jalonat de aliniamente de doline. Toate văile din estul munţilor Cacova,
Piatra, Albu, Buila şi Vânturariţa prezintă astfel de caracteristici. De asemenea, o mare parte din
apa precipitaţiilor de pe întinsul râului Cerna nu au o curgere de suprafaţă, ci se pierd în
structura carstică, găunoasă, a calcarelor din majoritatea suprafeţei bazinului său superior. Dar,
deşi săpată în roci parţial calcaroase, valea Cernei nu este nici o vale de tip carstic definit, cu
defileuri, chei, izbucuri, etc. Singurul fenomen interesant pe care îl formează este trecerea
vijelioasă printr-o porţiune foarte îngustă, dar scurtă, cu un repeziş de 8-10 metri sub forma
unui scoc de moară, porţiune pe care înaintaşii localnicilor au numit-o, inspirat şi plastic, La
Moara Dracului. Un fenomen carstic interesant, întâlnit în Valea Cernei, este faptul că apa
râului Cerna, în anumite condiţii, se poate transfera în râul Olteţ prin labirintul galeriilor
carstice ce străbat în diagonală temeliile muntelui Pleşa Polovragilor, rămânând în albia sa doar
debitul ce se formează din pâraiele din aval de acest sorb. Atunci când debitul creşte mult, şi
mai ales când curgerea este barată natural de buturugi şi bolovani, nivelul apei se ridică la
nivelul sorbului şi, astfel, apa pătrunde în sorb şi, prin galerii, se duce în râul vecin, spre apus,
Olteţul, la câţiva kilometri mai jos.
Cheile În zonă se găsesc mai multe văi adânci cu aspect de chei. Cheile Bistriţei sunt
cele mai evoluate, măsurând 1,2 km şi având traseu adaptat perfect liniilor structurale din sudul
Muntelui Arnota. Cheile Pârâului Costeşti măsoară 2 km, au un traseu rectiliniu impus
structural, cu versantul stâng sculptat în şisturi cristaline.
Rezervele minerale. Calcar industrial şi de construcţii. Odată cu amplasarea Uzinei
de Produse Sodice la Govora s-a deschis în anul 1960, în masivul Arnota, pe teritoriul comunei
Costeşti, judeţul Vâlcea, cariera Bistriţa, de unde se extrage şi se prepara calcarul folosit in
industria chimică, pentru nevoi locale si calcarul filer, calcarul sistificare, furajer, mozaic de
calcar, calcar pentru mixturi asfaltice.
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Rezerve de nisip şi pietriş - permise de exploatare emise pentru următoarele societăţi:
Localitate

Exploatare

Agent economic

Sediul social

Slatioara

Nisip si pietris

GENIUS S.R.L.

com. Costesti

Sursa: Agenţia Natională a Rezervelor Minerale 2008

Petrol. Zăcăminte de petrol au fost identificate pe teritoriul comunei Tomşani în zona Foleşti.
Perimetre de dezvoltare – exploatare si exploatare petrolieră
aflate în concesiunea S.C. PETROM S.A.

Nr.crt.

Zăcământul
comercial

Comuna

Schela

109

Foleşti

Tomsani

Drăgăşani

Sursa: Agentia Nationala a Rezervelor Minerale 2008

Izvoare de ape minerale: sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice, hipotonice,
folosite până în anul 1989 în tratament balnear (în cadrul staţiunii balneoclimaterice de interes
local Costeşti), indicate în cură internă şi externă, apele fiind asemănătoare cu cele de la Băile
Olăneşti; în prezent staţiunea este închisă, stabilimentul balnear este degradat.
Izvoare termale: pe terioriul comunei Slătioara.
1.1.6 Vegetaţia (peisajul natural şi cultivat etc.).
Cercetările efectuate de specialiştii Parcului naţional Buila Vânturariţa au evidenţiat
habitate de stâncării şi peşteri habitate din pădure şi anume păşuni împădurite; păduri tip
Luzulo-Fagetum; păduri tip Asperulo-Fagetum; păduri acidofile cu Picea din etajul subalpin;
habitate din pajişti şi tufărişuri şi pe suprafeţe limitate habitate din turbării şi mlaştini. Această
diversitate
floristică
şi
faunistică
a
ecosistemelor foarte mare se datorează unui
complex de factori, printre care se numără:
- climatul relativ blând, cu influenţe
submediteraneene, care a favorizat răspândirea
unor specii relativ termofile;
- relieful muntos, care ocupă o parte însemnată
a teritoriului, favorizând menţinerea vegetaţiei
naturale, care în aceste arii nu a putut fi
înlocuită de culturile agricole datorită reliefului
accidentat; - în cadrul reliefului muntos există o
diversitate mare a tipurilor de habitat (entitate
ecologică ce indică mediul de viaţă al speciilor,
în acelaşi timp abiotic, dar şi biotic):
- frecvenţa mare a calcarelor la zi, marcată în
relief prin sectoare de chei şi mici masive
izolate cu versanţi abrupţi, hornuri, fisuri, văi
seci, grohotişuri, care adăpostesc o floră deosebit de interesantă. De exemplu se evidenţiază
pajiştile de stâncărie dominate de arginţică (Dryas octopetala), relict glaciar ce constituie aici
unul dintre cele mai puternice genofonduri din ţară. Se întâlneşte şi cetina de negi (Juniperus
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sabina frecvente în Cheile Folea şi Cheile Costeşti), ca şi diverse plante ierboase: afin
(Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea), afin vânăt (Vaccinium uliginosum), Loiseleuria
procumbens, etc.
Acest complex de factori, corelat cu poziţia faţă de centrele genetice şi căile de migraţie
a florei şi a faunei, a determinat existenţa unor elemente foarte diferite: eurasiatice, europene şi
central-europene, alpinocarpatice, submediteraneene, carpato-balcanice, ca şi o serie de specii
endemice sau subendemice.
Etajarea vegetaţiei
Vegetaţia este repartizată pe teritorii întinse sau mai restrânse în funcţie de condiţiile de
mediu, între care clima are un rol foarte important. Trecerea de la un etaj la altul nu este netă,
diferitele tipuri de vegetaţie interferând între ele, speciile arboricole de altitudine joasă urcând
uneori până la limita superioară a pădurii, iar cele ale etajelor superioare coborând mult în
pădurile de la poalele muntelui întâlnindu-se chiar şi inversiuni ale etajelor vegetale forestiere,
pe văile adânci, în sectoarele de chei.
Etajul nemoral (al pădurilor de foioase) se întâlneşte între 500 m şi 1400 m, iar
făgetele cu molid şi brad ajung uneori până pe creastă cu subetajele :
Stejăretele - etajul stejarului este prezent prin pădurile de gorun situate ca un brâu la
limita inferioară a subzonei fagului, ridicându-se pe alocuri până la 600 m şi chiar 800 m
altitudine. În cadrul acestei subzone se află, prin depresiuni, şi păduri de stejar (Quercus robur);
Gorunetele - este reprezentat prin alternanţa fag cu gorun. În vreme ce gorunul preferă
pantele sudice, sud-estice, fagul se instalează pe pantele nordice, mai umede şi mai reci. (Buia,
Păun,1967);
Făgetele - cea mai largă răspândire dintre pădurile din zonă şi este reprezentat prin
păduri întinse de fag. Acest subetaj începe la 700 m şi se desfăşoară până la 1200 - 1300 m.
Este reprezentat prin păduri montane de fag, caracterizat prin lipsa gorunului şi apariţia câtorva
specii ierboase montan-carpatice, care le deosebesc de făgetele de deal. (Gh. Ploaie, 1998).
Pădurile de fag cu răşinoase - limita inferioară este greu de stabilit deoarece speciile de
răşinoase: molidul (Picea abies) şi mai ales bradul (Abies alba), coboară pe văi până la altitudini
destul de mici (600 - 650 m) în Cheile Bistriţei sau Costeşti, formând păduri de amestec cu
fagul. În general, pădurile de amestec se extind la altitudini cuprinse între 500 şi 1500 m. În
cadrul acestui subetaj se găsesc specii de conifere precum: brad (Abies alba), molid (Picea
abies), pin (Pinus sylvestris), zadă (Larix decidua ssp. carpatica), tisă (Taxus baccata), în
amestec cu foioase din etajele inferioare, în special mesteacăn (Betula pendula), paltin de munte
(Acer pseudoplatanus), plop (Populus tremula), frasin (Fraxinus excelsior), tei (Tilia cordata),
ulm (Ulmus scabra), şi mai rar carpen (Carpinus betulus), paltin (Acer campestre, A.
platanoides), salcie (Salix capraea).
Etajul boreal (al molidişurilor) este destul de bine reprezentat, pădurile de răşinoase
fiind cuprinse între altitudini de 1200 şi 1850 m şi aparţinând din punct de vedere fitocenologic
asociaţiei Piceetum carpaticum (Gh. Popescu, 1974). Cuprind în special molid (Picea abies,
excelsa) şi, mai rar, brad (Abies alba), zadă (Larix decidua ssp.carpatica), pin ( Pinus sivestris,
P. montana), iar în apropierea versanţilor stâncoşi tisă (Taxus baccata). Alături de arbori se
întâlnesc şi arbuşti cum ar fi: ienupăr (Juniperus communis, J. intermedia, Juniperus sabinacetina de negi), măceş (Rosa canina, Rosa pendulina), zmeur (Rubrus idaeus), tulichină pitică
(Daphne mezereum), afin (Vaccinium myrtillus), iar la limita superioară ienupăr (Juniperus
sibirica) şi jneapăn (Pinus mugo). Vegetaţia ierboasă este reprezentată de numeroase specii, dar
şi de specii de muşchi şi licheni.
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1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului
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1.3 Populaţie – demografie
Populatia Microregiunii este suficient de mare
pentru a permite o planificare corespunzătoare a
resurselor umane ale zonei. Din punct de vedere
etnic şi confesional, populaţia zonei este relativ
omogenă, principalul grup fiind al românilor
ortodocşi. Alături de acest grup majoritar, trebuie
semnalată în zonă prezenţa unui important grup
de rudari şi rromi (cca. 1500-2000 persoane)
localizaţi cu precădere în localitatile Horezu,
Costeşti şi Vaideeni. Rudarii au ca meserii
traditionale împletituri şi prelucrarea lemnului,
sunt foarte buni muncitori forestieri si sezonier se
organizeaza in echipe care pleaca in diverse regiuni din tara pentru a se angaja ca zilieri, la
muncile campului, in pomicultura, la culturile de vita de vie etc. In Microregiunea Horezu sunt
constituite două organizatii etnice: Asociatia „VALEANU” a comunitătii rudarilor din Săliste
Horezu si Cooperativa „Cosuri si fructe” a romilor din Costesti, partenere în GAL
Microregiunea Horezu.
Populaţia este în scădere după cum arată datele din tabel şi graficul de mai jos:
Populaţie /
Localitate

An de
Soldul
Soldul
referintă migrării natural
2002
6807
-71
23
Horezu
3699
-11
-20
Costeşti
3861
-15
-36
Bărbăteşti
3633
-3
-26
Slătioara
3104
-17
-18
Stroeşti
4194
-4
-45
Tomşani
3046
-10
-14
Oteşani
2069
-4
-16
Măldărăşti
4235
-22
Vaideeni
34648
-135
-174
Total
100% - 0,39%
- 0,51
%

Total
Din care
Din care
Populaţia Şomaj
populatie Sub 20
Peste 60
activă
2010
ani 20102 ani 2010
6701
1386
1364
2672
426
3342
642
925
1426
110
3671
660
1119
1749
102
3466
665
1017
921
139
2992
543
919
1638
55
3983
665
1240
1919
152
2822
543
876
1667
121
2001
364
559
816
98
4090
888
1083
1489
122
33068
6356
9102
14297
1325
95,44%
18,35%
26,27%
41,27% 3,83%

Sursa: Institutul National de Statistica INS – vezi Adresa INS Vâlcea nr. 373/26.03.2012, INS Bucuresti nr.
6152/03.04.2012 – Opis Dosar poz. 5

Populatia înregistrează tendinte negative în toate localitătile Microregiunii după cum
poate fi observant din Graficul de mai sus. Dacă în 2002 soldul migrării si cel natural mai era
încă pozitiv în anumite localităti în 2010, conform celor mai recente date ale INS acesta era
negativ în toate localitătile. Tendintele demografice sunt alarmante în toate localitătile
Microregiunii.

2

Populatia la 1 iulie 2010
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Ponderea comunitatilor din GAL
Microregiunea Horezu
Măldărăşti
6%

Vaideeni
12%

Horezu
20%

Oteşani
9%

Costeşti
10%

Tomşani
12%
Stroeşti
9%

Bărbăteşti
11%

Slătioara
11%

Sursa: Institutul National de Statistica - prelucrare ADH-FPDL

Ponderea populatiei in localitătile Microregiunii este echilibrată asigurând o distributie
uniforma. Cele mai multe dintre localităţi reprezinta între 9 şi 12% din populatia totala a
Microregiunii, maximul fiind reprezentat de Horezu (20%) si minimul de Maldaresti (6%).
Sursa: Institutul National de Statistica - prelucrare ADH-FPDL

Ponderea populatiei varstnice in
localitatile GAL Microregiunea Horezu
(%)
20.36

Horezu
Vaideeni

26.48

Medie

27.53

Costeşti

27.68

Măldărăşti

27.94

Slătioara

29.34

Bărbăteşti

30.48

Stroeşti

30.72

Oteşani

31.04

Tomşani

31.13
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Din punct de vedere al indicatorilor demografici, zona este caracterizată printr-o
populaţie îmbătrânită, ponderea vârstnicilor fiind de peste 20%, iar a tinerilor de numai 19%.
Există diferenţe semnificative în ponderea populatiei vârstnice, care variază între 20 si 31%, o
pondere mai mare înregistrând comunele din sudul microregiunii Tomşani, Oteşani şi Stroeşti şi
una din comunele de munte şi anume Bărbăteşti. Ponderea populaţiei tinere înregistrează
diferenţe mai mici între localităţile de pe teritoriul microregiunii, cele mai mari valori
regăsindu-se în localităţile Vaideeni şi Horezu.
Rata de activitate a populatiei ramane redusa. Rata de dependenţă economică , adică raportul
dintre populaţia inactivă şi cea activă, înregistreaza o medie în microregiune de 1423, apropiată
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de media natională care se situa la 1.449 inactivi la 1.000 persoane active - Sursa: Institutul
National de Statistica INS – prelucrare ADH – FPDL

Populaţie /
Localitate

Populaţia
activă

Populatie
Recensamant 2002

Horezu
Costeşti
Bărbăteşti
Slătioara
Stroeşti
Tomşani
Oteşani
Măldărăşti
Vaideeni
Total

6807
3699
3861
3633
3104
4194
3046
2069
4235
34648

2672
1426
1749
921
1638
1919
1667
816
1489
14297

Populatia Rata de dependenta economica (1000 de
inactiva
persoane active la nr. persoane inactive)
4135
1.548
2273
1.594
2112
1.208
2712
2.945
1466
895
2275
1.186
1379
827
1253
1.536
2746
1.844
20351
Media in teritoriu - 1.423

(Sursa: Institutul National de Statistica INS – prelucrare ADH – FPDL).

Numărul
somerilor a înregistrat
în perioada 2010-2011
în
microregiunea
Horezu cote mult mai
înalte decât cele de la
recensământul
din
2002. Cel mai mare
număr de someri din
ultimii
ani
s-a
înregistrat în iulie
2010 când erau în
plată
2499
de
persoane.
Lipsa
locurilor de muncă din
zonă si expirarea
perioadei de somaj
pentru cei aflati în
plată pune serioase
probleme
sociale
zonei.

3000

2500

Evolutia somajului in localitatile GAL
microregiunea Horezu
2010-2011

2000

Numar persoane

Somajul
înregistrează cresteri
alarmante în ultimii
ani pe fondul crizei
economice, a reducerii
personalului
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1.4

Patrimoniu de mediu

Zona studiată dispune de un potenţial turistic extraordinar, reprezentat atât prin
obiectivele naturale numeroase si valoroase, cât şi prin cele antropice, toate laolaltă făcând din
această parte a Olteniei, una dintre regiunile cu cel mai ridicat potenţial turistic. În zonă, în
special în partea montană nelocuită, care constituie majoritatea suprafeţei localităţilor
componente, s-au păstrat într-o stare foarte bună de conservare suprafeţe întinse de padure şi
gol alpin, în perimetrul cărora se găsesc obiective turistice de interes major: sectoarele de chei
din zonele carstice, peşterile, văile râurilor. Zona dispune de un capital natural si cultural
deosebit de valoros in context national si european. Astfel, se remarca prezenta reliefului carstic
(inclusiv carstul impadurit): Cheile Bistritei, Masivul Buila Vanturarita, pestera Liliecilor, arii
naturale protejate: Muzeul Trovantilor, Parcul National Buila Vanturarita; manastiri si cule
(Hurezi-patrimoniu UNESCO, Arnota, Bistrita, Polovragi); arhitectura traditionala - case
traditionale in Pietreni, mori de apa, culele oltenesti; mestesuguri (tesaturi- scoarte, olaritcelebra ceramica de Horezu, cioplitura in lemn, icoane pe sticla, etc).
Capitalul natural si cel cultural sint relativ bine conservate, neexistand interventii umane
majore, cu mici exceptii. Promovarea şi valorificarea acestui patrimoniu a fost făcută în
anumite limite, mult departe de potenţialul său, aceasta prezentând atât avantaje cât şi
dezavantaje. Un avantaj important este ca în zonă sunt încă numeroase obiective foarte puţin
sau chiar deloc promovate şi valorificate. Promovarea şi valorificarea insuficiente au dus pe de
o parte la păstrarea numeroaselor obiective naturale nealterate de intervenţia umană şi deci cu
un potenţial turistic foarte ridicat, dar pe de altă parte a dus şi la degradarea unor obiective
turistice antropice de o valoare foarte mare. Din pacate, concesionarea unor terenuri in imediata
vecinatate a unor zone naturale de exceptie (ex. Vf.lui Roman) sau infrastructura de slaba
calitate (drumuri neintretinute - ex. drumul spre satul Olari) sint amenintari majore, care vor
putea distruge iremediabil un peisaj natural, de o mare valoare naturala, culturala dar si
economica. Efectele negative asupra mediului natural şi implicit asupra obiectivelor turistice
naturale se fac simţite în zonele intens frecventate de către turişti, cum sunt Cheile Bistriţei,
Peştera Liliecilor.
Un patrimoniu natural aproape deloc valorificat este cel sportiv. Zona montană dispune
de toate calităţile pentru practicarea sporturilor specifice: trekking, escaladă, speo-escaladă,
canioning, parapantă, mountain-bike, etc. În special în zona sectoarelor de chei şi pe văile
râurilor, în apropierea localităţilor, unde circulaţia turistică este foarte intensă, practicându-se în
special turismul de week-end, trebuie luate măsuri in ceea ce priveşte controlul activităţilor
turistice, pentru înlăturarea efectelor negative (numeroase vetre de foc, deşeuri, distrugeri ale
vegetatiei, inscripţii, etc.) şi pentru luarea de masuri ce vor duce la evitarea unor distrugeri
ireversibile.
1.4.1 Relief geologie
Zona studiată este situată în sudul Munţilor Căpăţânii şi respective Parâng, în regiunea
numită “Oltenia de sub munte”. Din punct de vedere al aşezării geografice şi a suprafeţei
locuite, localităţile din microregiune au ca principală caracteristică aşezarea imediat la poalele
munţilor, localitatile nordice având ca suprafaţa locuită doar o mică porţiune în sud, marea parte
din suprafaţă fiind ocupată de zone nelocuite împădurite sau alpine.
Din punct de vedere tectonic, zona face parte din orogenul carpatic. Masivul BuilaVânturariţa este parte a Pânzei Getice, unitate a Dacidelor Mediane din Carpaţii Meridionali,
puse în loc în Senonian, în cadrul tectogenezei laramice. Pânza Getică este alcătuită din
formaţiuni cristalofiliene prealpine şi dintr-o cuvertură sedimentară în cadrul căreia cele mai
vechi depozite sunt de vârstă Carbonifer superior. Datorită eroziunii, depozite sedimentare ale
Pânzei Getice se întâlnesc doar în câteva arii, dintre care cele mai importante sunt Braşov26
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Dâmbovicioara, Buila-Vânturariţa, Haţeg şi Reşiţa-Moldova Nouă.
Masivul Buila-Vânturariţa prezintă caractere aparte, specifice crestelor calcaroase
liniare şi insulare. Culmea principală are o lungime de circa 14 km, având însă caracter unitar
doar între Cheile Costeşti şi Cheile Cheia, cu o mică întrerupere în zona Curmătura Builei (aici
cuvertura sedimentară a fost erodată până la depozitele metamorfice), în rest fiind fragmentată
de către râurile care au săpat chei (de la vest la est: Bistriţa, Costeşti, Cheia şi Olăneşti), care
separă două masive: Arnota (sud-vest, între râurile Bistriţa şi Costeşti) şi Stogu (nord-est, între
râurile Cheia şi Olăneşti), care au o înfăţişare diferită de aceea a culmii principale. Creasta are
aspect accidentat, doar pe zone restrânse având platouri netezite (Muntele Cacova şi Muntele
Albu), trăsătura dominantă fiind cea de culme în trepte, dominată de vârfuri rotunjite (Piatra,
Buila) sau ascuţite (Vânturariţa). Sectorul nordic al culmii principale are aspectul unei creste
ascuţite şi zimţate, chiar dacă înălţimea descreşte treptat. Eroziunea şi dezagregarea au detaşat
martori de eroziune reziduali cu formă de turnuri sau ace, unii de dimensiuni mari (35m), în
special pe versantul vestic al masivului. Culmile secundare sunt în general scurte (sub 1km) şi
cad în trepte accentuate spre est. Doar în Muntele Cacova apar culmi netede, iar sectoarele de
culmi rotunjite din Munţii Cacova şi Piatra. Din punct de vedere altimetric, cota maximă este
situată la 1885 m (Vârful Vânturariţa Mare) iar cea minimă la 550 m (ieşirea Bistriţei din chei).
Rezultă o medie altitudinală de 1218 m.
În zona Masivului Buila-Vânturariţa se găseşte o succesiune de depozite metamorfice şi
sedimentare care poate fi urmărită în întregime pe deschiderile oferite de văile celor patru râuri
care traversează bara calcaroasă, săpând în aceasta câte un sector de chei.
În Masivul Buila-Vânturariţa, rocile metamorfice aflorează pe versanţii nord-vestici, pe văile
râurior Bistriţa, Costeşti, Cheia şi Olăneşti, cât şi în zona de creastă, unde ies la zi de sub
depozitele sedimentare erodate (Curmătura Builei). Evoluţia metamorfică a unităţilor gnaisice
din Pânza Getică se înscrie în intervalul de timp al ciclului Varisc (300 - 350 M.a). După
desăvârşirea ciclului baikalian, care a generat şisturi cristaline epimetamorfice, domeniul getic a
evoluat ca arie exondată supusă denudării. A devenit arie de acumulare în neo-Carbonifer, când
s-au acumulat depozite predominant continentale. În ciclul alpin, procesul de sedimentare
începe după faza de exondare care a durat şi în timpul Triasicului. În Jurasic, se conturează o
serie de zone depresionare printre care şi Buila-Vânturariţa.
Din punct de vedere ştiinţific, zona este valoroasă si prin faptul că aici apar cei mai
reprezentativi trovanţi. Astfel de formaţiuni geologice se găsesc şi în alte zone din ţară, dar la
Costeşti aceştia apar într-o densitate foarte mare pe un spaţiu restrâns, sunt de o varietate de
forme, compoziţie şi dimensiuni foarte mare şi în plus, aici a fost amenajat sigurul muzeu
cunoscut de acest gen. Trovanţii sunt cantonaţi în strate de nisip de vârstă Miocen superior
(Meoţian inferior), iar zona face parte din unitatea geotectonică Depresiunea Getică. Termenul
de "trovant" este specific literaturii geologice române şi a fost introdus de Murgoci (în lucrarea
"Terţiarul din Oltenia", 1907).
1.4.2 Biodiversitate
Zona se caracterizeaza prin diversitate genetică a florei şi faunei si abundenţa specii
protejatelor din cadrul florei - plante periclitate, vulnerabile, rare, endemite, plante ocrotite. În
zona vegetează numeroase plante rare, atât specii de climă caldă, submediteraneană, cât şi
specii relicte, glaciare, endemisme, care, în consecinţă, trebuie ocrotite. Există numeroase specii
ameninţate pe următoarele categorii diferenţiate de I.U.C.N.:
– specii periclitate (E)
– specii vulnerabile (V)
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– specii rare (R)
– specii neameninţate (Nt).
- endemite - specii a căror arie este restrânsă a * ± la România, ** carpatic şi *** carpatobalcanic.
Specia Denumirea populară Grad de periclitare Endemite
Specia Denumirea populară Grad de
periclitare Endemite
Angelica archangelica Angelică R
Aquilegia transsilvanica Căldăruşă V End.**
Arctostaphyllos uva-ursi Strugurii ursului V
Campanula alpina Clopoţei R
Campanula carpatica Clopoţei R End.**
Campanula transsilvanica Clopoţei V End.***
Centaurea atropurpurea Pesma R
Centaurea pinnatifida R End.***
Cerastium lanatum Lâna caprelor R End.*
Cerastium transsilvanicum R End.*
Cypripedium calceolus Papucul doamnei E
Daphne blagayana Iederă albă V

Specia Denumirea populară Grad de periclitare
Endemite
Hepatica transilvanica Crucea voinicului R End.*
Juniperus sabina Cetină de negi, brădişor R End.*
Larix decidua Zadă, larice R
Leontopodium alpinum Floare de colţ E
Licopodium clavatum Pedicuţă
Lloydia serotina R
Lilium jankae Crin de munte R
Lilium martagon Crin de pădure R
Linum uninerve In galben de Banat R End.*
Nigritella nigra Sângele voinicului E
Nigritella rubra Sângele voinicului E
Onobrychis Montana subsp. Transsilvanica R
End.*
Daphne mesereum Tulichină pitică V
Oxytropis carpatica Luntricică R End.*
Dentaria glandulosa Nt End.**
Pinguicula vulgaris R
Dianthus glacialis subsp. Gelidus R End.*
Pinus mugo Jneapăn R
Dianthus spiculifolius V End.*
Pleurospernum austriacum Coriandru R
Dianthus superbus Garofiţă de stâncă R
Pulmonaria rubra Mierea ursului Nt End.***
Dianthus tenuifolius Nt End.*
Ranunculus carpaticus R End.**
Dryas octopetala Arginţică R
Rosa coziae Roză de Cozia R End.*
Eritrichium nanum E End.*
Soldanella hungarica Degetăruţi R
Frysimum saxosum Brusture negru End.*
Soldanella pusilla Degetăruţi R
Galium valantoides var. Baillani Sânziene
Symphytum cordatum Nt End.**
Gentiana lutea Ghinţură galbenă E
Taxus baccata Tisă VîR
Gentiana acaulis R
Trollius europaeus Bulbuci de munte V
Gentiana punctata R
Veronica alpina R
Geum reptans R
Viola alpina R
Zona a fost puţin cercetată de către specialişti botanişti şi merită o abordare mai
îndeaproape în ceea ce priveşte speciile protejate ale florei.
Fauna
Etajul stejeretelor este etajul cel mai bine reprezentat faunistic, indicând condiţii de
viaţă foarte favorabile (hrană variată şi bogată, o durată mai mare a perioadei călduroase),
zoocenoza apropriindu-se de parametrii ei maximi atât sub raport cantitativ, cât şi calitativ este
cel al stejeretelor. În pădurile de stejar şi gorun, pe lângă diversitatea şi numărul mare de specii
de plante, trăiesc şi o mulţime de specii de animale. Din grupul nevertebratelor se întâlnesc la
tot pasul melci, păianjeni, gândaci, fluturi, albine etc. Ca vertebrate întâlnim batracieni, reptile,
păsări şi mamifere. Un batracian des întâlnit pe sistemul foliar al arborilor şi arbuştilor este
brotăcelul sau răcănelul (Hylaarborea). Reptilele, întâlnite aici, însă fără o prea mare frecvenţă,
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sunt: năpârca sau şarpele de sticlă (Anguis fragilis), şarpele de alun sau nuieluşa (Coronella
austriaca).
În aceste păduri de la poalele munţilor, cu climă mai blândă şi cu mult arboret, se
întâlnesc numeroase specii de păsări, care găsesc aici condiţii bune pentru hrană şi cuibărit:
privighetoarea (Luscinia luscinia) piţigoiul mare (Parus major), piţigoiul de livadă (Parus
lugubris); silvia cu cap sur (Sylvia communis) şi muscarul sur (Muscicapa striata), multe specii
de ciocârlii, presiri, sticleţi, alături de specii mai mari cum sunt ciocănitoarele: ciocănitoarea
pestriţă mare (Dendocropus major), ciocănitoarea de stejar (D. medius) şi ciocănitoarea pestriţă
mică. De asemenea, se întâlnesc şi păsări din neamul răpitoarelor de zi şi de noapte, ca: şoimul
rândunelelor (Falco subuteo), vânturelul de seară (Falco vespertinus) şi vânturelul (Falco
tinnunculus). Tot dintre răpitoare pot fi menţionate: gaia roşie (Milvus milvus), şerparul
(Circaetus gallicus) şi cucuveaua (Athene noctua). Mamiferele au şi ele reprezentanţi mai
cunoscuţi în aceste păduri: ariciul (Erinaceus europaeus), cuţcanul de pădure (Sorex araneus),
pârşul (Glis glis) şi şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus). Dintre carnivore pot fi
amintite: vulpea (Vulpes vulpes); lupul (Canis lupus), care trăieşte în regiuni izolate, dar uneori
şi în jurul aşezărilor omeneşti; viezurele (Meles meles), jderul de copac (Martes martes), pisica
sălbatică (Felix silvestris). Dintre ierbivore se întâlneşte căpriorul (Capreolus capreolus),
mistreţul.
Etajul faunistic al făgetelor este de asemenea foarte bine reprezentat, în limita
superioară ajungând până la 1700 m altitudine. O serie de animale trăiesc în ambele etaje făgete
şi păduri de confiere cu mici diferenţieri efective. Majoritatea insectelor, batracienilor
(răcănelul), reptilelor (şopârla şi guşterul), păsărilor (piţigoii, presurile, sticleţii etc.) şi
mamiferelor (mistreţi, pisica sălbatică ş.a.) preferă aceste păduri. Dintre păsări, destul de
numeroase în aceste păduri sunt: brumăriţa de pădure (Prunella modularis), fâsa de pădure
(Anthus trivialis), pitulicea mică (Phylloscopus collybita), guşă roşie (Erithacus rubecula),
struţul de vâsc, ţoiul, cojoaica şi gaiţa. Dintre răpitoarele de zi şi de noapte se întâlnesc aici uliul
găinilor (Accipiter gentilis), şorecarul (Buteo buteo), acvila ţipătoare (Aquila pomarina) şi
huhurezul (Strix aluco). Tot prin aceste păduri trăiesc şi porumbelul gulerat (Columba
palumbus), ciocănitoarea verde (Picus viridis), negroaica (Drycopus martius). Şi mamiferele au
reprezentanţi în acest etaj: veveriţa (Sciurus vulgaris), râsul (Lynx lynx), cerbul (Cervus
elaphus), şopârla de munte (Lacerta vivipara), Vipera berus şi Rana temporaria.
Etajul faunistic al pădurilor de conifere
Numărul animalelor este mai redus în raport cu cel din pădurile de fag sau de gorun.
Aceasta pe de o parte datorită condiţiilor climatice mai vitrege, iar pe de altă parte datorită
modului mai greoi de a-şi găsi hrana. Unele lepidoptere întâlnite aici sunt dăunători extrem de
periculoşi, fiind încadraţi în familia Lymantridae de ex. temuta omidă păroasă a molidului
(Lymantria monacha) care atacă în primul rând molidul, apoi pinul şi bradul, iar uneori şi fagul.
Ipidele sunt exclusiv fitofage, iar majoritatea lor trăiesc pe ramurile diferitelor specii de foioase
şi răşinoase, unde fac galerii. Ca reprezentant tipic, poate fi menţionat cariul mare de scoarţă al
molidului (Ips typographus). Ca reptile, pot fi menţionate vipera comună (Vipera berus) şi
şopârla de munte (Lacerta vivipara). Dintre animalele vertrebate, păsările sunt cele care
populează mai frecvent pădurile de conifere, ca urmare a faptului că ele găsesc condiţii de
cuibărit mai bune în aceste păduri, duşmanii fiind mult mai puţin numeroşi decât în pădurile de
gorun sau de fag. Sunt comune auşelul (Regulus ignicapillus) şi piţigoiul de brădet (Parus ater).
Frecvente, dar fără a fi totuşi numeroase, sunt: mierla gulerată (Turdus torquetus), piţigoiul
moţat (Parus cristatus), piţigoiul de munte (Parus montanus), cinteza (Fringilla coelebs),
forfecuţa (Loxia curvirostra), mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) şi corbul (Corvus corax), la care
femela şi ouăle sunt ocrotite de lege din cauza scăderii efectivului acestei specii de păsări. În
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aceste locuri se găseşte şi o specie de ciocănitoare: ciocănitoarea de munte (Picoides
tridactylus), precum şi cavalerul munţilor înalţi: cocoşul de munte (Tetrao urogallus). Un
locuitor tipic al acestor meleaguri este ursul brun (Ursus arctos), care este destul de rar în
Europa Centrală şi de Vest.
Etajul faunistic al tufărişurilor subalpine şi al pajiştilor alpine se distinge prin
numărul redus al speciilor, fapt explicabil prin condiţiile vitrege de viaţă (temperaturi scăzute,
oscilaţii mari de temperatură la suprafaţa solului şi în aer, zăpezi mari, ierni lungi, vânturi
puternice etc.) ale mediului alpin. Dintre vertebrate pot fi enumerate mamiferele: capra neagră
(Rupicapra rupicapra), şoarecele de zăpadă (Microtus nivalis ulpius), chiţcanul de munte (Sorex
alpinus), păsările: fâsa de munte (Anthusspinoletta), brumăriţa alpină (Prunella collaris).
Fauna pâraielor şi râurilor de munte care izvorăsc unele din golul alpin, altele din
pădurile de conifere. Ele sunt caracterizate printr-un debit mai constant decât majoritatea
celorlalte ape curgătoare, temperatură coborâtă şi puţin variabilă, apă saturată în oxigen şi
aproape totdeauna limpede, substanţe nutritive în cantităţi reduse. Curentul este rapid, adesea
întrerupt de cascade, patul albiei constând din stânci şi bolovani. Vegetaţia este redusă şi oferă
o sursă trofică insuficientă, fiind suplinită de aportul alohton de hrană. Temperatura coborâtă,
viteza mare a apei sunt condiţii nefavorabile vieţii animale. În schimb, oxigenarea perfectă,
lipsa impurităţilor sunt factori favorabili. Fauna este bogată, fiind reprezentată prin specii foarte
oxofile şi, în general, criofile; ele au adaptări speciale care le permit să reziste curentului apei.
Pricipalul contingent de specii de pâraie de munte îl dau insectele cu larve acvatice şi adulţi
burători. Condiţiile de viaţă şi implicit flora şi fauna acvatică nu sunt uniforme în cursul
pâraielor de munte, putându-se face o zonare. Astfel, fauna din pâraiele mici şi cea din pâraiele
mari sunt caracterizate fiecare prin altă asociaţie de nevertebrate reofile. Peşti se întâlnesc
numai în pâraiele mari, specia dominantă fiind păstrăvul (Salmo trutta fario), urmând cele două
specii de zglăvoc (Cottus gobio, C. poccilopus), boişteanul (Phoxinus phoxinus), molanul
(Orthrias barbatulus), iar ceva mai jos şi moioaga sau mreana de munte (Barbus meridionalis
petenyi). Dintre crustaceele mari este caracteristic racul de munte (Austropotamobius
torrentium). Din punct de vedere piscicol, pâraiele mari de munte reprezintă zona păstrăvului.
Râurile de munte se caracterizează printr-un debit mai mare decât pâraiele, viteza apei
mai redusă, patul albiei acoperit cu pietre cu dimensiuni mai mici şi oarecum egale. Apa este
obişnuit limpede şi bine oxigenată, malurile împădurite. Bioderma este mai bogată. Elementele
exogene (resturi de vegetale, insecte zburătoare) continuă să reprezinte o sursă importantă de
hrană. Fauna este mai bogată decât în pâraie; ea constă din aceleaşi grupe mari, dar alte specii:
Baetis carpatica, Ecdyonurus helveticus, Ephemerela ignita, între efemeroptere; Rhyacophila
fasciata, Glossosome conformis, Agapetus comotus, Potamophylax luctuosus, între trichoptere,
tuberlariatul Dugesia gonocephala. Ihtiofauna este dominată de lipan (Thymallus thymallus) şi
moioagă (Barbus meridionalis petenyi); se mai întâlnesc aproape toţi peştii din zona
păstrăvului, în plus: cleanul (Leuciscus cephalus), latiţa (Alburnoides bipunctatus), porcuşorul
de vad (Gobio uranoscopus). Din punct de vedere ihtiologic, aceste râuri reprezintă zona
lipanului şi a moioagei. În râurile cu debit mai mic, ihtiofauna este mai săracă, lipsind bibanul,
întâlnindu-se în schimb alte specii mai puţin reofile.
Fauna peşterilor Animalele cavernicole care trăiesc numai în peşteri sunt troglobionte.
În peşterile Carpaţilor Meridionali dintre Olt şi Culoarul Timiş-Cerna trăiesc numai specii
troglofile de Duvalius (Duvalidius) grupa merkli de origine boemiană cele mai estice
troglobionte aflându-se în câteva peşteri din Masivul Stogu-Vânturariţa.
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1.4.3. Arii natural protejate
În zonă se află câteva zone naturale
protejate. Principala zonă protejată, atât ca
importanţă (categoria II IUCN – parc naţional) cât
şi ca întindere (cca 4500 ha) este Parcul Naţional
Buila-Vânturariţa, al 12-lea parc naţional din
România. Acesta se situează parţial pe teritoriul
Microregiunii şi anume pe teritoriul comunelor
Costeşti şi Bărbăteşti. Pe lângă acesta, în zonă mai
sunt declarate sau se află în curs de declarare şi
alte zone protejate. Conform legislaţiei în vogoare,
acestea au fost declarate în mai multe etape:
Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
III-a - zone protejate menţionează în Anexa 1 - Zone naturale protejate de interes naţional şi
monumente ale naturii şi Ordinul MMGA 246/2004 pentru aprobarea clasificării peşterilor şi
sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate următoarele zone
1. Piramidele de la Slătioara Comunele Slătioara şi
Stroeşti 10,50 ha
2. Peştera Liliecilor Comuna Costeşti 1,00 ha
3. Peştera Valea Bistriţa Comuna Costeşti 0,25 ha
4. Parcul Naţional Buila Vânturariţa, sit al Reţelei
Ecologice Europene Natura 2000 nfiinţat prin HG
2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală
@Parcul Naţional Buila Vânturariţa
protejată pentru noi zone II. parcuri naţionale în urma
studiilor şi demersurilor realizate de Asociaţia Kogayon,
Foto Florin Stoican
organizaţie neguvernamentală de protecţia mediului cu
sediul în comuna Costeşti. Masivul Buila Vânturariţa a
fost declarat parc pentru valoarea peisagistică naturală
deosebită şi pentru ecosistemele montane aproape
neatinse de intervenţia umană Buila Vânturariţă este o
creastă calcaroasă secundară a Munţilor Căpăţânii de
aproximativ 14 km lungime şi 2 km lăţime. Parcul are o
suprafaţă de cca 4500 ha şi este situat pe teritoriul
comunelor Costeşti, Bărbăteşti şi al oraşului Băile Olăneşti.

5. Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor înfiinţată prin
publicarea în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din
11/01/2006 a HG nr. 1581/2005, privind instituirea
regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
Rezervaţia figurează la poziţia B.3., are o suprafaţă de 1,1
ha, este situată pe teritoriul Comunei Costeşti, Judeţul
Vâlcea şi a fost înfiinţată pe baza avizului Academiei
Române – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii
Nr. B1125/05.04.2005.
Pe lângă aceste arii protejate, în zonă există numeroase alte arii de interes ştiinţific deosebit care
necesită protecţie, în special în zona montană. Printre acestea se pot menţiona: Valea Bistriţei
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amonte de zona Între Râuri, o zonă cu o asociaţie extraordinară de ghiocei bogaţi, Valea Lunga,
poiana de narcise de la Slătioara, zona 3 Stejari din Horezu, zona de trovanţi de pe pârâul
Gresarea din Oteşani, etc.
Specii protejate din cadrul faunei Se întâlnesc atât specii de clima caldă,
submediteraneană, cât şi specii relicte, glaciare. În cadrul acestora se află numeroase specii
protejate:
Nr. crt. Denumirea speciei Stiinţifică Populară Convenţia internaţională în care este
prevăzută
1 Vampyrus spectrum Liliac Ber, DH
12 Lynx lynx Râs C, Ber, DH
2 Miniopterus schreibersi Liliac Ber, DH
13 Meles meles Bursuc Ber
3 Rhinolophus ferrumequinum Liliac Ber, DH 14 Martes martes Jder de pădure Ber, DH
4 Vespertilio pipistrellusi Liliac Bon, Ber, DH 15 Martes foina Jder de piatră Ber
5 Plecotus auritus Liliac Ber, DH
16 Vipera berus (V. ammodytes – cu corn)
Viperă comună
6 Barbastella barbastellu Liliac Ber, DH
17 Lacerta muraria Şopârlă de stâncă Ber
7 Myotis myotis Liliac Ber, DH
18 Bubo bubo Bufniţă Ber, DP
8 Myotis oxygnathus Liliac Ber, DH
19 Corvus corax Corb
9 Rupicapra rupicapra var. carpathica Capră 20 Trichodroma muraria Fluturaş de stâncă
neagră C, Ber, DH
10 Cervus elaphus Cerb C, Ber, DH
21 Motacilla alba Codobatură albă Ber
10 Ursus arctos Urs brun C, Ber, DH
22 Tetrao urogalus Cocoş de munte Ber, DP
11 Canis lupus Lup C, Ber, DH
23 Salmo trutto fario Păstrăv
Convenţiile internaţionale sub a căror protecţie se găsesc: Categoria de vulnerabilitate:
Ber – Convenţia de la Berna (Legea 13/1993) v – vulnerabile
Bon – Convenţia de la Bonn (Legea 13/1998) p – periclitate
C – Convenţia CITES (Legea 69/1994) r – rare
DH – Directiva Habitate 92/43/EEC e – endemice
DP – Directiva Păsări 79/409/EEC
Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural pe
teritoriul Uniunii Europene. În microregiunea Horezu au fost propuse 2 situri - arii speciale
de conservare (Special Areas of Conservation) - constituite conform Directivei Habitate
(Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei
Sălbatice) parte din reţeaua europeană Natura 2000, o reţea ecologică de arii naturale
protejate. Reţeaua Natura 2000 are scopul să menţină într-o stare de conservare favorabilă o
selecţie a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei
Habitate) şi specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate şi în Anexa I a
Directivei Păsări). În legislaţia românească aceste două Directive sunt transpuse prin Legea
nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice).
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Prezentarea zonelor existente in reţeaua Natura 2000*:
Suprafaţa
în ha

Caracteristici principale (clasificarea directivelor privind Habitatele,
Păsări, Habitate şi Păsări)

Buila
– Suprafaţa
Vânturariţa
sitului
Sit
Natura (ha) 4.491
2000
ROSCI0015
din 200612

3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
1307 Myotis blythii RC C B C B
1308 Barbastella barbastellus V C B C B
1352 Canis lupus P C B C B
1354 Ursus arctos P C B C B
1361 Lynx lynx P C B C B
3.2.d. Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop.
Conserv. Izolare Global
1193 Bombina variegata C C B C B
3.2.g. Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop.
Conserv. Izolare Global
1758 Ligularia sibirica R C B C B
1902 Cypripedium calceolus V C B C B
4070 Campanula serrata C C B C B
Cat. Specia Populaţie Motiv
Pajişti naturale, stepe 13 N09 321
Păduri de foioase 46 N16 311
Păduri de conifere 19 N17 312
Păduri de amestec 15 N19 313
Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 7 N26 32
2.2. Suprafaţa sitului (ha) 49.114 - estimat 1891 ha din teritoriul
comunei Vaideeni
3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
1303 Rhinolophus hipposideros P A B C B
1304 Rhinolophus ferrumequinum C B B C B
1307 Myotis blythii RC C B C B
1310 Miniopterus schreibersi RC C B C B
1321 Myotis emarginatus R C B C B
1323 Myotis bechsteini P B B C B
1324 Myotis myotis P C B C B
1352 Canis lupus P C B C B
1354 Ursus arctos P C B C B
1355 Lutra lutra R C B C B
1361 Lynx lynx V C B C B
3.2.d. Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop.
Conserv. Izolare Global
1166 Triturus cristatus R C B C B

Numele zonei

Nordul
Gorjului de
Est
ROSCI0128 12%
din
teritoriul
comunei
Vaideeni
prin
grija
Agenţiei
de
Protecţia
Mediului
Gorj
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Numele zonei

Suprafaţa
în ha

Caracteristici principale (clasificarea directivelor privind Habitatele,
Păsări, Habitate şi Păsări)
1193 Bombina variegata P C B C B
3.2.e. Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop.
Conserv. Izolare Global
2484 Eudontomyzon mariae P?
1138 Barbus meridionalis C C B C B
3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop.
Conserv. Izolare Global
1078 Callimorpha quadripunctaria RC B B C B
1083 Lucanus cervus P B B C B
3.2.g. Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop.
Conserv. Izolare Global
2093 Pulsatilla grandis R B B C B
4070 Campanula serrata C C B C B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R B B C B
Cat. Specia Populaţie Motiv
3.3. Alte specii importante de floră şi faună
B Accipiter gentilis C C B Apus melba A C
B Aquila chrysaetos C C B Aquila pomarina C C
B Bonasa bonasia C C B Bubo bubo C C
B Buteo buteo C C B Ciconia ciconia C C
B Corvus corax C C B Dendrocopos leucotos C C
B Dendrocopos syriacus C C B Dryocopus martius C C
B Emberiza cia A C B Emberiza cirlus A C
B Emberiza hortulana C C B Falco naumanni B C
B Falco tinnunculus C C B Fringilla coelebs C C
B Loxia curvirostra C C B Loxia pytyopsittacus C C
B Parus caeruleus C C B Parus cristatus C C
B Parus major C C B Picoides tridactylus C C
B Tetrao urogallus C C
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Situri Natura 2000 - extras din formulare NATURA 2000
1. Buila – Vânturariţa Sit Natura 2000 ROSCI0015 din 200612
1.1. Descrierea sitului
Masivul Buila Vanturarita se detaseaza din lantul muntos al Muntilor Capatanii prezentand
caractere aparte, specifice reliefului carstic cu creste calcaroase liniare si insulare, chei, creste
ascutite si zimtate, martori de eroziune reziduali sub forma de turnuri sau ace formand un peisaj
inedit. Buila Vanturarita este considerat unul dintre masivele muntoase renumite printr-o serie
de caracteristici unice : muntele despicat de 4 paraie care au format 4 chei fiecare cu specificul
sau,acesta prezinta deasemenea un bogat bazin floristic in care predomina specii rare si
endemice de flora, constituind un valoros tezaur natural.
1.2. Calitate şi importanţă: Habitatele reprezentative pentru sit sunt :
9410 - paduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane, acest tip de habitat este slab
reprezentat in sit datorita unei reprezentari slabe a solului(soluri scheletice, strat superficial de
sol);
8120 - Grohotiş calcaros şi de sisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine;
habitate de paduri de fag cu Luzula si Asperula, pe versantii cu vai umede intalnindu-se fagete
cu Phyllitis scolopendrium;
8310 - Grote neexplorate turistic sunt in numar de 28 si un aven din care sunt declarate ca
monumente ale naturii la nivel national urmatoarele pesteri in numar de 7 care au un stadiu de
conservare foarte bun datorita faptului ca au o localizate greu accesibila turistilor: Pestera
Munteanu Murgoci, Pestera Pagodelor, Pestera cu Perle, Pestera cu Lac, Pestera rac, Pestera cu
clopot, Pestera caprelor. In cadrul sitului este declarata o rezervatie naturala de padure de tisa
Rezervatia Valea Cheii care are o suprafata de 1,5 ha instituita ca arie naturala cu statut de
protectie si conservare.
1.3. Vulnerabilitate:
Turismul necontrolat in interiorul sitului.Cariera de calcar din imediata apropiere a parcului.
1.4. Tip de proprietate: Proprietate de stat: - RNP Romsilva prin OS Romani si OS Rm. Valcea,
proprietate publica prin Primaria Costesti, proprietate a manastirilor si parohiilor prin:
Manastirea Bistrita, Manastirea Arnota, Schitul Patrunsa, Schitul Pahomie, Parohia Costesati,
Parohia Pietreni 1, proprietate a obstilor prin Obstea de Mosneni Cheia, Obstea de Mosneni
Olanesti, proprietate privata prin mici suprafeţe de fâneţe şi pădure.
Responsabilitatea pentru stabilirea modalităţilor de administrare a ariilor naturale
protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural puse sub regim special de protecţie şi
conservare, declarate prin legi sau prin alte acte normative adoptate de Guvern, revine
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, împreună cu Academia Română şi
Comitetul Naţional al Programului MAB. Pentru ariile protejate declarate prin hotărâri ale
administraţiilor locale, responsabilitatea administrării revine autorităţii Administraţiei Publice
Locale/Judeţene. Parcurile naţionale, au de regulă administraţii distincte, aşa după cum este şi
cazul Parcului Naţional Buila Vânturariţa.
Administraţia Parcului Natural are ca activităţi principale:



Marcarea limitelor parcului;
Marcarea traseelor turistice;
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Întâlniri ale consiliilor Ştiinţific şi Consultativ ale parcului;
Patrulări în vederea combaterii braconajului;
Patrulări în zonele cu circulaţie turistică în special la sfârşit de saptămână sunt
organizate patrule, de multe ori împreună cu Salvamontul, pentru prevenirea
accidentelor montane şi reducere a impactului negativ al turismului montan;
Igienizări sunt făcute în permanenţă în zonele intens circulate : Cheile Bistriţei, Valea
Prislop, Poiana Scărişoara, Pătrunsa, Pahomie, Cabana Cheia, Curmătura Builei;
Supravegherea/monitorizarea parcului monitorizarea circulaţiei turistice, observaţii
floră/faună, participarea la evenimentele din parc (hramurile mănăstirilor şi schiturilor);
Monitorizarea/controlul explatărilor forestiere patrulări şi controale în parchetele
forestiere de pe raza parcului şi a rampelor de încărcare, în vederea verificării respectarii
zonării interioare a parcului, a amenajamentelor silvice şi a legislatiei în domeniu;
Educaţie ecologică - programe de educaţie ecologică în şcolile din zona parcului si din
judeţ.
Informare şi conştientizare publică - numeroase întâlniri cu autorităţile locale,
comunităţile locale, proprietarii de terenuri şi administratorii acestora, participare la
toate evenimentele locale: simpozioane locale, dezbateri publice, manifestări culturale şi
religioase. Au fost distribuite pliante, broşuri şi postere de prezentare a parcului;
Cercetare ştiinţifică în colaborare cu cercetătorii din Asociaţia Kogayon şi până în
prezent s-a concretizat în 2006 prin completarea listelor speciilor şi habitatelor de pe
pagina web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în vederea propunerii
Sitului de Importanţă Comunitară P.N. Buila-Vânturariţa, parte a Reţelei Ecologice
Europene Natura 2000 şi prin publicarea unor lucrări, altele fiind în curs de desfăşurare.

2. Nordul Gorjului de Est ROSCI0128 - 12% din teritoriul comunei Vaideeni
Semnificativă este prezenta relictului glaciar Pinus Cembra sub forma de exemplare
izolate sau in grupuri compacte, alaturi de monumente ale naturii cum sunt floarea de colt si
gentiana. Elementele de fauna sunt caracteristice pentru munti impaduriti, aici gasindu-si
linistea ursul, lupul si numeroase exemplare magnifice de ras. Pe langa bogatul tezaur de specii
animale si vegetale, unele endemice sau relicte, zona se impune si prin peisajul sau pitoresc
deosebit, cu văi salbatice şi chei abrupte. Teritoriul, lipsit de localităţi - cu excepţia celor
dispuse de-a lungul limitei sudice şi a staţiunii Rânca (1.600 m), amplasat într-un vast
amfiteatru natural aproape nealterat, cu un ecart altitudinal de 2.319 m dezvoltat pe o distanţă
transversală de sub 25 km, se situează în regiunea biogeografică alpină, în ecoregiunea
Carpaţilor Meridionali pe versantul sudic al sectorului de vest al acestora, între interfluviul
Olteţ-Cerna, la răsărit şi Parcul Naţional Defileul Jiului la apus şi între cumpăna apelor, la nord
şi drumul submontan Apa Neagră - Bumbeşti - Racoviţa, la sud. Principalele categorii funciare
sunt reprezentate de păduri, pajişti, stâncării, abrupturi, chei şi poieni. O suprafaţă însemnată
este reprezentată de pădurile virgine. Poziţia în SV arcului carpatic, cu influenţe climatice
submediteraneene, larga extensiune a calcarelor, expoziţia preponderent sudică, corelate cu
marea amplitudine altitudinală şi fragmentarea accentuată a reliefului, au determinat un specific
aparte al covorului vegetal şi al lumii animale, aici înregistrându-se o interferenţă complexă
între elementele sudice cu caracter relativ xeroterm (care urcă la unele dintre cele mai mari
altitudini din ţară, de ex. liliacul la 1400 m, scumpia la 1250 m) şi elementele arcto-alpine, care
coboară destul de mult pe înălţimile afectate de efectul de culme.
Importanţa acestui SCI constă şi în pădurile seculare de fag, în care se întâlnesc specii
lemnoase de carpen, mesteacăn, soc roşu etc. Se remarcă impactul peisagistic deosebit de
impresionant. Remarcăm de asemenea prezenta ferigilor: Pteridium aquillinum, Phyllitis
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scolopendrium, alaturi de plante cu flori: vinarita - Asperula odorata, coltisorul - Dentaria
bulbifera etc. Pajiştile alpine sunt bine reprezentate prin speciile: Nardus stricta, Festuca
suspina, uneori aceste pajisti sunt intrerupte de amestecul: Rhododendron kotshyi si Pinus
mughus. Importantă şi prezentă este şi Floarea de colt- Leontopodium alpinum -simbol al
ocrotirii cadrului natural.
Prin urmare GAL Microregiunea Horezu cu îndeplineşte criteriul SCS 1.3 stabilit de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi anume
- zone Natura 2000 - pe teritoriul microregiunii se găsesc două situri Natura 2000 şi anume
Buila Vânturariţa si situl Gorjului de Nord Est
1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural
Localităţile din zonă au oferit din totdeauna condiţii excelente apariţiei şi dezvoltării
civilizaţiei umane, iar dovezile arheologice vin să confirme din plin acest fapt. Apariţia omului
în această zonă se estimează a se fi produs la începutul paleoliticului, în protopaleolitic. Din
Neolitic, pe teritoriul localităţii Costeşti s-au descoperit vestigii. Ultima epocă a antichităţii,
epoca fierului este cea mai bine reprezentată în Costeşti constituind obiectul unor cercetări
arheologice riguroase şi a unor studii ce rămân ca punct de referinţă în literatura de specialitate.
Primele urme de locuire în perioada de început a epocii fierului s-au descoperit dincolo de
Cheile Bistriţei în punctul numit Bulzul. S-au găsit fragmente de ceramică şi urme ale unei
aşezări din anii 1000-900 î.Hr. Începând cu anul 650 î.Hr. sunt atestate arheologic în Costeşti
numeroase dovezi de locuire. Cel mai reprezentativ sit arheologic rămâne necropola de la
Ferigile Costeşti, unde în anul 1955 se recuperează integral un centru civic hallstattian.
Horezu, vestit târg şi centru ceramier, aşezat la confluenţa râurilor Luncavăţ şi Ursani, este
datat documentar din anul 1487, iar ca târg din anul 1780. Aici se pot vizita: biserica veche,
muzeul ceramicii, atelierele meşterilor olari de la intrarea dinspre Râmnicu Vâlcea în oraş şi din
satul Olari (2 km nord). Anual, în prima duminică a lunii iunie, are loc târgul naţional al
ceramiştilor „Cocoşul de Horezu”.
La 6 km nord de oraş, se poate vizita comuna Vaideeni, sat de oieri veniţi din Ardeal peste
munte, cu tradiţii deosebite, păstrate mult mai bine decât în celelalte localităţi. Aici se
organizează, în luna iunie, nedeia păstorească „Învârtita dorului”, cu participarea păstorilor de
pe ambii versanţi ai Carpaţilor Meridionali. Vaideeniul este la origine localitate de oieri care au
început să vină în zonă de peste munţi, începând cu secolul XIII, când au năvălit tătarii în
Ardeal. Această năvălire se pare că a determinat primul val de venire a ardelenilor în Ţara
Românească. În Jurul anului 1700 se stabilesc primii români transilvaneni din Mărginimea
Sibiului. Între 1750 - 1790 imigrările românilor transilvăneni de peste munţi capătă proporţii
impresionante. Punctele culminante sunt cele din perioada 1759-1761 şi din 1784-1785.
Locuitorii de aici şi-au păstrat portul, tradiţiile şi obiceiurile din locurile lor de baştină, adică
din Mărginimea Sibiului.
Tradiţiile, obiceiurile, arhitectura şi meşteşugurile din zonă sunt strâns legate de specificul
fiecărei localităţi şi de ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor acestora. Aşezarea localităţilor la
poalele munţilor şi-a pus amprenta puternic asupra ocupaţiilor. Au fost şi mai sunt încă bine
reprezentate activităţi precum exploatarea şi prelucrarea lemnului, păstoritul, pomicultura,
apicultura.
O serie de evenimente ce promovează tradiţiile şi produsele specifice zonei s-au
împământenit de ceva vreme în zonă. Dintre cele mai cunoscute târguri şi festivaluri populare
se numără: Tâgul anual de olărit "Cocoşul de Hurez" - destinat tuturor olarilor din România,
organizat pe platoul "Stejari", în prima săptămână din luna iunie, "Fagurele de aur" sărbatoare naţională a apicultorilor, are loc la Tomşani în a doua săptămână din iunie.
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1.5.1 Patrimoniul construit al microregiunii
La nivelul întregului areal al Microregiunii Horezu, unitate geografică cu evoluţie
istorică, economică şi culturală unitară, influenţată puternic de interferenţa dintre două zone
etnografice renumite – Oltenia de Nord şi Mărginimea Sibiului, există de asemenea o
importantă concentrare de resurse, antropice şi naturale, de mare valoare turistică. Astfel, este
cunoscut faptul ca Depresiunea Horezu se situează pe locul al II-lea după Bucovina ca număr şi
concentrare de obiective cultural-istorice, din care cea mai mare parte a acestora sunt înscrise pe
Lista monumentelor istorice (Anexa nr. 3, stabilită conform Ordinului 2.361/2010 (94 obiective
în cele 5 localităţi). În acest sens trebuie amintit în mod special Ansamblul Mănăstirii Hurez
(ctitorită de Constantin Brâncoveanu în 1692 - 1697), situat în satul Romanii de Jos. Alături de
Mănăstirea Hurez, ceramica smălţuită de Horezu reprezintă un brand a localităţii, un punct de
mare atracţie turistică pentru care mulţi turişti aleg Horezu ca destinaţie turistică. Pe teritoriul
comunei Costeşti se află două mănăstiri renumite (Arnota şi Bistriţa), Cheile Bistriţei – cele mai
înguste chei din ţară şi o peşteră unică în România, Peştera Liliecilor - inclusă în arealul Parcului
Naţional Buila – Vânturariţa, un obiectiv natural şi cultural care adăposteşte în cavitatea
subterană două lăcaşe de cult ce datează din sec. al XVII-lea, aflate de asemenea pe Lista
monumentelor istorice. Lor li se alatura cea mai veche biserică de lemn din judeţul Vâlcea şi
cea mai veche culă din România (culele fiind unele din puţinele monumente de arhitectură
civilă din vechiul regat).
Patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului
cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în raport cu posibilităţile de
inserţie a unor componente extraculturale. Fiecare dintre bunurile imobile din inventarul
monumentelor istorice este unic, astfel încât, pentru fiecare monument în parte care se găseşte
amplasat într-un loc unic, trebuie avută în vedere o abordare specifică.3 Cultivarea specificului
zonal şi revitalizarea unor meserii tradiţionale sunt de asemenea pârghii pentru promovarea
diversităţii, pentru dezvoltarea ofertei şi pentru extinderea consumului acestor produse de la
comunitate la un public mai larg, ce poate fi atras prin turism şi prin forme complexe de
comercializare. Patrimoniul cultural poate fi un accelerator şi nu un obstacol în dezvoltarea
economică cu condiţia să fie protejat şi pus în valoare, turismul cultural fiind cea mai la
îndemână cale. Toate acestea in anumite conditii pe care planul nostru de dezvoltare le poate
avea in vedere:
- întreţinerea şi conservarea preventivă astfel incat siturile şi monumentele sa nu devina model
negativ de promovare a patrimoniului cultural ceea ce ar altera dorinţa de vizitare a turiştilor.
- campanii publicitare pentru promovarea patrimoniului cultural care se bazeaza pe produsul
cultural autentic şi nu pe cel pseudo-cultural.
- implicarea profesioniştilor din domeniul managementului si al patrimoniului cultural va ajuta
la creşterea nivelului calitativ şi va juca un rol important în stimularea creării unor noi metode
de cercetare şi crearea unei industrii culturale locale durabile.
- inventarierea si prezentarea patrimoniului astfel incat sa declanseze o noua «asumare» a sa de
catre comunitate si toti cei care ar putea fi interersati
- un astfel de demers are o durata indelungata, proiectul nostru reprezentand un pas decisiv, de
deschidere a unei directii de actiune pe termen mediu
Patrimonioul cultural al microregiunii Horezu include 110 monumente istorice
clasificate – cf. Ministerului Culturii (16% din monumentele istorice din jud. Valcea) - biserici,
case si ansambluri de locuinte dintre care 33 de categoria A si 46 de categorie B 16 santiere
arheologice (necropole din epoca Hallstadt, asezari romane, etc.) din care un monument
UNESCO (1 din cele 7 din Romania) - complexul Mănăstirii Hurezi – acesta nu face obiectul
prezentului plan.
3

Strategia Naţională pentru Patrimoniul Cultural.

38

Plan de dezvoltare locală GAL Microregiunea Horezu

Situri arheologice în România
Situri arheologice - Cronica
RAN-Repertoriul Arheologic National
RAR-Arhiva "Repertoriul arheologic al Romaniei" de la IAB

@ Copyright cIMeC - Institutul de Memorie Culturală – Situri arheologice Microregiunea Horezu
Patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului
cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în raport cu posibilităţile de
inserţie a unor componente extraculturale. Fiecare dintre bunurile imobile clasate în inventarul
monumentelor istorice este unic, astfel încât, pentru fiecare monument în parte, trebuie avută în
vedere o abordare specifică acelui monument, care se găseşte amplasat într-un loc unic. 4
Majoritatea monumentelor cu o valoare istorică, artistică sau arhitecturală se află în proprietatea
sau sunt administrate fie de entităţi publice de obicei administraţia publică locale fie
administraţia bisericească aceţtoa având resposabilităţi foarte clar pentru conservarea lor. Un rol
la fel de important însă în conservarea şi valorificarea sa ar trebui să aibe comunitatea locală,
ONG-urile şi reprezentanţii sectorului privat.
Conservarea integrată a patrimoniului arhitectural5 are două obiective esenţiale:
 conservarea atât a monumentului istoric propriu–zis, cât şi a zonei de protecţie a
acestuia (presupune existenţa unor mecanisme concrete de protecţie fizică dar şi
procesele de punere în valoare a monumentului şi a zonei sale de protecţie);
 integrarea patrimoniului construit în mediul de viaţă al societăţii contemporane, prin:
 programe de revitalizare a zonelor în care se află bunuri culturale imobile;
 programe de dezvoltare locală şi regională, cu includerea bunurilor culturale imobile şi
imobile;
 cooperarea între specialiştii în planificarea teritoriului, urbanişti şi restauratori de
monumente istorice, proprietarilor şi administratprilor, administraţia publică locală,
4
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Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie
1985 şi ratificată de România prin Legea nr. 157/1997
5
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ONGuri, alte instituţii în scopul adoptării celor mai bune măsuri pentru punerea în
valoare a bunurilor culturale imobile.
Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
monumentele istorice sunt monumentele, ansamblurile şi siturile istorice (aşa cum fiecare
dintre aceste categorii este definită în lege) clasate în două grupe: grupa A (monumente
istorice de valoare naţională şi universală) şi grupa B (monumente reprezentative pentru
patrimonial cultural local).
Localitatea
Horezu
Barbatesti
Costesti
Măldăreşti
Oteşani
Slătioara
Stroeşti
Tomşani
Vaideeni
Total

Nr. Monumente
Categoria A
categoria B
18
9
9
9
10
5
2
2
5
3
3
1
3
33
46

Total
27
9
19
7
2
5
3
3
4
79

Biserica Română Ortodoxă deţine circa 80% din bunurile aparţinând patrimoniului
cultural înscrise în lista monumentelor istorice, datate între secolele XIV-XIX. Gradul şi
calitatea conservării acestor obiective de patrimoniu sunt diferite în unele cazuri lucrările deja
efectuate având efecte dezastruoase şi probabil ireversibile. Pentru monumentele patrimoniului
cultural naţional al României incluse în Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial (Mănăstirea
Hurezi) se impune pregătirea unor planuri de management asigurând astfel o planificare pe
termen lung, care să includă conservarea şi protecţia lor. Majoritatea monumentelor sunt
religioase - mănăstiri, schituri, biserici dar există şi monumente de arhitectură laică (două din
cele mai cunoscute cule din Oltenia) şi arhitectura traditionala ţărănească în Vaideeni- case
vechi cu pridvor, specifice zonei etnografice “Oltenia de sub munte” si case cu ocol, specifice
Marginimii Sibiului; Costeşti deja identificate ca obiecte de patrimoniu dar şi în celelalte
localităţi. În Vaideeni, Costeşti şi Horezu există de asemenea monumente de tehnică ţărănească.
Microregiunea Horezu
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010 (cf. Ordinul nr. 2.361/2010 pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, si a Listei monumentelor istorice disparate)
-MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL - extras
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
92 VL-I-s-B-09544 Situl arheologic de la Horezu oraş HOREZU
93 VL-I-m-B-09544.01 Aşezare oraş HOREZU Epoca romană
94 VL-I-m-B-09544.02 Aşezare oraş HOREZU Latène
95 VL-I-m-B-09544.03 Aşezare oraş HOREZU Epoca bronzului
109 VL-I-s-B-09551 Situl arheologic de la Măldăreşti sat MĂLDĂREŞTI; comuna
MĂLDĂREŞTI
110 VL-I-m-B-09551.01 Val de pământ sat MĂLDĂREŞTI; comuna MĂLDĂREŞTI
111 VL-I-m-B-09551.02 Aşezare Epoca bronzului sat MILOSTEA; comuna SLĂTIOARA
112 VL-I-s-B-09552 Situl arheologic de la Milostea sat MILOSTEA; comuna SLĂTIOARA
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113 VL-I-m-B-09552.01 Necropolă tumulară de incineraţie Hallstatt sat MILOSTEA; comuna
SLĂTIOARA
114 VL-I-m-B-09552.02 Aşezare Epoca bronzului sat MOGEŞTI; comuna SLĂTIOARA
115 VL-I-s-B-09553 Situl arheologic de la Mogeşti "Sacoţi. sat MOGEŞTI; comuna
SLĂTIOARA
116 VL-I-m-B-09553.01 Aşezare "Sacoţi. Hallstatt sat MOGEŞTI; comuna SLĂTIOARA
117 VL-I-m-B-09553.02 Aşezare "Sacoţi. Epoca bronzului sat MOGEŞTI; comuna
SLĂTIOARA
289 VL-II-m-B-09649 Biserica de lemn "Sf. Îngeri. 1773-1774 sat BĂLŢĂŢENI; comuna
TOMŞANI
290 VL-II-m-B-09650 Biserica de lemn "Buna Vestire. Cartier Iernaticu 1823, 1887-1890 sat
BĂRBĂTEŞTI; comuna
BĂRBĂTEŞTI
291 VL-II-a-B-09651 Ansamblul bisericii "Intrarea în Biserică. Cătun Mierleşti 1776 sat
BĂRBĂTEŞTI; comuna BĂRBĂTEŞTI
292 VL-II-m-B-09651.01 Biserica "Intrarea în Biserică. Cătun Mierleşti 1775 sat
BĂRBĂTEŞTI; comuna BĂRBĂTEŞTI
293 VL-II-m-B-09651.02 Turn clopotniţă Cătun Mierleşti sec. XVIII sat BĂRBĂTEŞTI;
comuna BĂRBĂTEŞTI
294 VL-II-m-B-09651.03 Zid de incintă Cătun Mierleşti sec. XVIII sat BĂRBĂTEŞTI;
comuna BĂRBĂTEŞTI
295 VL-II-m-B-09652 Biserica de lemn "Sf. Nicolae. Cartier Poeni 1790 sat BĂRBĂTEŞTI;
comuna BĂRBĂTEŞTI
296 VL-II-m-B-09653 Biserica "Sf. Nicolae. Cătun Vătăşeşti 1774 (pridvor, pictură) sat
BĂRBĂTEŞTI; comuna BĂRBĂTEŞTI
297 VL-II-m-B-09654 Biserica "Cuvioasa Paraschiva. a fostului schit Pătrunsa La 8 km N de
sat 1740 sat BĂRBĂTEŞTI; comuna BĂRBĂTEŞTI
298 VL-II-m-B-09655 Casa de lemn a preotului Gheorghe Pietraru 639 Cătun Vătăşeşti 18501860
312 VL-II-a-A-09666 Mănăstirea Bistriţa sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI
1494,ref.1519,16831688, 1847-1856
314 VL-II-m-A-09666.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului. sat BISTRIŢA; comuna
COSTEŞTI 1847-1856
315 VL-II-m-A-09666.02 Biserica-bolniţă "Schimbarea la Faţă. sat BISTRIŢA; comuna
COSTEŞTI 1494,1520-1521;1710 (pridvor)
316 VL-II-m-A-09666.03 Turn clopotniţă sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI ,ref. 1847 - 1856
317 VL-II-m-A-09666.04 Corp de chilii (din incinta veche) sat BISTRIŢA; comuna
COSTEŞTI 1494,ref. 1847 - 1856
318 VL-II-m-A-09666.05 Foişor sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI Pe latura de E a incintei
vechi ref. 1847 - 1856
319 VL-II-a-A-09667 Mănăstirea Arnota sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI Pe muntele
Arnota 1634
320 VL-II-m-A-09667.01 Biserica "Sf. Arhangheli. sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI 1634
321 VL-II-m-A-09667.02 Corp chilii sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI 1852-1856
322 VL-II-m-A-09667.03 Incintă sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI 1634
323 VL-II-m-B-09668 Biserica "Sf. Grigore Decapolitul - Eleonul. a sat BISTRIŢA; comuna
COSTEŞTI
fostului schit Păpuşa sec. XV - XVI,1712 (refacere)
324 VL-II-m-A-09669 sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI În peştera Sf. Grigore Decapolitul
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Biserica "Intrarea în Biserică. sf. sec. XV, înc. sec. XVI
325 VL-II-m-A-09670 sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI În peştera Sf. Grigore Decapolitul
Biserica "Sf. Îngeri. 1635, ref. 1737, 1781- 1782,1848
326 VL-II-m-B-09671 sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI La E de sat şi de Mănăstirea Bistriţa
Biserica "Naşterea Maicii Domnului. a fostului schit Ţigănia (Schitul Păr) 1689-1693
327 VL-II-m-B-09672 Podul Reginei Maria şi cele două cruci săpate sat BISTRIŢA; comuna
COSTEŞTI la intrarea în Cheile Bistriţei în stâncă 1914-1920
447 VL-II-m-B-09762 Biserica "Sf. Trei Ierarhi. 105 1767, ref. 1866 sat FOLEŞTII DE JOS;
comuna
TOMŞANI
472VL-II-s-B-09787 oraş HOREZU Est - str. Independenţei;Sud - str.Tudor Vladimirescu; Vest
- str. 1 Decembrie (inclusiv);Nord - str.Nicolae Iorga, intersecţie cu str.Unirii Ansamblu urban
sf. sec. XIX - înc. sec. XX
473 VL-II-m-B-09785 Biserica "Dumineca tuturor Sfinţilor"- Râmeşti oraş HOREZU 4 Cartier
Bălăneşti 1659,modif.1859
499 VL-II-a-A-09811 Vis-a-vis de ansamblul "Culei vechi" Ansamblul Culei Duca 1812-1827
sat MĂLDĂREŞTI; comuna MĂLDĂREŞTI
500 VL-II-m-A-09811.01 Cula Duca 1827 sat MĂLDĂREŞTI; comuna MĂLDĂREŞTI
501 VL-II-m-A-09811.02 Anexe 1827 sat MĂLDĂREŞTI; comuna MĂLDĂREŞTI
502 VL-II-a-A-09812 Ansamblul Culei Greceanu Vis-a-vis de ansamblul Culei noi sec. XVIII
sat MĂLDĂREŞTI; comuna MĂLDĂREŞTI
503 VL-II-m-A-09812.01 Cula Greceanu sec. XVIII sat MĂLDĂREŞTI; comuna
MĂLDĂREŞTI
504 VL-II-m-A-09812.02 Anexe sec. XVIII sat MĂLDĂREŞTI; comuna MĂLDĂREŞTI
505 VL-II-m-A-09812.03 Biserica "Sf. Nicolae. şi "Sf. Voievozi. Alăturată incintei Cula
Greceanu 1774-1790
sat MĂLDĂREŞTI; comuna LĂDEŞTI
506 VL-II-m-B-09813 Biserica "Sf. Voievozi. Cartier Păuneşti 1790 sat MĂLDĂREŞTI;
comuna MĂLDĂREŞTI
507 VL-II-m-B-09814 Conacul Pleşoianu (Sanatoriul TBC) sec. XX sat MĂLDĂREŞTII DE
JOS; comuna MĂLDĂREŞTI
508 VL-II-m-B-09815 Biserica de lemn "Sf. Dumitru. 1801,ref. 1888 sat MĂLDĂREŞTII DE
JOS;comuna MĂLDĂREŞTI
516 VL-II-m-B-09823 Biserica "Sf. Ioan Botezătorul. sat MILEŞTI; comuna FĂUREŞTI
1684,ref. 1829
sat MILOSTEA; comuna SLĂTIOARA
517 VL-II-m-B-09824 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva. 1906 sat MILOSTEA; comuna
SLĂTIOARA
567 VL-II-m-B-09732 Moară şi joagăr de lemn sat PIETRARI; comuna COSTEŞTI Cartier
Ciorobeşti sec. XIX
571 VL-II-m-B-09872 Biserica "Intrarea în Biserică. sat PIETRENI; comuna COSTEŞTI
Cartier Ciorobeşti 1750
572 VL-II-m-A-09873 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului. sat PIETRENI; comuna
COSTEŞTI Cartier Grămeşti 1664
573 VL-II-m-B-09874 Biserica "Sf. Nicolae. a fostului schit "De sub Piatră" sat PIETRENI;
comuna COSTEŞTI
1700 - 1701;ref. 1763-1784, 1831
591 VL-II-m-B-09893 Ruinele schitului "Sf. Ioan. sec. XVII sat aparţinător ROMANII DE
JOS; oraş HOREZU
592 VL-II-m-B-09897 Str. Mănăstirii 137 CartierŢigănia Biserica "Sf. Îngeri. 1700 sat
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aparţinător ROMANII DE JOS;
oraş HOREZU
593 VL-II-a-A-09894 Mănăstirea Hurezi Str. Mănăstirii 164-164 A,164 B 1690 – 1709 sat
aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
594 VL-II-m-A-09894.01 Biserica mare "Sf. Împăraţi Constantin şi Str. Mănăstirii 164A Elena.
1692-1694 sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
595 VL-II-m-A-09894.02 Paraclisul "Naşterea Maicii Domnului. Str. Mănăstirii 164A 1697 sat
aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
596 VL-II-m-A-09894.03 Palatul Domnesc Str. Mănăstirii 164A 1692-1697 sat aparţinător
ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
597 VL-II-m-A-09894.04 Trapeză Str. Mănăstirii 164A 1705 -1706
598 VL-II-m-A-09894.05 Turn poartă - clopotniţă Str. Mănăstirii 164A 1692-1697 sat
aparţinător ROMANII DE JOS;
oraş HOREZU
599 VL-II-m-A-09894.06 Corpuri de chilii - laturile N, V, S (incinta I-a) Str. Mănăstirii 164A
1692-1697,sec. XIX sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
600 VL-II-m-A-09894.07 Zid de incintă Str. Mănăstirii 164A 1692-1697 sat aparţinător
ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
601 VL-II-m-A-09894.08 Fântână Str. Mănăstirii 164A sec. XIX sat aparţinător ROMANII DE
JOS; oraş HOREZU
602 VL-II-m-A-09894.09 Clădiri anexe (incinta a II-a) Str. Mănăstirii 164A sec. XIX sat
aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
603 VL-II-a-A-09895 Str. Mănăstirii 164 La E de incinta mare a mănăstirii Ansamblul bolniţei
mănăstirii Hurezi 1696-1699 sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
604 VL-II-m-A-09895.01 Str. Mănăstirii 164 La E de incinta mare a mănăstirii Biserica bolniţă "Adormirea Maicii Domnului. 1696-1699 sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş
HOREZU
605 VL-II-m-A-09895.02 Str. Mănăstirii 164 La E de incinta mare a mănăstirii Ruine Bolniţă
1697- sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
606 VL-II-m-A-09895.03 Str. Mănăstirii 164 La E de incinta mare a mănăstirii Foişor sec.
XVIII sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
607 VL-II-a-A-09899 Str. Mănăstirii 164B La 500 m N de mănăstire Schitul "Sf. Apostoli.
1698 sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
608 VL-II-m-A-09899.01 Str. Mănăstirii 164B La 500 m N de mănăstire Biserica "Sf. Apostoli.
1698 sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
609 VL-II-m-A-09899.02 Str. Mănăstirii 164B La 500 m N de mănăstire Chilii 1698 sat
aparţinător ROMANII DE JOS;
oraş HOREZU VL-II-m-A-09899.03 Str. Mănăstirii 164B La 500 m N de mănăstire
610 VL-II-a-A-09896 Str. Schitului 23 La 1 km V de mănăstire Zid de incintă 1698 sat
aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
611 VL-II-m-A-09899.03 Str. Mănăstirii 164B La 500 m N de mănăstire Schitul "Sf. Ştefan.
1703 sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
612 VL-II-m-A-09896.01 Str. Schitului 23 La 1 km V de mănăstire Biserica "Sf. Ştefan. 1703
sat aparţinător ROMANII DE JOS;oraş HOREZU
634 VL-II-m-B-09913 Biserica de lemn "Buna Vestire. şi "Cuvioasa Paraschiva.înc. sec. XIX
(cca. 1804) Cătun Mănăşeşti-Cociobi sat SLĂTIOARA; comuna SLĂTIOARA
635 VL-II-m-B-09914 Biserica "Naşterea Maicii Domnului. sec. XVIII, ref. 1802 localitate
componentă sat SLĂTIOARA; comuna SLĂTIOARA
693 VL-II-m-B-09956 Biserica "Sf. Ioan Botezătorul. sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI
1870-1877
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694 VL-II-a-B-09957 Ansamblu de instalaţii tehnice sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec.
XIX
695 VL-II-m-B-09957.01 Joagăr hidraulic sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
696 VL-II-m-B-09957.02 Moară de apă sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
697 VL-II-m-B-09957.03 Dărac sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
698 VL-II-m-B-09957.04 Piuă hidraulică sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
699 VL-II-a-B-09958 Ansamblu rural sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI zona centrală înc.
sec. XX
694 VL-II-a-B-09957 Ansamblu de instalaţii tehnice sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec.
XIX
695 VL-II-m-B-09957.01 Joagăr hidraulic sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
696 VL-II-m-B-09957.02 Moară de apă sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
697 VL-II-m-B-09957.03 Dărac sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
698 VL-II-m-B-09957.04 Piuă hidraulică sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
699 VL-II-a-B-09958 Ansamblu rural sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI zona centrală înc.
sec. XX
751 VL-IV-m-B-10005 La 50 m SE de biserica "Sf.Nicolae"- Vătăşeşti Cruce de piatră 1752 sat
BĂRBĂTEŞTI; comuna BĂRBĂTEŞTI
755 VL-IV-m-B-10008 În curtea bisericii bisericii fostului schit Bodeşti Cruce de piatră 1774
sat BODEŞTI; comuna
BĂRBĂTEŞTI
779 VL-IV-m-B-10032 Cruce de piatră oraş HOREZU În curtea bisericii din Târg 1807
787 VL-IV-m-B-10041 Cruce de piatră 1817 sat aparţinător URŞANI; oraş HOREZU
Patrimoniul UNESCO
596 VL-II-m-A-09894 Mănăstirea Hurezi
1692-1694 ROMANII DE JOS; sat
aparţinător oraş HOREZU
597 VL-II-a-A-09894.04 Mănăstirea Hurezi
1692 - 1697 sat aparţinător ROMANII DE
JOS;
598 VL-II-m-A-09894.01 Biserica mare "Sf.
Împăraţi Constantin şi Elena” 1692-1694 sat
aparţinător ROMANII DE JOS;
599 VL-II-m-A-09894.02 Paraclisul "Naşterea
Maicii Domnului” 1697 sat aparţinător
ROMANII DE JOS;
600 VL-II-m-A-09894.03 Palatul Domnesc
1692 - 1697 sat aparţinător ROMANII DE
JOS;
601 VL-II-m-A-09894.04 Trapeza 1692 - 1697
sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş
HOREZU
602 VL-II-m-A-09894.05 Turn poartă-clopotnniţă 1692 - 1697 sat aparţinător ROMANII DE
JOS;
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603 VL-II-m-A-09894.06 Corpuri de chilii -laturile N, V, S (incinta I-a) sec. XIX 1692 - 1697
sat aparţinător ROMANII DE JOS;
604 VL-II-m-A-09894.07 Zid de incintă DE 1692 - 1697 sat aparţinător ROMANIIJOS; oraş
HOREZU
605 VL-II-m-A-09894.08 Fântână 1692 - 1697 sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş
HOREZU
606 VL-II-m-A-09894.09 Clădiri anexe (incinta a II-a) sec. XIX sat aparţinător ROMANII DE
JOS;
Situata într-o zona de dealuri frumoase, este o capodopera a artei religioase. Avem aici o
adevarata întruchipare a stilului brâncovenesc, creat în epoca acestui domnitor, supranumit
“domnitorul aurului”. Biserica se caracterizeaza prin pridvoare cu stâlpi sculptati, bogatele
decoratiuni amintind de rafinamentul artei italiene.
Numarul turiştilor care vizitează Mănăstirea Horezu variază în timpul anului - in luna
mai se inregistreaza cel mai mare numar de vizitatori (maximul lunii a fost de aprox. 10.000
vizitatori). Aproximativ 50% din vizitatori sunt grupuri de pelerinaj organizate de preoti,
parohi, biserici din toata tara, restul fiind elevi prin excursii scolare si familii aflate in concediu.
Elevii viziteaza Mănăstirea in special in lunile aprilie, mai, iunie si iulie. Famiile vin in concedii
mai ales in lunile iulie, august. Vizitatorii se cazeaza la alte minastiri din zona de pe Valea
Oltului (ex. Turnu), Minastirea dintr-un Lemn, Bistrita. In general, urmatoarea destinatie este
Minastirea Tismana. Turistii straini sunt interesati de satul de Olari.

Situaţia numărului de vizitatori la Mănăstirea Hurezi
Anul

Total

Români

Străini

2002

67.900

65.035

2.865

2003

60.300

57.055

3.245

2004

60.500

*

*

2005

60.000

*

*

2006

65.000

61.548

3.542

2007

80.304

*

*

2008

85.169

*

*

2009

83.408

*

*

2010

84.440

*

*

2011

79.700

*

*

Sursa: Administratia Manastirii Hurezi
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Monumentele cele mai importante pe localităţi
 Costeşti
312 VL-II-a-A-09666 Mănăstirea Bistriţa 1494;
ref.1519, 1847 - 1856 sat BISTRIŢA;
313 VL-II-m-A-09666.01 Biserica "Adormirea
Maicii Domnului” 1847 - 1856 sat BISTRIŢA;
314
VL-II-m-A-09666.02
Biserica-bolniţă
"Schimbarea la Faţă” (pridvor) 1520-1521;1710 sat
BISTRIŢA;
315 VL-II-m-A-09666.03 Turn clopotniţă ref. 1847
- 1856 sat BISTRIŢA; comuna COSTEŞTI
316 VL-II-m-A-09666.04 Corp de chilii (din incinta
veche) ref. 1847 - 1856 sat BISTRIŢA;
317 VL-II-m-A-09666.05 Foişor Pe latura de E a
incintei vechi ref. 1847 - 1856 sat BISTRIŢA;
318 VL-II-a-A-09667 Mănăstirea Arnota Pe
muntele Arnota 1634 sat BISTRIŢA; comuna
COSTEŞTI
319 VL-II-m-A-09667.01 Biserica "Sf. Arhangheli”
1634 sat BISTRIŢA;
320 VL-II-m-A-09667.02 Corp chilii 1852 - 1856 sat BISTRIŢA;
Foarte mica, ascunsa la capatul unui drum serpuitor Arnota si a fost construita de domnitorul
Matei Basarab în 1636, în semn de multumire Domnului pentru ca l-a ajutat sa scape de
inamicii turcii care îl atacau mereu.
324 VL-II-m-A-09670 Biserica "Sf. Îngeri” În peştera
Sf. Grigore sec. XVII 1782 (pictura) sat BISTRIŢA;
574 VL-II-m-B-09872 Biserica "Intrarea în Biserică”
1750 sat PIETRENI;
575 VL-II-m-A-09873 Biserica de lemn "Adormirea
Maicii Domnului” 1664 sat PIETRENI; Cartier
Grămeşti
 Horezu
607 VL-II-a-A-09895 Ansamblul bolniţei mănăstirii Hurezi 1696 - 1699 sat aparţinător
ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
608 VL-II-m-A-09895.01 Biserica- bolniţă "Adormirea Maicii Domnului” La E de incinta mare
a mănăstirii 1696 - 1699 sat aparţinător ROMANII DE JOS; oraş HOREZU
609 VL-II-m-A-09895.02 Ruine bolniţă sat aparţinător ROMANII DE JOS;1696 - 1699
610 VL-II-m-A-09895.03 Foişor sat aparţinător ROMANII DE JOS; La E de incinta mare a
mănăstirii sec. XVIII
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611 VL-II-a-A-09896 Ansamblul schitului "Sf. Ştefan” sat aparţinător ROMANII DE
JOS;La 1 km V de mănăstire 1703
612 VL-II-m-A-09896.01 Schitul "Sf. Ştefan” sat aparţinător ROMANII DE JOS; La 1 km V
de mănăstire 1703
613 VL-II-m-A-09896.02 Chilii sat aparţinător ROMANII DE JOS; 1703
616 VL-II-a-A-09899 Schitul "Sf. Apostoli” sat aparţinător ROMANII DE JOS Str.
Schitului 23 La 500 m N de mănăstire 1698
617 VL-II-m-A-09899.01 Biserica "Sf. Apostoli” sat aparţinător ROMANII DE JOS; Str.
Schitului 23 1698
618 VL-II-m-A-09899.02 Chilii sat aparţinător ROMANII DE JOS; Str. Schitului 23 1698
619 VL-II-m-A-09899.03 Zid de incintă sat aparţinător ROMANII DE JOS; Str. Schitului 23
1698
696
VL-II-m-A-09953
Biserica
"Intrarea în Biserică” şi "Sf. Ioan
Botezătorul”
sat
aparţinător
URŞANI; Str. Urşani 65 1800 oraş
HOREZU
 Măldăreşti
501 VL-II-a-A-09811 Ansamblul Culei
Duca sat MĂLDĂREŞTI; comuna
Vis-a-vis de ansamblul "Culei 1812 1827 MĂLDĂREŞTI vechi"
502 VL-II-m-A-09811.01 Anexe sat
MĂLDĂREŞTI;
comuna
1827
MĂLDĂREŞTI
503 VL-II-m-A-09811.02 Cula Duca sat
MĂLDĂREŞTI;
comuna
1827
MĂLDĂREŞTI
504 VL-II-a-A-09812 Ansamblul Culei Greceanu sat MĂLDĂREŞTI; comuna Vis-a-vis
de ansamblul Culei noi sec. XVIII
505 VL-II-m-A-09812.01 Cula Greceanu sat MĂLDĂREŞTI;
comuna sec. XVIII MĂLDĂREŞTI
506 VL-II-m-A-09812.02 Anexe sat MĂLDĂREŞTI; comuna
sec. XVIII MĂLDĂREŞTI
507 VL-II-m-A-09812.03 Biserica "Sf. Nicolae” şi "Sf.
Voievozi” sat MĂLDĂREŞTI; alăturată incintei Cula
Greceanu 1774 - 1790
 Vaideeni
495 VL-II-m-A-09805 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” sat MARIŢA; comuna
VAIDEENI 1556 - 1557
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Situaţia monumentelor din zonă este diferită. Mânăstirea Horezu care are nevoie de
numeroase lucrări de restaurare şi conservare. În cazul celorlalte mănăstiri situaţia este bună,
toate beneficiind în ultimii ani de campanii de consolidare şi restaurare. Situaţia este mult mai
proastă în cazul bisericilor parohiale, unele foste schituri, unde din insuficienţa fondurilor nu sau mai executat de mult lucrări de întreţinere /restaurare sau chiar mai rău, au fost executate
lucrări de mântuială, neprofesionist. Există pe de o parte pericolul degradării în timp al acestor
obiective prin nerealizarea intervenţiilor necesare consolidării şi restaurării. Un caz tipic este
cel al bisericii Gruşeţu din Costeşti, părăsită de câţiva zeci de ani, aflată într-o stare avansată de
degradare şi al bisericii Covreşti din zona Olari Horezu. Într-o stare ceva mai bună, datorată
însă doar faptului că bisericile sunt funcţionale, se află bisericile Peri, 44 Izvoare, Păpuşa,
Urşani, Pe de altă parte, un mare pericol îl reprezintă nerespectarea normelor de restaurare la
executarea lucrărilor. Se pot da numeroase exemple de lucrări executate cu bune intenţii, dar
fiindcă n-au fost făcute de către profesionişti, au făcut chiar mai rău.
Patrimoniul cultural mobil al zonei include muzee şi colecţii de artă, de etnografie, de
ceramică. Pe teritoriul GAL Microregiunea Horezu regăsim următoarele muzee şi colecţii.


Galeria de arta populară contemporană, gazduită de Casa de Cultură „Constantin
Brâncoveanu” Horezu, una din cele mai mari galerii de artă populară contemporană cu
aproape 4.000 de produse din ceramicã (colecţionate dintre cele mai valoroase creaţii din
domeniu prezentate la cele 37 de ediţii ale Târgului ceramicii populare româneşti „Cocoşul
de Hurez”), o retrospectivă a istoriei ceramicii din Horezu, dar şi din principalele centre de
olărit din România.
 Muzeul Mănăstirii Hurezi conţine diverse piese de artă medievală, ţesături şi numeroase
exemplare de documente şi cărţi vechi. Aceste exemplare provin din biblioteca mănăstirii
initiată de Constantin Brancoveanu, care avea una din cele mai valoroase colecţii de carte
ale timpului său. Deasupra intrarii în bibliotecă scrie şi astazi in greceste: "Biblioteca de
hrana dorita sufleteasca, această casă a cărţilor, iubire pre înteleapta îmbelsugare, în anul
1708", scrisa de arhimandritul Ioan. Colectia avea catalogul sau, doua cărţi de
biblioteconomie precum şi cărti laice mai rare într-o mănăstire: Herodot, Euripide, Hesiod,
Aristofan, Luchiano, Cartile lui Iustinian,Cronicile Bizantine si lexicoane gramatici greceşti
şi latine, studiate si de Alexandru Odobescu in 1860.
 Muzeul judeţean Vâlcea - 2 unităţi muzeale
- Complexul Muzeal Măldăreşti cuprinde trei obiective de importanţă naţională: Cula
Greceanu (secolul al XVIII-lea, propusă ca monument istoric pe lista UNESCO a Patrimoniului
Cultural Mondial), Cula Măldărescu (secolul al XIX-lea, cumpărată în secolul al XX-lea de I.
G. Duca) şi Casa Memorială „I. G. Duca”, cu un patrimoniu mobil riguros constituit şi
reprezentativ pentru zonă; dispune de un spaţiu auxiliar de 2 ha, care poate fi folosit pentru
diferite târguri, tabere de creaţie, producţii cinematografice etc.), are imobile anexe ce pot fi
folosite ca spaţii de cazare tip pensiune şi este situat într-un cadru geografic de exceptie, cu o
vecinătate având bogate tradiţii şi obiceiuri, ceea ce permite integrarea Complexului într-un
circuit turistic nu doar de importanţă zonală sau naţională, ci şi internaţională.Probleme:lipsa
resurselor umane (există doar un singur muzeograf pentru trei obiective), inexistenţa
paratrasnetelor la clădiri. 6

6

Strategia culturala a jud. Valcea
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- Muzeul de Arta ”Gh. D. Anghel” - Colectia de arta plastica Alexandru Balintescu a
intrat in circuit public prin donatia efectuata de Alexandru Balintescu in anul 1980 si cuprinde
lucrari de pictura ale lui Gheorghe Tomaziu, Florin Niculiu, Horia Bernea, Marin Gherasim,

Horia Damian etc. si lucrari de sculptura apartinand artistului Rodion Gheorghita.
Personalitatea sculptorului Gh. D. Anghel (1904-1966) este bine pusa in valoare prin cele 7
lucrari in bronz care sunt expuse, unele avand valoare de unicat, reflectand coordonatele unei
viziuni artistice realist-traditionaliste.
1.5.2 Patrimoniul Imaterial – meşteşuguri
Patrimoniul imaterial include toate acele aspecte
culturale diferite ale vieţii moştenite din trecut care definesc
modul de viaţă al diferitelor societăţi. Acestea pot face referire
la practici locale, obiceiuri şi credinţe şi deseori sunt exprimate
în şi prin limbaj, activităţi sociale politice şi economie şi prin
activităţi simbolice şi ritualuri ale diferitelor comunităţi.
Patrimoniul cultural imaterial se regăseşte în special în
următoarele domenii:
tradiţii şi expresii orale; artele
spectacolului; practici sociale, ritualuri şi evenimente festive;
cunoştinţe şi practici legate de natură şi univers; artizanatul
tradiţional ş.a.
Centrul etnografic Vaideeni este un important centru
etnofolcloric, legat de transhumanta si obiceiuri pastorale,
renumit pentru prelucrarea artistica a pieilor, lânii şi confecţionarea de instrumente muzicale,
port popular ciobanesc cu influente din zona Marginimii Sibiului, cusaturi si tesaturi artistice
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(covoare, desagi), mestesuguri cu o raspandire din ce in mai
redusa : confectionare de instrumente muzicale – fluiere,
prelucrarea artistica a lemnului - obiecte de uz gospodaresc :
lazi, cosuri, furci de tors lana, etc., prelucrarea lanii si
instalatii de tehnica populara: darac, pive, mori de apa,
joagare actionate hidraulic.
Câteva din localităţile microregiunii au fost cercetate
pentru Atlasul Etnografic Român: Bărbăteşti, Slătioara,
Păuşeşti şi Oteşani, reprezentative pentru zona. În aceste
sate au fost completate în perioada 1972-1983 chestionare pe temele: Aşezări, Gospodărie,
Locuinţă, Agricultură, Creşterea animalelor, Pomicultură şi grădinărit, Cultivarea plantelor
textile, Vânătoare, Mijloace de transport, Creşterea viermilor de mătase, Creşterea albinelor,
Alimentaţie, Meşteşuguri, Instalaţii tehnice, Obiceiuri la naştere, Obiceiuri la nuntă, Obiceiuri
la moarte, Obiceiuri legate de ocupaţii, obiceiuri calendaristice.
Zona etnografica Horezu îmbină elemente caracteristice mai multor civilizatii:
 civilizaţiei lutului - olari
vestiţi
 civilizaţiei
lemnului
talentaţi cioplitori în lemn
 civilizaţiei pastorale - stâne
de oi pe păşunile alpine şi
autentic folclor pastoral.
In zonă se conservă încă
unele elemente tradiţionale de
habitat local (casa, gospodăria,
locuinţa), ocupaţii în special
păstoritul,
arta
populară,
folclorul muzical şi coregrafic.

In 2006 prof. dr. Ion Ghinoiu şi colaboratorii săi (Emil Ţîrcomnicu, Ionuţ Semuc, Lucian
David şi Cătălin Găină), cercetători la Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”
au efectuat ample sondaje privind cultura populară pentru a surprinde modificările intervenite în
cei peste 30 de ani. Rezultate preliminare ale cercetării de teren au fost prezentate la colocviul
Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti.
Artizanatul şi celelalte forme de exprimare a tradiţiilor pot fi valorizate prin turismul
cultural. Artizanatul reprezintă o industrie culturală ce poate fi dezvoltată cu succes, ca mijloc
de dezvoltare economică şi culturală a regiunilor şi localităţilor. Cultivarea specificului zonal şi
revitalizarea unor meserii tradiţionale este o pârghie pentru promovarea diversităţii, pentru
dezvoltarea ofertei şi pentru extinderea consumului acestor produse de la comunitate la un
public mai larg, ce poate fi atras prin turism şi prin forme complexe de comercializare
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Ceramica
Zona depresionarã Horezu a fost şi este
recunoscutã pentru meşteşugurile tradiţionale
practicate de locuitorii sãi. Dintre acestea cel
mai important este confecţionarea ceramicii
populare de Horezu care se remarcã prin forme,
colorit şi desene (castroane, farfurii, oale,
ulcioare, cãni, ceşti de ţuicã, de diferite mãrimi,
de uz casnic sau decorativ). Cel mai vechi şi cel
mai important centru de olărit din zona Olteniei
este satul Olari din Oraşul Horezu. Pe uliţa
principală a satului sunt 18 ateliere de
ceramică.
Materialele locale folosite sunt lutul, care se gãseşte în Dealul Ulmului şi culori naturale
obţinute din pãmânt.
Uneltele tradiţionale folosite :
 roata olarului folositã pentru modelaj ,
 cornul şi gaiţa folosite pentru decorare.
Laptele pentru smalt este obtinut dintr-o varianta de pamant luat din Culmea Marginea iar
din Dealul Obreja se ia pasta din mangan pentru negru decorativ, in timp ce verdele din care se
coloreaza motivele zoomorfe florale, geometrice se obtine din arderea cuprului. Obţinerea
produselor: confecţionarea produselor de ceramicã este manualã dupã un proces tehnologic
transmis de sute de ani. Principalele faze ale procesului
tehnologic sunt: pregãtirea lutului pentru modelare
(transport, dospit, tãiat, frãmântat, curãţat de impuritãţi,
formarea gogoloaielor în funcţie de mãrimea şi forma
vasului), modelarea obiectului dorit, zvântatul sau zbârcitul,
rãzuitul, gãuritul şi iscãlitul, decorarea, uscarea, arderea la
primul foc, smãlţuirea, arderea la al doilea foc, obţinerea
produsului finit. Desenele specifice ceramicii de Horezu:
cocoşul, unic numai pe ceramica de Horezu, pomul vieţii,
şarpele casei, spicul, pănza de păianjen, coada de paun,
simboluri creştine, florale şi zoomorfe. Actualmente în
Horezu meseria tradiţionalã de ceramist-olar este practicatã
de peste 80 de ceramişti de diferite vârste, de la cei mai tineri (reuniţi într-un cerc de ceramicã
la Clubul Copiilor), pânã la cei mai în vârstã, meseria fiind transmisă de la părinţi la copii.
Meşterii ceramişti lucrează la domiciliu, constituiţi în asociaţii familiale sau sunt autorizaţi ca
persoane fizice. În prezent este constituită o asociaţie
a ceramiştilor cu denumirea de Asociaţia de
meşteşugari „Cocoşul de Hurez”. Sursa www.ecooltenia.ro
Strada Olari sau satul Olari este ceea ce s-ar putea
numi vatra meşteşugului ceramicii de la Horezu.
Strada este un vechi sat de olari, cu gospodării şi
livezi situate de-a lungul unui drum în pantă; o
ramificaţie a oraşului Horezu pe care, ca să ajungi la
olari, trebuie să mergi aproximativ 3-4 km.
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Pe strada Olari sunt grupaţi producărorii ceramicii de Horezu care, în parte continuă să îşi vîndă
obiectele la tîrgurile deja consacrate, fie lucrează la comandă, de multe ori pentru comercianţii
din localitate. Zona unde se practică comerţul este „pe şosea”. - Cercetare la Horezu, Maria
Mateoniu, Muzeul Ţăranului Român.
Casa olarului a fost subiect de studiu în cadrul Şcolii de Vara organizate în coleborare cu
Universitatea de Arhitectua Ion Mincu din Bucureşti în anul 2005.
Aşezăminte culturale
In zona exista 2 Case de cultură (1 în comuna Slătioara, 1 în oraşul Horezu), cămine
culturale în toate celelalte 7 comune din microregiune si un muzeu local în dezvoltare în oraşul
Horezu sat Râmeşti - colecţie constituită prin colectă publică. Printre cele mai active aşezăminte
culturale, cu activitate permanentă, sunt menţionate casa de cultură Horezu precum şi câteva
cămine culturale, între care Tomsani, Vaideeni şi Costeşti.
1.5.3 Obiceiuri
Principalele obiceiuri incă practicate sunt legate de ocupaţia tradiţională şi anume
oieritul şi, mai recent apicultura.
MACAVEIUL URSULUI – 1 august
Sărbătoare cu caracter pastoral care se ţine ca să nu vină ursul la oi. În această zi se lasă
post pentru Sfânta Maria, deci se prepară mâncăruri de post şi se consumau miere şi ţuică
pentru ca oamenii să fie feriţi de animalele sălbatice. La această dată începe montatul oilor.
Învârtita Dorului şi Sărbătoarea de Sânziene a Păstorilor – 24 iunie
Sărbătoare care marchează miezul verii, se ţinea pentru ca urşii şi lupii să nu atace vitele
şi în sat, şi la munte. In sat fetele adunau flori de sanziene şi le împleteau în coroniţe (cate fete
în casă, atatea coroniţe). Bătranele adunau flori de sanziene, le legau snop, le stropeau cu apă la
fantană sau la ţuţur şi le legau în podul casei. Fetele se duceau la fantană, se stropeau cu apă
împreună cu băieţii, aduceau coroniţele acasă şi le puneau la icoane, să le aducă noroc şi să le
apere de rău.
La munte era obiceiul ca ciobanii să ude băciţele, «ca să vie lapte la oi». De cu seară se
făcea o «cunună» (sub forma unui şirag) de flori lungă cat strunga, cu care se împodobeau
porţile strungii. Tot din flori, cu cetină de brad, se făcea şi cate o coroniţă mai mică, pentru
fiecare familie cate una, care se punea seara la
gatul unei oi. Dacă dimineaţă găseau coroniţa
mancată, era un semn bun. Dacă era încă
întreagă, se spunea că oile nu vor da lapte în
vara respectivă.
Cununiţa care era mancată prima de către oi,
arăta că fata care a împletit-o se va mărita
repede. 7 Nedeia păstorească anuală de la
Vaideeni, «învartita Dorului» de Sanziene, la
care participă de fiecare dată zeci de mii de
vizitatori din ţară şi din străinătate, este o bună
ocazie de a cultiva specificul local în port şi în
folclorul muzical şi coregrafie.

7

Monografia comunei Vaideeni din jude]ul Vålcea (Istoria p`måntului natal), Vartolomei Todeci (coordonator), Editura
Conphys, 2007.
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Stâna şi filiera economică a laptelui
Zona Vaideeni este o zonă care este cunoscută şi recunoscută pentru creşterea oilor. Din
păcate acum această îndeletnicire este pe cale de dispariţie. Partenerii din GAL derulează
proiecte pentru revigorarea acestei vechi tradiţii a creşterii animalelor şi a produselor din lapte.
Printre aceste demersuri se numără şi eforturile de a restaura – reconstrui o stână tradiţională.
Manifestări, evenimente etno-folclorice, târguri:
Evenimentul Localitatea
Costeşti
Balciul de Sf. Marie
Festivalul international al rromilor
Hramul manastirilor Bistrita, Arnota
Moastele Sf Grigore Decapolitul
Simpozion mediu
Ziua comunei “La obârşie, la izvoare”
Horezu
-Târgul ceramicii populare „Cocoşul de
Hurez”
- Targul popular de Izvorul Tamaduirii
- Festivalul “Colindul Sfant si bun”
- Zilele Oraşului Horezu
Slătioara
Festivalul filmului documentar etnologic
‘Eco-Etno-Folk-Film‘cu
participare
internaţională
Tomsani
Fagurele de aur
Flori din gradina Folesteană
Vaideeni
Festivalul folcloric al pastorilor din Carpati
«Invartita dorului»
Simpozion pe teme agroturistice
Târg saptamanal
Ansambluri culturale

Data si periodicitate
15 august-anual
8 septembrie-anual
15 august, sfinţii Mihail si Gavril-anual
20 noiembrie-annual
Anual
Izvorul Tămăduirii
Prima duminicã a lunii iunie, in fiecare an
Izvorul Tamaduirii, anual
Cu ocazia Craciunului , anual
Weekendul cel mai apropiat de 5 septembrie
Prima săptămână din septembrie, festival de film
organizat de Fundaţia "Nişte Ţărani"
A doua sâmbătă şi duminică din luna iunie
26 octombrie
În cea mai apropiata duminică de Sânziene.
Anual, in luna mai sau iunie
În fiecare vineri din săptămâna

Tradiţiile zonei sunt păstrate încă vii prin activitatea ansamblurilor culturale din zonă:







Grupul de dansuri “Brâuleţul” al Căminului
Cultural Bărbăteşti;
Formaţia de căluşari a Şcolii cu clasele IVIII şi a Căminului Cultural Frânceşti;
Ansamblul ,,Braduletul'' din Horezu,
Grupul de dansuri “Domniţele” al
Căminului Cultural Costeşti;
Ansamblul ,,Miorita'' din Vaideeni,
Ansamblul ,,Fantana lui Miuta'' din Otesani.
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Parte importantă a patrimoniului local, tradiţiile, meşteşugurile sunt într-un pericol de
extinctie, datorita eficientei reduse de productie si lipsei unei strategii de marketing si
promovare. În afară de olărit, care s-a menţinut constant în topul priorităţilor, celelalte activităţi
tradiţionale au fost lăsate deoparte, unele pierzându-se sau denaturându-se.
Acest patrimoniu constituit din: arhitectură traditională, instalaţii şi unelte tradiţionale,
meşteşuguri tradiţionale (olărit, prelucrarea lemnului cu toate ramurile sale, de la cherestea până
la manufactura obiectelor de uz casnic, ţeserea covoarelor olteneşti, apicultură, păstorit,
pomicultură, etc.), obiceiurile şi tradiţiile locale in present este amenintat cu disparitia.
1.5.4 Cultura ca instrument de promovare a identităţii, a spiritului comunitar şi a
dezvoltării economice locale în microregiunea Horezu
În Microregiunea Horezu partenerii din GAL sunt implicaţi într-un demers de revitalizare prin
care se doreste punerea in practica a conceptului de „patrimoniu viu”. Aceasta abordare
combate atitudinea paseista care considera patrimoniul o relicva fara utilitate si fara viata.
Pilonii acestui demers sunt patrimoniul ca diversitate - inclusiv diversitatea etnica, având în
vedere comunităţile de romi şi rudari de la noi din regiune şi ocupaţile tadiţionale reflectate în
tradiţii, obiceiuri şi un know how acumulat necesar dezvoltării naostre viitoare.
Diversitatea etnică
Partenerii GAL Microregiunea Horezu continua demersurile de implicare a minorităţii rome în
toate activităţile culturale ale Microregiunii, pentru că recunosc că diversitatea etnică este o
valoare adăugată a Microregiunii Horezu. Mijloacele ne-au permis până acum numai proiecte
pilot - «Ursarul: danie pentru o biserica» - restaurarea unei picturi exterioare de pe fatada
principala a Bisericii Covresti de pe ulita Olarilor, pictura restaurata pentru valoarea sa
intrinseca fara ca o utilizare moderna sa fie posibila. Pictura prezinta doi tigani ursari care, se
spune „au facut o danie bisericii” pentru finalizarea constructiei, un exemplu de implicare a
comunitatii pentru realizarea unui bun comun.

Ocupaţiile tradiţionale
Partenerii GAL au constientizat importanta conservarii ocupatiilor traditionale in
vederea pastrarii identitatii locale, a specificului local si nu in ultimul rand valoarea economica
a acestora, intrucat ele s-au nascut si dezvoltat in stransa legatura cu elemente de potential
solide in timp si clar definite (olaritul – lut si pigmenti naturali in zona, oieritul – pasuni alpine
intinse si productive, albinaritul – flora indigena, salcam, tei, flora montana, cioplitura in lemn
si impletiturile – material lemnos abundant, de calitate si accesibil etc.). Partenerii care
constituie GAL Microregiunea Horezu au constientizat de mult timp faptul ca ceramica, în
măsura în care calitatea şi inovaţia artistică se îmbină cu spiritul acesti tradiţii strămoşeşti,
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reprezinta un port-stindard, o resursă pentru dezvoltarea zonei. Organizatii din Microregiune sau implicat în conservarea şi dezvoltarea acestui meşteşug traditional. Primul proiect a fost
realizat în cadrul Scolii de Vara „Revitalizare Horezu” organizata în colaborare cu
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu unde amenajarea/extinderea Gospodariei
Olarului - locuinta existenta cu pastrarea specificului local - a fost una din temele luate in studiu
de studenţii participanti. Proiectele realizate de acestia au fost prezentate si discutate cu
membri ai comunitatii cu ocazia expozitiei de proiecte, rezultat alacestei actiuni. Nu au fost
neglijate nici celelalte ocupatii traditionale, fiind implementate proiecte care au vizat
restaurarea unei piese de patrimoniu folosita in continuare in acelasi mod ca in vechime si care
risca sa se piarda - am ales stana si vom incerca sa integram oile si transhumanta, ritmurile
sezoniere, cu destinatia actuala a lanii, laptelui, carnii.
Implicarea tinerilor
Partenerii din GAL deruleaza acţiuni de animare şi promovare a identităţii locale cum ar
fi expediţiile culturale. În aceasta expeditii copiii descoperă frumusetea caselor si
monumentelor si afla povestea oamenilor care le-au construit si momentele memorabile
petrecute in zona condusi de tineri specialisti sau artisti din zona sau „visiting artists”. Astfel
copiii cunosc mai bine locurile frumoase din localitatea lor si din vecintate, istoria lor, inteleg
ce este valoros si merita sa fie protejat de invazia blocurilor de sticla si de ignoranta.
1.5.5. Tipuri de turism practicate
Zona GAL Microregiunea Horezu dispune de un potenţial turistic extraordinar, reprezentat
atât prin obiectivele naturale numeroase si valoroase, cât şi prin cele antropice, toate laolaltă
făcând din această parte a Olteniei, una dintre regiunile cu cel mai ridicat potenţial turistic.
- formele de relief submontan şi montan, având ca suport o structură geologică complexă,
dispus în trepte de altitudine, îmbogăţesc aspectul peisagistic al zonei şi creează oportunităţi
pentru turismul de odihnă şi recreere;
- domeniul schiabil amenajabil în arealul Vf. lui Roman, o premisă favorabilă pentru
dezvoltarea sporturilor de iarnă;
- traseele principalelor cursuri de ape, însoţite de cele mai multe ori de drumuri forestiere,
deosebit de pitoreşti, sunt locuri de petrecere a wek-end-ului la iarbă verde sau locuri de
campare;
- fondul forestier bogat, reprezentat prin păduri de foioase şi conifere, îmbracă versanţii
sudici ai Munţilor Căpăţâna, creează un mediu ambiant atractiv, curat, recomandat pentru
vacanţe active;
- flora pajiştilor montane şi a fâneţelor, de o diversitate impresionantă, în funcţie de
altitudine, îmbogăţesc peisajul cadrul natural cu specii floristice multicolore;
- elementele climatice ale zonei, fără valori extreme, sunt favorabile practicării turismului în
tot timpul anului, pentru repunere în formă a organismului după stres (climat de dealuri sedativ de cruţare, cu temperatură medie anuală de aproximativ 6°C);
- fondul de vânătoare (specii cu valoare cinegetică) şi de pescuit sportiv deosebit de valoros,
mai ales pe cursul superior al pâraielor, în amonte de aşezările umane.
În zonă, în special în partea montană nelocuită, care constituie majoritatea suprafeţei
localităţilor componente, s-au păstrat într-o stare foarte bună de conservare suprafeţe întinse de
padure şi gol alpin. Zona montană dispune de toate calităţile pentru practicarea sporturilor
specifice: trekking, escaladă, speo-escaladă, canioning, parapantă, mountain-bike, etc.,
insuficient valorificate pana in momentul de fata.
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Situatia actuala din punct de vedere al dezvoltarii turismului
Infrastructura generala rutiera este relativ bine dezvoltata, existand drumuri locale si
judetene care leaga zonele de interes turistic cu drumurile nationale, drumuri care se afla in
general in stare buna. Zona GAL Microregiunea Horezu nu dispune de infrastructura feroviara,
insa este legata prin linii de autobuze si autocare cu majoritatea centrelor urbane majore din
Oltenia, Muntenia si Transilvania. Infrastructura de canalizare si apa sunt relativ bine dezvoltate
in localitatile din nordul Microregiunii (exceptie facand sistemul de canalizare in satele de sub
munte), lipsind in parte in localitatile din sud.
Zona dispune de cateva trasee turistice marcate (majoritatea in zona Parcului National
Buila Vanturarita si in masivul Parang), neexistand insa servicii de informare turistica
permanente, agrement, centre de inchiriere echipement, ghizi locali (cu exceptia complexelor
muzeale – Culele din Maldaresti, Manastirile Hurezi, Bistrita, Arnota etc.).
Oraşul Horezu, devenit staţiune turistică de interes local prin HG nr. 936 din 18 august
2005, pe baza normelor şi criteriilor de atestare stabilite prin HG 867/2008 şi reatestat prin HG
852/2008, este situat într-o zonă turistică de mare atractivitate, cunoscută în literatura de
specialitate sub numele de „Oltenia de Sub Munte”. În anul 2008, Depresiunea Horezu, în
cadrul căreia oraşul Horezu reprezintă centrul polarizator din punct de vedere economic, social
şi turistic, a fost desemnată, pe baza unui proiect depus în acest sens la ministerul coordonator
al acestui program, ca “Destinaţie Europeană de Excelenţă”, obţinând locul I în cadrul
proiectului european EDEN, prin care se promovează modele de dezvoltare a turismului durabil
în Uniunea Europeană, proiect la care România a participat pentru prima oară în anul 2008. Ca
urmare a câştigării locului I, arealul turistic Horezu a fost inclus în reţeaua EDEN a destinaţiilor
europene de excelenţă, alături de alte 30 destinaţii premiate, ocazie cu care a fost inclus în
programul european de promovare.
Prin Legea nr. 190/2009, pentru aprobarea OUG nr. 142/2008, privind aprobarea PATN,
Secţiunea VI Zone cu resurse turistice, Anexa nr. 1, localitatile Horezu si Cosesti din
Microregiune sunt încadrate la UAT cu concentrare foarte mare de resurse turistice, iar
localitatile Barbatesti si Vaideeni sunt încadrate la UAT cu concentrare mare de resurse
turistice, prin urmare, este recunoscută şi atestată în mod oficial, printr-un act normativ,
dimensiunea şi valoarea potenţialului turistic existent în microregiune.
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Serviciile de cazare si alimentaţie publică
Zona dispune de un numar mic de 9
unitati de cazare din care 1 hotel, 1 camping, 3
500
pensiuni agroturistice si 3 pensiuni urbane,
majoritatea de 2 margarete, numarul total de
Locuri in
locuri fiind de 219 in 2010. Pensiunile
400
pensiuni
existente utilizeaza in mica masura specificul
agroturistic
local (arhitectura, amenejare interioara,
e numar
300
mancare traditionala). Numarul locurilor de
Locuri in
cazare a ramasa proximativ acelasi cu o usoara
pensiuni
crestere in 2010 atat la pensiuni urbane cat si
200
turistice
agroturistice.
urbane
Gradul lor de ocupare este mic fata de
numar
potentialul zonei, demonstrand ca turistii care
Locuri in
100
campinguri
vin in zona raman destul de rar peste noapte,
numar
preferand alte locatii pentru cazare.
0
Restaurantele sint putine ca numar, nu
2006 2007 2008 2009 2010
utilizeaza specificul local in meniuri sau in
An
amenajarea interioara si exterioara, sint
deservite de un personal slab instruit si neatent. Nu exista meniuri in limbi straine iar atmosfera
(muzica, ambianta) este fara personalitate.
Numar locuri

Evoluatia numarului de locuri de
cazare in Microregiunea Horezu in
perioada 2006-2010 pe tipuri de
unitati

Sursa: INS Valcea, prelucrare ADH-FPDL
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Evoluatia numarului de inoptari in
microregiunea Horezu 2006-2010
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Programele de turism existente – tipuri de turism practicate
Majoritatea turistilor care sosesc in zona stau in medie 2-3 zile si nu vin prin intermediul
unui program organizat de catre o agentie sau un tour-operator. In acest moment zona nu este
“vanduta” in mod organizat in nici un program turistic coerent si pe nici o piata tinta. Turistii
care vin in zona practica activitati de speoturism (vizite de pesteri amenajate), drumetie (mai
ales in zona Parcului National Buila Vanturarita), escalada (Cheile Oltetului, Cheile Galbenu,
Cheile Bistritei, Parcul National Buila Vanturarita), vizite culturale de scurta durata (manastirile
Hurezi, Bistrita, Arnota, Polovragi, culele din Maldaresti, schitul Pahomie, Patrunsa,
mestesuguri: olarit in Horezu sau rudarii, etc). Diversitatea, volumul şi valoarea potenţialului
turistic existent pe teritoriul microregiunii Horezu favorizează variate modalităţi de petrecere
activă a timpului liber, de odihnă, de recreere şi de practicarea unor forme de turism specifice.
Turism etnocultural. Caracterul şi tradiţia acestei zone a orientat locuitorii către activităţi de
artizanat specific românesc, precum olăritul, ţesăturile executate manual (costum popular,
covoare olteneşti), pictura religioasă. La Horezu se lucrează una dintre cele mai frumoase
ceramici din România, atât datorită formelor perfecte pe care le execută olarii, cât şi a decorului
foarte delicat, obiecte realizate pe deja cunoscuta roată a olarului. Fiecare dintre formele
modelate de olarii din Horezu, într-o cromatică bazată pe ocru, verde şi brun, aminteşte de
ceramica smălţuită, lucrată cu secole în urmă, pe vremea lui Constantin Brâncoveanu (sec. al
XVII – lea).
Turismul cultural-religios este favorizat de o moştenire deosebit de bogată, ce înscrie zona
Horezu în categoria valorilor de vârf ale patrimoniului cultural românesc, fiind întrecută, ca
număr de obiective religioase şi valoare, doar de nordul Moldovei - Bucovina. Sunt păstrate în
această zonă a Olteniei de Nord, monumente istorice de valoare universală - Mănăstirea Hurez,
precum şi un important tezaur de artă religioasă. Microregiunea reprezintă un important centru
monahal naţional şi contribuie la conservarea spiritualităţii şi culturii ortodoxe româneşti, la sud
de Carpaţi.
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Turism rural şi agroturism. Dezvoltarea turismului rural în zona este susţinută de existenţa
unor locuri în care obiceiurile cunoscute de multe generaţii, sărbătorile strămoşeşti şi
meşteşugurile devenite artă, sunt la ele acasă.
Turismul de sfârşit de săptămână (wek-end) este o formă de turism din ce în ce mai apreciată,
locuitorii marilor centre urbane dorind să-şi petreacă sfârşitul de săptămână în locuri nepoluate,
departe de aglomeraţia şi stresul marilor oraşe. Apropierea de municipiul Râmnicu Vâlcea, dar
şi poziţia pe DN 67 şi DN 65C, favorizează afluxuri importante dinspre capitala de judeţ sau
dinspre municipiul Craiova. Practicarea acestei forme de turism, într-un cadrul natural pitoresc,
oferit de ţinutul de sub munte al Horezului, este din ce în ce mai des întâlnită.
Turismul de tranzit derivă din amplasarea zonei pe o importantă arteră rutieră naţională - DN
67 (Rm. Vâlcea – Horezu – Tg. Jiu – Drobeta Tr. Severin), care face legătura între trei
magistrale rutiere europenee: E 81 (Bucureşti – Piteşti – Rm. Vâlcea – Sibiu – Cluj Napoca –
Satu Mare – Halmeu/ punct de frontieră RO/UK) şi E 79 (Calafat – Craiova – Tg. Jiu – Deva –
Vârfurile – Oradea – Borş/punct de frontieră RO/H) şi E 70 (pct. de frontieră RO/BG –
Bucureşti – Craiova – Drobeta Tr. Severin – Timişoara – Moraviţa pct. de frontieră RO/ YU).
Prezenţa a numeroase obiective turistice de interes cultural, istoric, etnografic, religios sau
natural în întreaga zonă de nord a Olteniei, face ca traseul DN 67 să atragă anual zeci de mii de
turişti români şi străini.
Turismul montan.) În prezent turismul montan nu reprezintă o formă de turism prioritară, dar,
in perspectivă, microregiunea Horezu poate deveni un pol important al turismul montan, atât
datorită existenţei unor trasee turistice marcate sau nemarcate, din Munţii Căpăţânii, pe
interfluvii sau pe drumurile forestiere ce însoţesc prinncipalele pâraie din zonă, dar şi datorită
potenţialului schiabil al Munţilor Căpăţâna (izvoarele Luncavăţului/Vf. Urşani, zona Vf. lui
Roman
Turismul ştiinţific este susţinut de existenţa pe teritoriul administrativ al oraşului Horezu a unei
suprafeţe din Parcul Naţional Buila – Vânturariţa, ce poate constitui un laborator de lucru
pentru cercetătorii în domeniu.
Turismul pentru sporturi extreme, o formă de turism cu adresbilitate preponderentă către
tânăra generaţie, prinde contur din ce în ce mai mult şi în România. Zona oferă suportul necesar
pentru parapantă, cicloturism, snowboard, motocross, deltaplan. În vara anului 2005 s-a
desfăşurat un prim raliu auto pentru maşini de tipul ARO, finalizat cu o festivitate de premiere
pentru câştigători. Acesta este un început şi pentru alte tipuri de vehicule.
Manifestările tradiţionale culturale locale sunt un prilej de întâlnire a fiilor satului, de
stabilirea de contacte umane între localnici şi oaspeţi, între cei plecaţi în alte localităţi şi cei
rămaşi, între reprezentanţii administraţiei locale şi diverse personalităţi invitate, iar pentru
locuitori un prilej de valorificare a resurselor locale, de petrecere a timpului liber sau de
relaxare.
Ecoturismul – o optiune strategica pentru microregiune
Dezvoltarea ecoturismului in zona este o optiune in relatie directa cu conservarea naturii
(ariile naturale protejate), cu conservarea culturii autentice si cu implicarea comunitatilor locale
in toate etapele acestui proces. Procesul de dezvoltare a ecoturismului in zona este un proces de
lunga durata (5-10 ani), ce necesita un efort sustinut din partea tuturor celor implicati dar care
poate aduce beneficii majore pe termen lung, contribuind in mod direct la crearea de “existente
durabile” in zona tinta. Decizia privind initierea unui asemenea proces a fost luata de
comunitatile locale implicate in elaboraea planului de dezvoltare locala, planificare care a
integrat toate aspectele sociale, economice si de mediu. Activitatile de ecoturism care ar putea fi
dezvoltate cu succes in zona sint:
- drumetii tematice - dezvoltarea unor rute tematice cum ar fi: ruta pesterilor amenajate, ruta
manastirilor, ruta mestesugurilor si arhitecturii traditionale, ruta ariilor naturale protejate, poate
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diferentia zona de altele similare si poate oferi experiente turistice de calitate unor segmente de
piata diferite (ca si varsta, statut social, venituri, educatie, etc)
- speoturism in pesteri amenajate, observarea pasarilor, observarea animalelor salbatice, tururi
pentru fotografie in natura, inclusiv fotografie in pesteri
- turism ecvestru (cu cai), turism cu atelaje (sanii trase de cai, carute trase de cai)
- turism stiintific (studiul unor plante si animale)
- cicloturism, schi de tura (mai ales in masivul Capatanii)
- drumetie de iarna
- tururi culturale (tabere de creatie, demosntratii de mestesuguri, etc)
Este de dorit ca aceste programe turistice sa fie dezvoltate de catre turoperatori
specializati (sau de catre o asociatie locala de turism), care sa utilizeze servicii locale (cazare,
alimentatie publica, ghizi locali, centre de inchiriere echipament, centre de informare turistica)
si sa preia o parte din efortul de promovare si distributie a ofertantilor de servicii locale, urmand
ca acestia sa se poata concentra in exclusivitate pe inbunatatirea calitatii serviciilor lor si
dezvoltarea de noi servicii turistice.
Contextul actual în care se află comunităţile rurale din zona tinta reprezintă oarecum un
paradox – în planul culturii au fost abandonate o sumă importantă de tradiţii, oamenii s-au
adaptat modernităţii, în timp ce ocupaţia de bază a rămas agricultura, care se practică după
metode traditionale, în limitele subzistenţei. În profunzime, mentalitatea este încă
tradiţionalistă, chiar dacă în majoritatea localităţilor există reţea de televiziune şi telefonie
modernă. Ecoturismul poate fi un instrument care sa contribuie cu succes la: conservarea naturii
(prin actiuni si fonduri directionate direct catre conservarea naturii), la dezvoltarea economica
(sustinerea de initiative locale-servicii locale de turism, crearea direct sau indirect a unor locuri
de munca, taxe locale, turisti care cheltuie in comunitate, etc) cat si la dezvoltarea sociala si
culturala a unei comunitati (interactiuni intre turisti si localnici, legare de prietenii, schimburi
de informatii si tehnologii). Implicarea comunitatilor locale in dezvoltarea ecoturismului , atat
in fazele de planificare cat si in fazele mai profunde ale procesului este esentiala pentru a
asigura reusita acestui demers. Comunitatile locale trebuie sa inteleaga alternative oferita de
ecoturism, principiile ecoturismului si avantajele si dezavantajele lui. Ele trebuie sa aleaga in
cunostinta de cauza daca doresc sau nu doresc o asemenea dezvoltare.
Dezvoltarea microregiunii pe dimensiunea eco-turismului (turism montan; sportiv; educativ
şi de cunoaştere ştiinţifică; de destindere-relaxare; religios; cultural si agro-turism) atat in ariile
protejate cat si in restul microregiunii presupune o abordare integrata care sa aibe in vedere:
1. Infrastructura - întreţinerea, dezvoltarea şi supravegherea drumurilor de acces la obiectivele
turistice, a traseelor turistice; amenajarea unor centre de vizitare, puncte de informare;
amenajarea locurilor de adăpost, locurilor de popas, refugiilor şi spaţiilor de campare;
dezvoltarea infrastructurii în localităţile din zonă; atragerea de fonduri şi consilierea
localnicilor în vederea dezvoltării agroturismului.
2. Siguranţa turiştilor: înfiinţarea serviciilor de ghizi, înfiinţarea de centre Salvamont.
3. Obiectivele cultural-istorice: restaurarea obiectivelor cultural-istorice si promovarea si
includerea în circuite turistice a acestor obiective;
4. Dezvoltarea sporturile montane: trekking, escaladă, speologie, mountan-bike, parapantă,
ski; înfiinţarea unor şcoli pentru iniţierea şi practicarea sporturilor specific zonei montane;
organizarea de tabere şi competiţii sportive.
5. Ocupaţii si manifestări tradiţionale şi cultural-artistice - încurajarea, susţinerea şi dezvoltarea
ocupaţiilor tradiţionale; identificarea şi promovarea meşteşugarilor din zonă; salvarea
obiceiurilor şi tradiţiilor locale şi promovarea acestora, promovarea manifestarilor locale;
organizarea de târguri ale meşteşugarilor; organizarea de manifestări folclorice; înfiinţarea în
zonă a unor noi festivaluri de promovare.
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5. Educaţia, informarea permanentă a autorităţilor locale şi a localnicilor; implicarea elevilor
şcolilor din zonă în activităţi turistice, culturale, educative, sportive, ştiinţifice; organizarea de
cursuri şi tabere educative pe diverse teme.
6. Activităţi economice: încurajarea activităţilor economice tradiţionale cu impact cât mai
scăzut asupra mediului; utilizarea şi valorificarea viabilă a resurselor zonei, prin activităţi
nepoluante; promovarea produselor ecologice; dezvoltarea micii industrii artizanale.
7. Conservarea mediului şi a biodiversităţii - inventarierea siturilor prezumtive de a face parte
din Reţeaua Natura 2000; inventarierea şi monitorizarea habitatelor şi speciilor protejate;
monitorizarea permanentă a activităţilor desfăşurate pe teritoriul ariilor protejate; păstrarea
echilibrului între activităţile tradiţionale şi neafectarea mediului; Cercetarea ştiinţifică studii şi
cercetări multidisciplinare pentru o cunoaştere mai bună a zonei, de stabilitre a impactului
activităţilor antropice; studii şi cercetări socio-economice, etnografice, etc. în localităţile din
zonă.
În viitoarele acţiuni de promovare şi valorificare a patrimoniului turistic natural, GAL
are in vedere abordări în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile şi ale valorificării
durabile a resurselor:
- identificare şi păstrarea nealterată a zonelor naturale de interes ştiinţific major;
- minimizarea efectelor activităţilor antropice în zonele naturale cu obiective turistice natutrale
vizitabile;
- păstrarea echilibrului între promovare/valorificare şi menţinerea obiectivelor natural
nealterate;
- păstrarea echilibrului între păstrarea calităţii de obiectiv turistic natural şi asigurarea dotărilor
necesare practicării turismului la standarde moderne de confort şi siguranţă;
- utilizarea pentru amenajări turistice de infrastructură şi servicii a tehnicilor prietenoase
mediului;
- trecerea de la turismul necontrolat la cel organizat care va duce atât la păstrarea controlului şi
minimizarea efectelor negative, cât şi la obţinerea de beneficii materiale pentru zonă;
- promovarea sporturilor specifc montane.
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Tabel: Evoluţia turismului in microregiunea Horezu
Numar
An
Unitati de cazare
(total)
Hoteluri
Moteluri
Campinguri
Pensiuni turistice
urbane
Pensiuni agroturistice
Locuri in unitati de
cazare (total)
Locuri in hoteluri
Locuri in moteluri
Locuri in campinguri
Locuri in pensiuni
turistice urbane
Locuri in pensiuni
agroturistice
Total locurizile

Barbatesti

Costesti

Slatioara

Horezu

2006

2010

2006

2010

2006

2010

2006

2010

1

1

1

1

1

1

5

6
1

1

1

1

1

1

1

8

8

6

40

6

6

1
1

1

3

4

156

162
50

8

8

6

40

6

6

496

744

552

6120

372

408

54
82

82

30

59

25756

23386

Hoteluri locurizile
19350 16700
Campinguri locuri
3186
5084
zile
Pensiuni turistice
3220
1602
urbane locurizile
Pensiuni agroturistice
496
744
552 6120
372
408
locuri zile
Sosiri total –
20
62
63
128
17
18
1500
1648
Sosiri in pensiuni
20
62
63
128
17
18
agroturistice
Sosiri in hoteluri
1138
1514
Sosiri in campinguri
74
70
Sosiri in pensiuni
288
64
turistice urbane
Innoptari total
100
86
458
228
56
64
2172
1868
Innoptari in hoteluri
1204
1564
Innoptari in
130
160
campinguri
Innoptari in pensiuni
838
144
turistice urbane
Innoptari in pensiuni
100
86
458
228
56
64
agroturistice
Sursa: Institutul Naţional de Statistică Fişa Localităţii - prelucrare FPDL-ADH
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2. Economia locală
2.1 Repartizarea populaţiei active
Numărul de locuri de muncă disponibil în microregiune, respectiv populatia salariată a avut o
evolutie instabilă si marcată de criza economică în ultimii 3 ani.
Populatie salariata – numar mediu salariati

Anul
2006
2007
2008
2009
2010

Total
populaţia
activă
(personal
salariat)
Sector agricol
3418
3983
3781
3477
3093

6
41
67
65
75

Sector
industrial si
Sector de
Sector privind
de artizanat
comert
serviciile 8
720
1044
1648
994
926
2022
746
756
2212
592
665
2155
521
494
2003

Sursa: Adresa INS Dir. Jud Vâlcea nr. 373/26.03.2012, INS Bucuresti nr. 6152/03.042012.

Astfel, după o usoara crestere a numărului de salariati în 2007 fată de 2006, în Microregiune s-a
înregistrat un declin dramatic, zona pierzând în peioada 2008-2010 ani aproape 900 de locuri de
muncă, adică aproximativ 22% din totalul locurilor de munca existente in 2007. In anul 2010
declinul continua in
Repartizarea populatiei active (personal
aproape
toate
localitatile,
salariat) pe localitati ale microregiunii 2010
singurele in care se
Vaideeni Barbatesti
inregistra un usor
8%
5%
Tomsani
Costesti
Stroesti
reviriment
fiind
7%
13%
7%
Barbatesti
si
Stroesti. Cea mai
mare
parte
a Slatioara
7%
locurilor de munca
salariate, 43%, se
gasesc in orasul
Horezu
Horezu, fiind urmat
Otesani
43%
de Costesti unde
5%
exploatarea
de
Maldaresti
calcar
este
5%
principalul furnizor
de locuri de munca.
Principalul sector de
activitate
in
teritoriul GAL Microregiunea Horezu este cel al serviciilor – care include serviciile publice.
Ponderea acestuia creste din 2006 pana in 2010. Ponderea comertului si a industriei scad
constant in aceiasi perioada.

8

Include toate celelalte sectoare non-agricole, non-industriale și exclude comertul – include serviciile publice si
administratia publica
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Detalii referitoare la repartizarea populatiei active, in diagramele urmatoare (Sursa: INS Valcea,
prelucrare ADH-FPDL):
Barbatesti
Horezu
Otesani

Costesti
Maldaresti
Slatioara

Repartizarea populaţiei active (personal
salariat) - pe principalele domenii de
activitate in Microregiunea Horezu
evolutie 2006-2010

2500

Evolutia populatiei active personal salariat in localitatile
din microregiunea Horezu
2000
2006-2010

2010 75 521 494

2009 65 592

2003

665

2155

1500
2008 67 746

1000

2007 41

756

994

2212

926

2006 6 720

2022

1044

1648

500
0

1000

2000

3000

4000

5000

Numar mediu salariati
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sector agricol

Sector industrie

Sector de comert

Sector privind serviciile

Repartizarea populaţiei active (personal salariat) ponderi pe
principalele domenii de activitate in Microregiunea Horezu
evolutie 2006-2010

2010

2009

2008

2007

2006
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sector agricol
Sector industrie
Sector de comert
Sector privind serviciile
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2.2 Agricultură
Întrucât majoritatea actorilor rurali au legătură (în diferite proporţii) cu sectorul agricol prezentăm mai jos structura fondului funciar al
localităţilor din microregiunea Horezu.
Fondul funciar la 31 dec. 2010

Localitatea
Total suprafaţă
(ha),d.c.
TERENURI
AGRICOLE
arabil
păşuni
fâneţe
vii
livezi
TERENURI
NEAGRICOLE
păduri
ape şi stuf
căi de comunicaţii
terenuri, curţi
terenuri de gradate

Horezu

Costeşti

Bărbăteşti

Măldăreşti

Oteşani

Slătioara

Stroeşti

Tomşani

Vaideeni

11769

10921

4125

2873

3418

4814

4188

4117

15759

4040
506
2120
1013
0
401

2149
399
1029
501
0
220

2453
264
1163
755
0
271

1892
463
256
1000
0
173

2244
661
932
404
7
240

3432
760
1320
1291
2
59

3023
717
975
1286
3
42

2654
695
780
836
0
343

8190
319
5581
1650
0
640

7729
7008
131
96
157
337

8772
8509
24
23
90
126

1672
1374
36
51
111
100

981
761
27
46
61
86

1174
979
23
37
99
36

1382
982
68
98
161
73

1165
847
28
43
124
123

1463
1129
49
59
173
53

7569
7133
110
147
107
72

Sursa: Adresa INS Dir. Jud Vâlcea nr. 373/26.03.2012, INS Bucuresti nr. 6152/03.042012.
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Categoria
suprafetei
agricole

Total
suprafaţă
(ha)

%
Total fond
funciar
61984
100,00
Suprafaţa
agricolă
totală
30077
48,52
d.c. Arabil
4784
7,72
Fâneţe
14156
22,84
Păşuni
8736 14,09
Vii şi pepiniere viticole
12 0,02
Livezi şi pepiniere pomicole
2389 3,85
Păduri şi alte terenuri cu
vegetaţie forestieră
31907 51,48
d.c. Păduri
28722 46,34
Ape şi bălţi
1083 1,75
Drumuri şi căi ferate
600 0,97
Construcţii
496 0,80
Alte suprafeţe
1006 1,62

Construcţii Alte
1%
suprafeţe
1%

Drumuri
Ape şi şi căi
bălţi ferate
1%
2%

Arabil Structura fondului funciar
8%
in microregiunea Horezu
2010

Fâneţe
23%
Păduri
46%

Păşuni
14%

Livezi şi
pepiniere
pomicole
4%

Vii şi
pepiniere
viticole
0%

Sursa: Adresa INS Dir. Jud Vâlcea nr. 373/26.03.2012, INS Bucuresti nr. 6152/03.042012.

Fondul forestier al micro-regiunii
Zona dispune de întinse suprafeţe împădurite, în special în zona montană. La ora actuală
în zona au fost retrocedate numeroase suprafeţe de pădure proprietarilor privaţi, urmând să se
continue procesul retrocedarilor conform noilor legi ale proprietăţii. Predominante sunt
suprafeţele forestiere proprietate a statului, iar proprietarii privaţi cu suprafeţele cele mai
importante sunt cele ale obştilor de moşneni din Vaideeni, Horezu precum şi mănăstirile şi
parohiile
din
zonă.
Pădurile proprietate a statului din zonă, sunt administrate de către RNP Romsilva Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea prin ocoalele silvice Romani şi Horezu. Pădurile proprietate
privată sunt administrate fie de către RNP Romsilva prin aceleaşi structuri, fie de către ocoale
silvice private: Ocolul Silvic “Buila” Horezu.
Structura de proprietate a fondului forestier este formată din: proprietate publică a
statului, proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale (comune, oraşe), proprietatea
privată a obştilor, unităţilor de cult (parohii, schituri, mânăstiri) şi proprietate privată a
persoanelor fizice.

198

Proprietate
obştească (ha)

362
448

Proprietate privată
a persoanelor
fizice (ha)

14
-

Proprietate privată
a UAT (ha)

8285
2807.6
4500

Proprietate
privata (ha)

8299
2807.6
4500

Proprietate
publică
a UAT (ha)

Proprietate
publică
a statului (ha)

Grupe de
proprietari
Costesti
8449
Horezu
6620.43
Vaideeni
8133

Proprietate
publică (ha)

Total localitate
(ha)

Tabel Fondul forestier – structura de proprietate

362
250

150
3450.83
3185
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Tomsani
Total

1129
0
24331.43 15606.6

15592.6

14

1129
1939 198

1129
1741

6785.83

Sursa: date Bilantul fondului funciar –primarii membre GAL Microregiunea Horezu 2008-2010

Se constată că ROMSILVA rămâne în continuare cel mai mare proprietar de păduri
(64%), urmată însă îndeaproape de obşti (27%). În unele localităţi obştile sunt deţinători mai
importanţi de pădure decât ROMSILVA ( de ex. pe teritoriul oraşului Horezu obştea deţine
52% din păduri).
Potenţialul economic al pădurilor a fost şi este deosebit, exploatarea şi prelucrarea
lemnului fiind încă de foarte multă vreme ocupaţii de bază ale locuitorilor. Principala problemă
care se pune la ora actuală este aceea a valorificării durabile a acestor resurse şi valorificarea
potenţialului din activităţi complementare. Un alt risc major este pierderea controlului asupra
activităţilor de exploatare a lemnului prin retrocedarea şi fragmentarea administrativă a
suprafeţelor ca urmare a retrocedarilor repetate.
Volumul de masă lemnoasă ce se poate recolta anual din păduri se aprobă prin hotărâre
a Guvernului – Ordin al Ministrului pentru a se păstra un echilibru între masa lemnoasă care se
obţine (în producţie) într-un an şi cea care se recoltează. Repartizarea volumului maxim pe
picior care poate fi recoltat in anul 2008 pe ocoale şi direcţii silvice 9
Volumul in mii mc / NATURA DE PROPRIETARI
Proprietate Proprietate Vegetatie
OCOL SILVIC / Unitati
privata
privata
din afara
DIRECTIA
administrativ- persoane
persoane
fondului
SILVICA
teritoriale
juridice
fizice
forestier
O.S. HOREZU
0.098
0.000
6.642
0.750
O.S. ROMANI
0.490
0.306
0.000
0.008
Total
ROMSILVA
D.S.
RM.
VALCEA
0.588
0.306
6.642
0.758
O.S. BUILA
0.000
41.131
0.426
0.000

Total

7.491
0.805

8.295
41.557

Sursa: site Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Rm. Valcea – prelucrare FPDL-ADH

Microregiunea Horezu produce 0,27% din producţia anuală de masă lemnoasă a
României, o pondere mai mare decât cea a volumului de masa lemnoasă existent (0,17%).
Acest fapt ne poate duce la concluzia că în Microregiunea noastră se recoltează din existent în
pondere mai mare decât la nivel naţional. Evoluţia ascendentă a volumului masei lemnoase ce
se recolteaza poate fi în continuare amplificată prin construirea sau modernizarea drumurilor de
acces, a unor funiculare de transport, astfel putând intra în circuitul economic numeroase
suprafeţe cu copaci valoroşi care pentru moment nu pot fi recoltaţi.
Valoarea în bani a acestor resurse nu a putut fi cuantificată pentru că obştile şi ocoalele
private nu fac licitaţii publice spre deosebire de ocoalele Direcţiei Silvice. Spre exemplificare se
includ rezulatele câtorva licitaţii de masă lemnoasă organizate în acest an.

9

stabilită de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Rm. Valcea conform OM nr.
914/12.11.2007emis în baza HG 1262/2007
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Ocol

Partida

O.S.HOREZU
O.S.ROMANI
O.S.ROMANI
O.S.ROMANI
O.S.ROMANI

764
1419
1420
1467
1484

Preţ
pornire
68
80
85
54
52

Preţ
adjudecare
71.4
84
89.3
54
52

Creştere
Procentuală
5%
5%
5.06%

Răşinoase
mc
0
31
242
5
0

Fag
mc
14
1713
1553
100
181

Stejari
mc
608
0
0
0
7

DT
mc
946
5
0
0
0

DM
mc
12
0
0
0
4

Sursa : Site Direcţia Silvică Vâlcea prelucrare FPDL ADH

Resursele de material lemnos abundente şi
variate ar putea fi prelucrate. Lipsa unei preocupări în
acest sens limiteaza posibilitatea achizitionarii
tehnologiilor necesare valorificarii superioare a
materialului lemnos, desi formele asociative de
proprietate (obstile) ofera un cadru juridic si economic
favorabil dezvoltarii. Se recomandă preluarea si
implementarea unor modele de dezvoltare integrata la
nivelul structurilor economice care detin materia prima,
modele care in principal pun accentul pe prelucrarea
superioară a lemnului, valorificarea forţei de muncă ieftine şi mai puţin pe capital (producerea
de case de vacanţă, elemente decorative şi de design, mic mobilier, etc). Dat fiind că cea mai
mare parte din masa lemnoasă din microregiune este exploatată de obşti şi ocoale silvice private
am făcut o analiză a rezultatelor financiare ale acestora pe bază de date de bilanţ din care am
observat:
- potenţialul semnificativ de creare de locuri de muncă pe care această industrie îl are în zonă –
de ex. la Obştea Horezu numărul locurilor de muncă a crescut de la 1 la 21 în 3 ani.
- creşterea constantă a veniturilor an de an
- scăderea activelor este însă îngrijorătoare pentru ceea ce reprezintă potenţialul economic al
acestei întreprinderi pe termen mediu şi chiar scurt.
Produse nelemnoase
Produsele nelemnoase deţin din păcate o pondere mai mică faţă de produsele lemnoase
în economia forestieră. Produsele nelemnoase specifice fondului forestier sunt: vânatul din
cuprinsul acestora, peştele din apele de munte, fructele de pădure ciupercile comestibile,
plantele medicinale şi aromatice, seminţe forestiere, răşini etc.
Ocol/
Proprietar

Masa
lemnoasa
pe picior
- 13150

Romani
Vaideeni
Obstea Izvoru
Rece
Romani
Horezu
Horezu
Buila

- 632032
49473

Lemn si Fructe
produse de
din lemn padure
6 tone

Ciuperci
comestibile
-

Impletituri din
rachita
-

Seminte si
puieti
forestier
350 mii buc.

zmeura ;
afine

exista
posibilitati

12504

5 to/an

5 to/an

-

2-5 mii puieti
forestieri
(posibilitati)
50000/an

-

30 to

10 to

-

2,0 to

Sursa: Ocoale silvice din Microregiunea Horezu prelucrare FPDL-ADH

Recoltarea produselor nelemnoase are anumite perioade ale anului şi anumite
caracteristici specifice ceea ce impune o anumită restricţionare şi respectarea unor acte
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normative în domeniul forestier. Spre exemplu, vânatul şi pescuitul se poate practica numai cu
autorizaţie. În continuare, vom prezenta câteva aspecte despre principalele produse nelemnoase.
Fructele de pădure, reprezentate prin: afine, zmeură, mure, măceşe, cătina, păducel,
reprezintă o sursă alimentară şi în acelaşi timp venituri importante pentru sectorul silvic.
Producţia fructelor de pădure a cunoscut o scădere dramatică în ultimele două decenii în
România şi în micro-regiune. Astfel, de la 20-25 mii tone realizate la nivelul anilor ă80 s-a
ajuns ca în prezent să reprezinte doar 4-6 mii tone, cu toate că piaţa internă şi externă a rămas
aceeaşi, cunoscând şi o anumită tendinţă de
creştere.
Ciupercile comestibile, reprezentând un
produs alimentar valoros furnizat de ecosisteme
forestiere cu aport deosebit în vitamine, proteine
şi alte substanţe active naturale. Evoluţia
producţiei a fost asemănătoare fructelor de
pădure, astfel de la 8-10 mii tone recoltate în anii
´80, în prezent, anual se mai recoltează la nivel
naţional doar 2-4 mii tone. În microregiunea
Horezu recoltează organizat
ciuperci doar
ocoalele silvice de stat, un total de 15 tone pe an.
Carnea de vânat ca rezultat al activităţii
de vânătoare, cu rol şi de selecţie a animalelor dar
şi pentru trofee, reprezentând un produs alimentar valoros, considerat ca o specialitate se
valorifică pe plan intern şi extern. Fondul cinegetic O.S. Horezu – mistreţ şi căprior si Fondul
cinegetic O.S.Romani – fond arendat la Asociaţia de Vânătoare Pajura Horezu. Performanţele
economice realizate însă de firmele în domeniu par limitate după cum o arată datele lor de
bilanţ pe ultimii ani.
Capacitatea de aplicare a normelor de protecţie a mediului şi a patrimoniului
antropic a autorităţilor din zona (instruire, resurse materiale, etc) este foarte redusă, în
primul rând datorită lipsei de informare şi pregătire a personalului autorităţilor locale. Există o
slabă informare cu privire la actele normative din domeniul protecţiei mediului şi prevederile
acestora. Nu există autorităţi competente în domeniile menţionate decât la nivel judeţean. La
nivelul autorităţilor locale nu exista personal specializat în aplicarea acestor norme. Instituţiile
locale sunt deficitare atât la capitolul informare-cunoaştere cât şi la capitolul echipamentpersonal. În primul rând ar trebui realizată o instruire cu privire la aceste norme în rândul
personalului autorităţilor locale şi apoi ar trebui să se treacă la aplicarea acestora. Există
numeroase acte normative în vigoare care nu sunt aplicate sau nici măcar nu sunt cunoscute
(Legea Muntelui 347/2004, Legea ariilor protejate 462/2001, etc.).
Mari suprafeţe de păşuni şi fâneţe
Majoritatea comunelor înregistrează suprafete mari de păşune şi fâneţe (chiar peste 75% din
total teren agricol). Suprafaţa totală ocupata de fâneţe şi păşuni, de 24.063 ha reprezentând
74,18 % din totalul suprafeţelor de teren agricol, crează premise pentru dezvoltarea activităţilor
de tip zootehnic (bovine, ovine, caprine). Faptul că suprafeţele destinate culturilor vegetale, în
special cereale, pentru producerea concentratelor, sunt insuficiente, face ca zootehnia sa capete
valente ecologice, lucru foarte putin exploatat in prezent. Păşunile alpine, ca şi pajiştile din
zona subalpină sau fâneţele din regiunile de mai joasă altitudine, sînt zmălţuite cu milioane de
flori, risipite printre ierburile şi păişurile atît de valoroase pentru economia pastorală. Pajiştile
semi-naturale reprezintă cele mai valoroase ecosisteme din categoria terenurilor agricole.
Renunţarea la activităţile agricole tradiţionale (cosit, păşunat) ar putea conduce la degradarea
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habitatelor şi la modificări de peisaj. În zona montană există o tendinţă de abandonare a
activităţilor agricole, mai ales în cazul pajiştilor semi-naturale.
Localitatea
Horezu
Suprafata totala localitate ha:
11786.08
Suprafata totala pajisti şi % din total 1282.84 ha
suprafaţă :
10.8 % din
total suprafata

Barbatesti Costesti
Vaideeni
4222.81
10902.63
15811.03
463.79 ha, 868.71 ha, 1805.08
10.9 % din 7.9 % din adica 11.4
total
total
% din total
suprafata
suprafata
suprafata
Distributia suprafetei totale de pajisti în funcţie de tipul de acoperire al terenului delimitat in
sistemul LCCS / Suprafata ha:
Pajisti
639.45 ha
57.05 ha
142.42 ha 380.16 ha
Pajisti - Gradini - Case
5.1 ha
Pajisti - Zone carstice - Terenuri 15.26 ha
24.19 ha
arabile cu suprafata mica (< 2 ha)
Pajisti - Vegetatie arborescenta cu 52.68 ha
inaltimea < 5 m
Pajisti - Vegetatie arborescenta cu 89.03 ha
91.96 ha
47 ha
64.44 ha
inaltimea < 5 m - Copaci cu
inaltimea > 5 m
Copaci cu inaltimea > 5 m - 184.51 ha
182.34 ha 638.56 ha
Vegetatie arborescenta cu inaltimea
< 5 m - Pajisti
Copaci cu inaltimea peste 5 m - 85.65 ha
23.97 ha
85.84 ha
Pajisti
Pajisti - Copaci cu inaltimea > 5 m
136.79 ha
Livezi - Pajisti
216.24 ha
138.8 ha
716.81 ha
Sol dezgolit - Pajisti
6.1 ha
151.25 ha
Pajisti montane (inaltimea peste
284.67 ha
6.57 ha
1200 m)
Fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole aflate în zone montană
defavorizată (Bărbăteşti, Costeşti, Horezu, Vaideeni 10) beneficiază atât de Schema de plată
unică pe suprafaţă (SAPS) cât şi de plăţi pentru zona montană defavorizată-ZMD şi de o parte
din măsurile de agromediu (pachetul 1 - pajişti cu înaltă loare naturală şi pachetul 2 - practici
agricole tradiţionale. Localităţile din zona submontana Costeşti, Horezu şi Vaideeni pe lângă un
potenţial de păşunat deosebit, se remarcă şi prin existenţa unui fond forestier mare.
Majoritatea explotaţiilor agricole sunt ferme de subzistenţă. Există totuşi şi 46 de
exploataţii cu personalitate juridică. Suprafaţa ocupata de fâneţe şi păşuni de 22.892 ha, crează
premise pentru dezvoltarea activităţilor de tip zootehnic (bovine, ovine, caprine). Faptul că
suprafeţele destinate culturilor vegetale, în special cereale, pentru producerea concentratelor,
sunt insuficiente, face ca zootehnia sa capete valente ecologice, lucru foarte putin exploatat in
prezent. Păşunile alpine, ca şi pajiştile din zona subalpină sau fâneţele din regiunile de mai
joasă altitudine, sînt zmălţuite cu milioane de flori, risipite printre ierburile şi păişurile atît de
valoroase pentru economia pastorală. Pajiştile semi-naturale reprezintă cele mai valoroase
ecosisteme din categoria terenurilor agricole. Renunţarea la activităţile agricole tradiţionale
10

Ordin nr. 355 din 10/05/2007 privind aprobarea criteriilor de incadrare, delimitarii si listei unitatilor
administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata - ANEXA Nr. 2 - LISTA UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE incadrate in zona montana defavorizata si centralizatorul acestora
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(cosit, păşunat) ar putea conduce la degradarea habitatelor şi la modificări de peisaj. În zona
montană există o tendinţă de abandonare a activităţilor agricole, mai ales în cazul pajiştilor
semi-naturale.
Creşterea animalelor
La recensământul agricol din 2002 au fost înregistrate următoarele :
Cabaline

Măgari
şi catâri

17943

84

31

Iepuri
de
casă
292

1870

17423

230

29

73

290

1639

14532

105

12

96

394

59

1338

8494

84

4

70

1025

156

119

1765

12800

242

5

109

Slatioara

2259

1226

9

2231

15578

146

8

461

Stroesti

1278

516

130

1840

13818

38

-

32

Tomsani

1440

496

149

1816

17581

209

6

169

Vaideeni

3533

57124

232

2461

14375

120

54

100

Total
13788
microregiune

64967

1806

17260

132544

1258

149

1402

TOTAL
JUDET
Pondere
judet%

87347

127940 17833

210462

2190032

11317 965

18920 22395

15,8

50,8

8,2

6,1

11,1

7,4

Capete/
Localitate

Bovine

Ovine

Caprine

Porcine

Horezu

1657

2605

141

2300

Barbatesti

730

1115

677

Costesti

918

1335

Maldaresti

948

Otesani

10,1

Păsări

15,4

Familii
de
albine
686
172
265
186
430
248
58
275
268
2588

13.31

Sursa: INS Recensământ Agricol 2002

Comuna Vaideeni era situată pe locul 1
pe judeţ pentru numărul de ovine şi bovine. În
ceea ce priveşte creşterea bovinelor şi alte
localităţi erau pe locuri fruntase şi anume
Slătioara (2), Horezu (9), Tomşani (13). Judeţul
Vâlcea nu este însă un judeţ dezvoltat din punct
de vedere al zootehniei. Cu exceptia albinaritului
cu care jud.Valcea se situeaza pe locul 1 la nivel
national, nici o alta ramura zootehnica nu „intra”
in top 10.11
În prezent fermierii locali care încercă să
aibă venituri din activităţile agcirole se confruntă cu un număr de dificultăţi:
- existent intermediarilor in lanţul de distributie - dificultăţi în accesul la piaţa şi o influenta
redusă in stabilirea preţurilor in relatie cu cumparatorii;
- riscul de a nu avea desfacerea produselor;
- surse de venit variabile, neregulata ca vaolaore şi în timp;
- lipsa sau aprovizionarea cu costuri mari cu materiale prime necesare productiei de calitate
bună;
11

Raport de evaluare a resurselor si oportunitatilor de dezvoltare - Profit Plus SRL la comanda FPDL 2006
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-

dificultăţi în adoptarea noilor tehnologii (mecanizare, material saditor, etc.) care să îi
permită să se treaca de la practici tradiţionale la unele mai productive.

Formele asociative pot ajuta fermierii pentru a-si îmbunătăţi veniturile sau poziţia
economică sau pentru a furniza un serviciu care le este necesar. Formele asociative şi
cooperativele pot derula mai multe tipuri de activitati care au diverse beneficii pentru membrii
si ii ajuta sa isi indeplineasca aceste obiective:

-

-

-

-

-

Activităţile de marketing
Îmbunătăţesc puterea de negociere cu clientii - Combinarea volumului de produse de la
mai mulţi membri este o pârghie care le imbunatateste poziţia atunci când au de-a face cu
cumparatori - pot negocia ei preturile pentru cantitati mai mari.
Reduc costurilor de achiziţie - achizitionand volume mai mari de materii prime si
materiale necesare se reduce preţul de achiziţie. De asemenea prin participarea la
dividende, membrii isi micsoareaza si mai mult costurile.
Faciliteaza accesul pe piaţă sau extind oportunităţile de piaţă - Valoarea este adăugată
produselor prin prelucrare sau oferind cantităţi mai mari de un tip de asigurat şi de calitate
pentru a atrage mai mulţi cumpărători.
Îmbunătăţesc calitatea produselor sau serviciilor - satisfacţia membrilor se construieste
prin adăugarea de valoare produselor, concurenţa de cooperare prevede şi îmbunătăţirea
facilităţilor, echipamentelor şi serviciilor.
Reduc costurile / cresc veniturile - Reducerea costurilor de operare prin existenta
cooperativei creşte câştigurile la dispoziţie pentru distribuirea către membri si creşterea
veniturilor lor.

Achiziţionarea bunurilor / serviciilor
Cooperativele oferă adesea servicii sau produse care nu ar atrage alte afaceri private deci
ele contribuie la obţinerea unor produse sau servicii altfel indisponibile.
Cooperativele pot fi de asemenea reţele-flexibile de fabricaţie pentru întreprinderile mici
din zonele geografice locale.
- Prin aderarea la o umbrelă de cooperare, membrii ating anumite obiective comune care
altfel ar putea fi imposibil să se realizeze pe cont propriu.
- Prin intermediul acestei reţele, membrii impart costurile de cercetare de piaţă, respectarea
legislaţiei de mediu, tehnice sau de formare pentru angajaţi.
- Dezvoltarea în comun a producţiei şi pătrunderea pe piaţă devin astfel, obiective fezabile.
Strategia noastraă de dezvoltare va avea în vedere aceste forme asociative atât în
agricultură cât şi în silvicultură dar şi în domeniile idnustriale sau de servicii.
Asociatiile existente în cea mai mare parte nu functionează desi au primit un nou implus
prin acordarea de către primăriile din majoritatea localitătilor a unor păsuni în concesiune sau
arendare. La o analiză efectuată de consultantii ADH, Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare
Locală în cursul anului 2011 la cea mai importantă asociatie de crescători de animale din
microregiune s-au constatat următoarele: Asociatia a arendat 308 ha de pasune din apropierea
satului de la primarie – incredintare directa prin hotarare de Consiliu Local. Au primit subventia
de la APIA pentru 255 ha. Erau activi in asociatie aproximativ 60 proprietari cu un total de 198
de capete (cel mai mare numar de capete la un proprietar este de 16). Subventia a fost folosita
pentru intabulare, ridicare topo, plata arendei, si, cea mai mare parte pentru imbuntatiri funciare
executate cu o firma specializata. Laptele este colectat de ARTGEO Targu Jiu la pretul de 50
bani/l. Productia zilnica estimata este de aproximativ 5000 litri.
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- In peste 90% din gospodariile care detin bovine traiesc femei fara loc de munca stabil, acestea
fiind cele care se ocupa cu ingrijirea animalelor. In Microregiune s-a constituit cooperativa
Baciul Vaideean partener in GAL care spera ca va contribui la solutionarea problemei
valorificarii produselor lactate prin infiintarea unei căşerii traditionale, unde laptele colectat de
la crescatorii de bovine din zona Microregiunea Horezu va fi procesat in branza telemea si unt.
De asemenea cooperativa Baciul Vaideean va sprijini crescatorii de bovine care nu doresc sa
predea laptele căseriei, in vederea gasirii unor clienti pentru produsele procesate in fiecare
gospodarie, dupa retete numai de ei stiute. La o ancheta derulată in cursul anului 2010 de
Cooperativa Baciul Vaidean din Vaideeni dar care planuieste sa deserveasca toata
microregiunea, partener in cadrul GAL Microregiunea Horezu in 5 din cele 9 localitati ale
microregiunii (Horezu, Slatioara, Costesti, Vaideeni si Maldaresti) au rezultat urmatoarele: Fata de cele peste 9000 de biovine inregistrate la recensamantul din 2002, in 2010 se regaseau
in microregiune 8346 de bovine in 935 de “exploatatii” sau, mai bine zis, in gospodarii
taranesti. Cea mai mare pondere o au fermele cu 3 vaci 19%, fermele cu intre 3 si 6 vaci
grupand 58% din totalul fermelor din microregiune conform datelor APIA. Numai 15% dintre
ferme au pest 15 vaci.
Dimensiunea fermelor
in Microregiunea Horezu
Numar vaci/nr. ferme 2011
76

34
3 vaci

26
41

328

4 vaci
5 vaci

79

6 vaci
7 vaci
8 vaci

118

9-15 vaci
221

Peste 15 vaci

Sursa: APIA 2011 prelucrare FPDL - Coop Baciul Vaideean

În urma observaţiile din teren, a datelor culese si/sau furnizate de partenerii GAL
Microregiunea Horezu, situatia agriculturii in zona tinta poate fi sintetizata astfel:
- zootehnia este sectorul cel mai bine conturat in zona tinta, cu rase de taurine autohtone
(Baltata Romaneasca, Bruna de Maramures, si Metisi cu Friza), cu productii de lapte
insemnate cantitativ intre 15 si 18 litri;
- plantele furajere, lucerna, trifoiul, sfecla furajera, s-au extins in ultima vreme ca urmare
a dorintei locuitorilor de a avea vite bune, cu un randament sporit de carne si lapte;
- terenurile arabile ocupă suprafete relativ mici, in parcele faramitate ;
- livezile de pomi fructiferi ocupa in general suprafete modeste, ca si in alte regiuni
subcarpatice. Se incearca cresterea suprafetelor pomicole mai ales pe terenurile cu panta
accentuata, ocupate in prezent de fanete, intrucat livezile existente sufera un proces de
imbatranire, mai ales cele de pruni. Productia pomicola este folosita local in fabricarea
tuicii, pentru productia de conserve si la vanzarea pe piata libera din orase pentru
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-

-

-

completarea veniturilor modeste ale producatorilor, productia medie de fructe fiind de
3.050 kg /ha;
viile sunt plantate pe terenurile putin productive si pe versantii insoriti. Se folosesc
soiurile autohtone si mai putin soiul altoit, cu productii scazute, nesemnificative la
suprafata cultivata. Nu putem vorbi despre comercializarea acestui produs;
principala cultura de camp este porumbul. Culturile de porumb se mai practica si pe
terenurile de de pe langa casa, terenuri cu randament mai ridicat. Productiile la hectar la
cultura porumbului sunt de aprox. 2.500- 3.042 kg / ha comparativ cu productia pe tara (
8.000 kg / ha );
graul şi celelalte paioase ocupau suprafeţe mai intinse in trecut (in special ovazul si
graul furajer – triticale). Odata cu cresterea costului lucrarilor agricole, s-au redus mult
aceste suprafete. Productiile obtinute la grau si secara in aceasta zona sunt de aprox.
2.048 kg. / ha, comparativ cu productia pe tara care se situeaza la valori cuprinse intre
5.500 – 7.000 kg / ha;
cartoful se cultiva pe suprafete relativ intinse, nefiind prea pretentios la conditiile
pedoclimatice, productia medie in zona tinta fiind de aproximativ 15.000kg / ha;
dintre leguminoase, o mare extindere a capatat fasolea, cultivata fie separat, fie in culturi
intercalate (cu cartoful sau porumbul), cu productia medie de 1.200kg/ha;
culturile de legume si zarzavaturi se practica pe terenurile de pe langa case,mai
raspandite fiind: ceapa, usturoiul, ardeii, varza si rosiile, la aceste culturi agricultorii
zonei obtinand productii de pana la 23.300kg/ha;
o cultura care a luat amploare in ultimii 10 de ani este cea a capsunului, aceasta nefiind
pretentioasa la conditiile de sol. Daca in urma cu cativa ani erau foarte numeroase centre
de colectare, in prezent se practica, fie livrarea lor unor intermediari, fie deplasarea
producatorilor spre zonele de desfacere. Aduce venituri destul de importante
cultivatorilor si este mai bine reprezentata in zona Horezu si Vaideeni, cu productii de
10000 kg/ha.

Productiile medii mici, sub valorile medii pe tara, obtinute la principalele culturi de camp
sunt datorate in principal urmatorilor factori :
- existenta, in peste 80% din suprafata zonei tinta, a unor conditii climatice dificile,
determinate de temperaturi scazute, precipitatii multiple, altitudini de peste 550 m, al caror
efect este scurtarea considerabila a sezonului de vegetatie ;
- panta terenului, in multe zone aceasta depasind 20%, abrupta pentru lucrul cu utilajele
agricole, necesita utilizarea de masini agricole costisitoare ;
- factorul limitativ al resursei pamant ( suprafete mici dispersate, cu randamente scazute
la utilajele din dotare, cu consum mare de energie fizica si mecanica) ;
- dotarea precara, rudimentala a gospodariilor taranesti ( predomina in dotare care si
carute) ;
- asigurarea resurselor financiare necesare productiei agricole ( lipsa fondurilor proprii ) ;
- mentalitatea gravata de o puternica reticenta a agricultorilor fata de fenomenul de
indatorare, ceea ce ingreuneaza foarte mult, mai ales in conditiile de birocratism exagerat,
accesul la credite ;
- preturile mari la inputuri (ingrasaminte, pesticide, seminte);
- practicarea la scara larga a agriculturii de week-end., multi dintre proprietarii de teren
avand domiciliul in orasele din apropiere Tg. Jiu, Petrosani, Valcea.
Analiza indicatorilor derivati din datele primare culese din teritoriu poate fi sintetizata dupa
cum urmeaza:
- Sudul Microregiunii dispune de teren arabil, ceea ce creaza premisele dezvoltarii limitate a
activitatilor agricole de tip vegetal. Totusi, trebuie remarcat ca, suprafata agricola este
fragmentata intr-o multitudine de parcele mici sistem care creaza dificultati in realizarea
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lucrarilor in regim mecanizat, fertilizarea corespunzatoare impotriva daunatorilor, folosirea
amenajarilor pentru irigatii, furajarea unor efective mari de animale, efectuarea unor investitii
pentru dotari sau intretinerea capacitatii productive a terenurilor.
- Suprafata ocupata de fanete si pasuni este relativ mare, raportata la totalul suprafetelor de
teren agricol (peste 50%), ceea ce creaza premise favorabile pentru dezvoltarea activitatilor
de tip zootehnic (bovine, ovine, caprine). Faptul ca suprafetele destinate culturilor vegetale, in
special cereale, pentru producerea concentratelor, element de furajare absolut necesar
dezvoltarii activitatilor zootehnice eficiente, sunt restranse, face ca zootehnia sa capete valente
ecologice, lucru foarte putin exploatat in prezent. Dintre comunele cu suprafete mari de pasune
si fanete (peste 75% din total teren agricol) se remarca Vaideeni, Horezu, Slatioara si Costesti.
- Microregiunea Horezu dispune de un fond forestier important cu o suprafaţă de peste 28722
hectare reprezentând 46,34 din suprafata micro-regiunii (media la nivelul ţării este de 27%).
Cele mai extinse suprafeţe împădurite, cu o structură diversă a speciilor se găsesc în localităţile
montane ale microregiunii Slătioara, Vaideeni, Horezu, Costeşti, Bărbăteşti, cca 95% din
suprafaţa impadurita totală. Suprafaţa fondului forestier cunoaşte o diminuare continuă
determinată de un complex de factori care se manifestă, adesea, foarte agresiv.
Silvicultura furnizează lemnul de foc necesar încălzirii majoritatii locuinţelor. Ca si
produse forestiere obtinute in aceste ocoale silvice, semnificative si cu impact asupra
dezvoltarii zonei sunt masa lemnoasa pe picior si produsele din lemn. Padurile din zona
indeplinesc functii multiple: furnizeaza o importanta resursa economiei locale prin valorificarea
lemnului, ofera posibilitatea recoltarii fructelor de padure, a ciupercilor comestibile si a brazilor
de Craciun, furnizeaza venituri suplimentare locuitorilor prin recoltarea si comercializarea
fructelor de padure si a ciupercilor comestibile.
2.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi
Ocupaţiile principale ale locuitorilor din Microregiunea Horezu sunt legate de valorificarea
resurselor primare ale zonei. Profilul economic al microregiunii este pronunţat agro-zootehnic,
caracterul primar al economiei fiind poate ceva mai puternic evidenţiat decât cel ocupaţional.
Întreprinderile se manifestă încă timid, majoritatea fiind active în sectorul comercial.
Numărul societăţilor comerciale este în scădere de la 426 înregistrate în 2008 la 361 în
2010.
Denumire
Total
Intreprinderi Intreprinderi Intreprinderi Intreprinderi
localitate
unitati
mici
mijlocii
mijlocii
mari, peste
active
( 0 – 9 pers. (10 – 49 pers.
(50 – 249
250 pers.
2010 din
ocup.)
ocup.)
pers. ocup.)
ocup.
care:
Barbatesti
32
29
3
0
0
Costesti
34
31
3
0
0
Horezu
150
117
31
2
0
Maldaresti
12
10
2
0
0
Otesani
6
6
0
0
0
Slatioara
30
26
3
0
1
Stroesti
20
19
1
0
0
Tomsani
23
22
1
0
0
Vaideeni
54
51
2
1
0
Total
microregiune
361
311
46
3
1
%
100
86,15
12,74
0,83
0,28
Sursa: INS adresa nr. 373/26.03.2012
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Cele mai multe intreprinderi din zonă sunt mici 86%, restul fiind întreprinderi mijlocii.
În zonă se înregistrează o singură întreprindere mare activă în domeniul extractiv în Slătioara.

Numar intreprinderi
microregiunea Horezu
pe clase si localitati 2010

VAIDEENI

Localitate

TOMSANI
STROESTI

Intreprinderi mici ( 0 – 9
pers. ocup.)
Intreprinderi mijlocii (10 –
49 pers. ocup.)
Intreprinderi mijlocii (50 –
249 pers. ocup.)
Intreprinderi mari, peste
250 pers. ocup.

SLATIOARA
OTESANI

MALDARESTI
HOREZU
COSTESTI
BARBATESTI
0

100

200

Sursa: INS prelucrare FPDL

Cele mai multe întreprinderi se înregistrează în centrul urban al microregiunii
reprezentând 41% din întreprinderile înregistrate în microregiune.

Prod si furniz.
energie el.

2

Intreprinderile din
Microregiunea Horezu
industrie 2010

Ind.
prelucratoare

Ind. Extractiva

32

11

21

Alte – societati
comerciale

23

0
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2
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1

Intreprinderi mici ( 0 –
9 pers. ocup.)
Intreprinderi mijlocii
(10 – 49 pers. ocup.)
Intreprinderi mijlocii
(50 – 249 pers. ocup.)
Intreprinderi mari,
peste 250 pers. ocup.

30

40

Cele
mai
multe
întreprinderi sunt active în
sectorul comerţ 37%. De remarcat
şi un sector important de
întreprinderi active în sectorul
hoteluri şi restaurante. În zonă
sunt active un număr de
întreprinderi şi în industria
extractivă.

50

Sursa: INS prelucrare FPDL

Pentru a analiza in profunzime a industriilor din zonă am elaborat o bază de date pe un
eşantion de 5 localităţi şi anume Costeşti, Horezu, Măldăreşti, Slătioara şi Vaideeni. Am regăsit
52 de agenţi economici înregistraţi cu cod CAEN în domenii de activitate industriale multe din
ele legate de agricultura şi silvicultura zonei.
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Domeniu Activitate
Activitati de servicii anexe silviculturii
Acvacultura in ape dulci
Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi
fructiferi
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor
producatoare de seminte oleaginoase
Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
Exploatare forestiera
Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului
Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din
argila arsa
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor
metalice
Fabricarea de mobila n.c.a.
Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase
Fabricarea de usi si ferestre din metal
Fabricarea materialelor plastice in forme primare
Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea produselor de morarit
Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
Fabricarea sucurilor de fructe si legume
Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes
turistic
Productia de bauturi racoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si alte
ape imbuteliate
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Silvicultura si alte activitati forestiere
Taierea si rindeluirea lemnului

Numar de
intreprinderi
1
2
1
1
2
1
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
3
8

Sursa: Infofirme.ro, Registrul Comerţului 2010 prelucrare FPDL

Exista inregistrate în Microregiune un numar de
intreprinderi active in domeniul agricol si anume Acvacultura in
ape dulci - pastravarii, Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor,
nuciferilor si a altor pomi fructiferi, Cultivarea cerealelor
(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare
de seminte oleaginoase şi chiar cultivarea legumelor si a
pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor ceea ce domenstrează
preocuparea locuitorilor pentru producţia agricolă locală. Aceasta
ar putea constitui o sursă de produse alimentare proaspete
necesare pentru dezvoltarea turismului în zonă. Există de
asemenea un număr de întreprindneri active în domeniul forestier
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şi silvic - 14 exploatare forestiera, silvicultura si alte activitati forestiere, taierea si rindeluirea
lemnului din păcate mai ales în exploatarea primară a lemnului şi mai puţin în valorificarea
sa superioara - doar o întreprindere vizează fabricarea de mobilier.
SOCIETATEA NATATIONALA A SARII "SALROM" este deţinătoarea permisului
de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii la exploatarea Arnota - Bistriţa. La Cariera
Bistrita - se extrage si se prepara calcar. Calcarul extras este transportat cu trenul, la S.C.
UZINELE SODICE Govora S.A. (cca. 40 km). Societatea Naţională SALROM este în prezent
supusă privatizării. Societatea Comercială Oltchim SA şi-a exprimat interesul să o
achiziţioneze. Sterilul rezultat in urma exploatarii este depozitat pe halda de steril.
Se remarcă de asemenea prezenţa în zonă a unei mari fabrici de lapte, S.C. Five
Continents S.R.L. care din păcate prelucrează numai lapte de oaie adus din alte zone ale ţării.
Unul din produsele cele mai reputate ale acestei fabrici este Branza de Horezu, o branza
maturata situata într-o clasă de produse alimentare superioară. S.C. Five Continents S.R.L.
produce diferite sortimente de branza fermentata, obtinute din lapte de oaie sau de vaca, care
sunt comercializate sub denumirea "Branza Fermentata Horezu". Procesul tehnologic este
asistat de o instalatie complet automatizata,
unica in tara. Recent a fost dată în folosinţă
Fabrica de Sucuri Naturale Jianu S.C
Jiancom S.R.L. producator de suc 100%
natural fara adaos de apa, zahar sau
conservanti obtinut cu o aparatura
performanta la standard european si conditii
de imbuteliere performante - sistem de
imbuteliere Bag-in-Box la 3 si 5 litri.
Aceste întreprinderi pot fi un exemplu
pentru comunitate şi legăturile lor cu
comunitatea s-ar putea dezvolta pe viitor în
cadrul unor activtăţi de animare a
economiei locale pe care GAL le poate
promova.
În zonă s-a dezvoltat preponderent industria locală
cea mai cunoscută, care face brandul zonei şi anume
ceramica. Centrul de ceramică Horezu este cel mai
important centru de ceramică smălţuită din România.
Autorul unui articol număra în anul 2000 18 ateliere pe o
stradă de nu mai mult de 500 de metri, strada Olari din
oraşul Horezu. 12 Meşteşugul este de fapt întins şi în
comunele vecine. Recensământul organizat în cadrul
Şcolii de Vară “De Vorbă cu Actorii Locali” a identificat
17 meşteri chiar în ateliere lor. Producţia fiecărui atelier
variază între 250 şi 4000 de piese de ceramică pe an. Estimăm că meşterii din zonă produc cel
puţin 60.000 de piese anual. Producţia este vândută integral. Formele preferate de distribuţie
sunt din atelier, prin engrosişti-intermediari şi la târguri. Deşi nu are încă performanţe
economice suficiente considerăm că această industrie se poate constitui într-un exemplu de
industrie locala familiala.
12

“There are 18 pottery studios in a village of only 500 yards long. Pricing of the pots is still very cheap and
consequently the lives of most of the traditional potters is very poor, especially with inflation of over 100% a
year. As a result many of the co-operative potteries are looking to export with all the inevitable compromises this
entails.” Dintr-un articol pe internet intitulat „The most famous pottery town in Romania”
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Mesteri ceramisti din Horezu
Ceramica
tradiţională Ceramică
Olar
de Horezu
decorativă
Tambrea Gheorghe
Nd
Nd
Iorga Liviu si Alina
Nd
Nd
Tanasescu Viorel
Nd
Nd
Familia Gh. Iorga
500
500
Miutoiu Elena
4000
Nd
Olariu Vasilica
200
200
Vicsoreanu Eufrosina 250
250
Mischiu Dumitru
Nd
Nd
Popa Ionel
1000
1000
Frigura Ion, Maria,
Vasile Ionel, Florinel 1000
5000
Bâscu Constantin şi
Mihai
1000
Nd
Mischiu
Gheorghe
fiul
3500
Nd
Palosi Ion
Nd
Nd
Popa Costel
1000
Nd
Mischiu Ion
400
Nd
Giubega Ion Sorinel
3500
Nd
Bâscu Ion
300
600
Total
16650
7550
Media
1388
1258
Estimat
23590
21388

Ceramica
utilitară
Altele
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
500
Nd
2000
400
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
600
Nd
Nd
1000

Nd

350
Nd
Nd
Nd
1500
100
6050
864
14690

Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

Sursa: Ancheta de teren Facultatea de sociologie, Universitatea Bucuresti, Scoala de
Vara “De vorba cu actorii locali”

Increderea izvorata din legaturile familiale si comunitare este baza dezvoltarii
industriale în alte regiuni ale Europei de exemplu în centru-nordul Italiei. Aceasta incredere,
tradusa sociologic in “capital social” i-a determinat pe antreprenorii locali italieni sa se grupeze
in districte industriale. Unii teoreticieni le numesc comunitati locale de cunoastere, altii
“rezervoare locale de pricepere si cunostinte” (F. Fukuyama, 1995). Afacerile de familie din
aceste regiuni transcend spiritul rural, au devenit inovatoare, orientate catre export si inalt
tehnologizate. Aceste mici afaceri de familie se pot grupa in mici retele de întreprinderi
asemanantoare si pot realiza subcontracte cu alte firme mici pentru aprovizionare sau servicii de
marketing”. O astfel de retea de industrie locala poate umple numeroase nise de piata aducand
capital si pastrand in acealsi timp o mare flexibilitate interna. Printre produsele competitive ale
acestui top de districte in Italia gasim textile, confectii, mobila, unelte agricole, incaltaminte,
ceramica de inalta calitate, faianta, dar si roboti industriali si masini unelte din cele mai
sofisticate. Fukuyama spune ca acest fapt confirma “ca nu este necesara nici o legatura intre
industria mica si inapoierea tehnologica”. Meşteşugul devenit industrie locală al ceramicii de
Horezu poate duce la formarea unui «district industrial» după modelul italian al micilor
industrii de succes.
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2.4 Comerţ şi sector de servicii
În tabelele de mai jos sunt prezentate principalele tipuri de comerţ şi servicii din zonă.
Tabel Întreprinderi active în sectorul comerţ şi servicii în Microregiunea Horezu 2010
Tipuri de comert

Numar
total

1. Comerţ cu amănuntul
(cu excepţia
autovehiculelor şi
motocicletelor); repararea
bunurilor personale
2. Comerţ cu amănuntul
(cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi
motociclete); reparea
bunurilor personale
3.Comerţ cu amănuntul, cu
excepţia autovehiculelor şi
motocicletelor
4. Comerţ cu ridicata (cu
excepţia autovehiculelor şi
motocicletelor)
5. Comerţ cu ridicata cu
excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete
6. Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor
şi a motocicletelor;
7. Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor
şi motocicletelor
8. Comerţ cu ridicata şi
servicii de intermediere în
comerţul cu ridicata (cu
excepţia comerţului cu
autovehicule)

Total

Intreprinderi din Numar
sectorul tertiar
total

53

%din
numarul
total
39,55

Alte activităţi de
servicii

4

% din
numarul
total
2.6

12

8,95

Constructii

41

26.5

28

20,90

Distrib. apei, gest. 2
deseuri

1.3

2

1,50

Hoteluri,
restaurante

31

20.0

24

17,90

Prod si furniz.
energie el.

2

1.3

2

1,50

Transport,
depozitare

53

34.2

6

4,47

18

11.6

7

5,23

Tranzactii,
inchirieri, activ.
de serv. catre
intrep.
Informatii,
comunicatii

1

0.6

Invăţământ,
societati
comerciale
Sănătate şi
asistenţă socială,
societati
comerciale

1

0.6

2

1.3

155

100

134

100

Sursa: Institutul Naţional de Statistică prelucrare FPDL
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Sănătate şi asistenţă…
Invăţământ , societati…
Informatii, comunicatii

Intreprinderile din
microregiunea Horezu
comert si servicii 2010

Transport, depozitare

Intreprinderi mici ( 0 – 9
pers. ocup.)

Prod si furniz. energie el.

Intreprinderi mijlocii
(10 – 49 pers. ocup.)

Hoteluri, restaurante
Distrib. apei, gest. deseuri

Intreprinderi mijlocii
(50 – 249 pers. ocup.)

Constructii
Comert
Alte activităţi de servicii

0
50
Sursa: Institutul National de Statistica
prelucrare FPDL
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150

Pentru a analiza in profunzine sectorul economic al comerţului şi a identifica tipurile de
comerţ efectuate de agenţii economici din zonă am elaborat o bază de date pe un eşantion de 5
localităţi şi anume Costeşti, Horezu, Măldăreşti, Slătioara şi Vaideeni folosind date din
Registrul Comerţului preluate de site-ul Inforfirme.ro. Am regăsit 61 de agenţi economici
înregistraţi cu cod CAEN principal comerţ. Distribuţia pe tipuri de activităţi de comerţ este
prezentată în tabelul de mai jos.
Tabel: Întreprinderi active în sectorul comerţ în localităţile Costeşti, Horezu, Măldăreşti,
Slătioara şi Vaideeni – 2010
Domeniu Activitate

Comert cu alte autovehicule
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si
a celor pentru vopsit, in magazine specializate
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine
specializate
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine
specializate
Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine
specializate
Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

Numar
intreprinderi
inregistrate
active in 2010
1
2
2
1
1
5
4
5
31
1
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Comert cu ridicata al animalelor vii
Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al
aparatelor de radio si televizoarelor
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de
constructii si echipamentelor sanitare
Comert cu ridicata nespecializat
Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
Total

1
1
3
1
2
61

Sursa: Infofirme.ro, Registrul Comerţului 2010 prelucrare FPDL

Structura serviciilor de comerţ din zonă este puternic marcată de profilul de târg
microregional al oraşului Horezu. Se regăsesc şi 3 întreprinderi care derulează în principal
comert cu ridicata al materialului lemnos ceea ce demonstrează că lemnul reprezintă o sursă de
venit pentru locuitorii zonei chiar vândut în stare brută.

3. Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale
3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii
În tabelul de mai jos, prezentam principalele servicii de sănătate, educaţie, recreere etc. care
funcţionează in teritoriul GAL Microregiunea Horezu şi infrastructura medico – socială
existentă.

Existenţă
DA/NU
Numar

Spital

BARBATESTI
COSTESTI
HOREZU
MALDARESTI
OTESANI
SLATIOARA
STROESTI
TOMSANI
VAIDEENI

nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
nu

Medic Dentist

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

2
3
28
1
2
2
2
2
2

Dotări
sportive

Învăţământ

Medical

0
1
3
0
0
1
1
1

Primar

Secundar
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Teren
Universide
tate
fotbal

nu
1 nu
1 nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

Sală
de
sport

2
3
3

1
2
2
2

2
3
2
1
1
1
1

13

Majoritatea localităţilor din microregiune care nu au spital au acces la serviciile
Spitalului orasenesc Horezu– distanţa fiind de 2-12 km. De asemenea copii din zonă au acces la
învăţământ liceal, Liceul Constantin Braâncoveanu situându-se la aceeaşi distanţă. Facilităţile

13

Insitutul Naţional de Statistică are evidenţe privind terenurile de fotbal şi sălile de gimnastică. Majoritatea se
corelează cu datele furnizate la aceiaşi întrebare de primării.
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sportive sunt destul de accesibile înregistrându-se doar două localităţi fără sali de sport,
respectiv terenuri de sport.
Accesul la stomatolog este limitat la doar 5 din cele 9 localităţi ale microregiunii.
În zonă nu există nici o Universitate, cele mai apropiate fiind la Râmnicu Vâlcea (45 km)
unde au filiale câteva universităţi private şi la Târgu Jiu unde există şi o universitate de stat.

4. Activităţi sociale şi instituţii locale
Cum am mai precizat, din componenta GAL – Microregiunea Horezu fac parte un numar
de 9 localitati.
Pe teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu activitatile
comunitatilor sunt coordonate de autoritatile administratiilor publice locale, respectiv primariile
si consiliile locale. Autoritatile administratiei publice locale urmaresc derularea de lucrari
pentru imbunatatirea starii drumurilor, pentru imbunatatirea apei potabile.
Administratia publica locala este autoritatea care reprezinta comunitatea unei localitati
si asigura serviciile publice ale acesteia. Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice
locale este reglementata prin Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune,
oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi
deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile
prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliile locale şi
primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice
din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.
Administratia publica locala este formata din Consiliul local si Primarie.
Consiliul local este format din consilieri alesi prin vot democratic de catre locuitorii
localitatilor. Consiliul local este forul care adopta hotararile locale, pe baza propunerilor facute
de unul sau mai multi din membrii sai sau de catre primar. In GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU, consiliile locale au in componenta, de regula, intre11 si 15 consilieri. Conform Legii
215/2001,
(1) Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare
şi funcţionare a consiliului local;
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b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în
condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum
şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de
interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei,
oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes
public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
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16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativteritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi
didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a
utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte
de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul
de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu.
Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Primarul reprezinta autoritatea executiva a localitatii. Acesta coordoneaza
compartimentele sau departamentele din cadrul primariei pentru indeplinirea cu succes a
masurilor organizatorice sau publice stabilite prin hotarari ale consiliului local. De asemenea,
primarul asigura respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului, respectarea prevederilor
constitutionale sau a celor emise de presedintie sau guvern. Primarul este principalul ordonator
de credite al administratiei publice locale. Conform Legii 215/2001,
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de
autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
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c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune
spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de
titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor
la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi
de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile
prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului
efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a
bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului
local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte
normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza
concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la
propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având
anexat contractul de management.
Viceprimarul este persoana care are responsabilitati delegate de catre Primar.
Viceprimarul organizeaza si conduce direct compartimentele si lucrarile cu responsabilitatea
carora a fost insarcinat de catre primar. In localitatile din GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU,
Viceprimarul are subordonate, de regula, compartimentele urbanism si
administrativ. Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care
îi poate delega atribuţiile sale.
Secretarul este functionar public si se bucura de continuitate in functie. Se supune
legilor functionarilor publici iar o parte din atributii ii sunt stabilite de catre primar. In general,
secretarul asigura aspectele juridice ale compartimentelor primariei, pregateste si documenteaza
proiecte de hotarari ale Consiluilui Local si avizeaza hotararile adoptate de catre acesta. In
localitatile GAL – MICROREGIUNEA HOREZU, secretarul are, de regula, subordonate
compartimentele de fond funciar si de stare civila si asistenta sociala.
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Serviciile functionale ale autoritatilor locale sunt grupate in compartimente specifice
pentru administrarea principalelor categorii de servicii sociale. Acestea sunt subordonate
primarului sau, prin delegare, viceprimarului sau secretarului.
In localitatile GAL – MICROREGIUNEA HOREZU, compartimentele care intra, in
general, in structura organizatorica a primariilor sunt compartimentele de urbanism,
administratie, fond funciar si registru agricol, stare civila si asistenta sociala, contabilitate,
finante si buget, impozite si taxe. In cadrul acestor compartimente activeaza referenti care
indeplinesc functii specifice serviciilor publice in care sunt incadrate compartimentele.
La nivelul comunelor, ordinea si linistea publica sunt asigurate prin activitatile
desfasurate de Posturile locale de Politie si/sau de Biroul de Politie Comunitara.
Lucratorii postului local de Politie desfasoara urmatoarele activitati:
- solutionarea de petitii / sesizari ale cetatenilor comunei;
- aplicarea de contraventii;
- intocmirea dosarelor de cercetare penala.
In anumite comune, protectia civila este asigurata prin Serviciul Public Voluntar pentru
Situatii de Urgenta unde personalul are urmatoarele atributii:
* desfasurarea de actiuni de informare si instruire privind cunoasterea regulilor si
masurile de aparare impotriva dezastrelor;
* verificarea modului de aplicare a normelor, dispozitiilor si masurilor care privesc
apararea impotriva dezastrelor;
* actiuni de interventie pentru inlaturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea
primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor afectate de dezastre;
* acordarea de ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in
caz de inundatii, alunecari de teren, accidente, explozii precum si in caz de dezastre.
La nivelul primariilor este asigurata, de asemenea, asistenta sociala. Aceasta presupune
un ansamblu complex de masuri intreprinse pentru a raspunde nevoilor sociale, individuale,
familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependenta in
prezentarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru
prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale insa cu scopul promovarii incluziunii sociale
si cresterii calitatii vietii.
Pe plan local serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariilor este asigurat de
salariatii din structura organizatorica a serviciului de asistenta sociala cu responsabilitati
specifice acestei activitati nominalizate in fisele de post individuale.
Cinci dintre autoritatile publice locale din Microregiunea Horezu sunt reunite, incepand
cu anul 2005, intr-o asociatie de dezvoltare intercomunitara, DEPRESIUNEA HOREZU,
initiatorul constituirii GAL Microregiunea Horezu, asociatie in cadrul careia s-au realizat
proiecte comune, cu beneficii directe pentru localitatile membre.
Un lucru demn de a fi notat la nivelul teritoriului GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU este prezenta intr-un numar destul de mare a formelor asociative care activeaza in
diverse domenii: cultura, turism, patrimoniu cultural si architectural. Prezentam in continuare
domeniile de activitate si o selectie a rezultatelor relevante ale activitatilor organizatiilor
neguvernamentale partenere in cadrul GAL:
PARTENERI ONG
Nr.
Crt.

Organizatia
Asociatia
Depresiunea Horezu

1.

Obiect activitate
Dezvoltare
intercomunitara,
social, cultura,
patrimoniu

Rezultate
A implementat si implementeaza proiecte
PHARE (Fondul de modernizare a APL,
CES), POS-DRU (un proiect strategic, ce
si-a propus infiintarea de intreprinderi
sociale), Fondul ONG (Parteneriat pentru
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Obstea Izvorul Rece
2.

Asociatia Luncavat
Vaideeni
3.

Asociatia Ecomond

Valorificarea
durabila si
intretinerea fondului
forestier si cinegetic,
turism montan
Exploatarea si
intretinerea
pasunilor alpine,
activitati de mediu,
turism rural
Mediu, tineri cu
dezabilitati, caritate

4.

Asociatia Valeanu

Apararea intereselor
si drepturilor
comunitatii de romi
din Saliste

Asociatia
Crescatorilor de
Animale si Pasari
SANNEN Costesti

Promovarea si
reprezentarea
intereselor
crescatorilor de
caprine, ovine si alte
animale
Activitati artistice,
culturale si
caritabile,
conservarea
patrimoniului
traditional
Mediu, turism,
cultura, tineret

5.

6.

7.

Asociatia Folclorica a
membrilor
ansamblului Braulet
de Barbatesti

Asociatia Kogayon
8.

promovarea patrimoniului local), AFCN
(organizarea
Festivalului
Ceramicii
Populare Romanesti “COCOSUL DE
HUREZ” in valoare totala de peste 3,5
mil. Euro. A participat la competitia de
proiecte
“Destinatii
turistice
de
excelenta”, fiind desemnata organizatie
castigatoare la nivel national si
reprezentand
Romania
in
randul
organizatiilor
nationale
din
U.E.
desemnate ca “Destinatii turistice de
excelenta” de Comisia Europeana.
Gestionare judicioasa si durabila a
fondului forestier de care dispune, actiuni
de intretinere a fondului cinegetic,
realizarea de trasee montane
Activitati anuale de igienizare
ecologizare a pasunilor alpine

si

A implementat 6 proiecte finantate prin
programele “Tineret in actiune”, Agentia
Nationala pentru Tineret si Sport,
Gruntvig, in valoare totala de peste 35.000
Euro, care au avut ca tema mediul, cultura,
organizatiile de tineret, educatia adultilor
A implementat 3 proiecte cu finantare
PHARE si FRDS, in valoare totala de
peste 350.000 Euro, care au avut ca obiect
imbunatatirea conditiilor de viata (drumuri
locale, albiere de rau) si de educatie
Infiintarea unei microferme de capre rasa
SANNEN, asocierea crescatorilor locali,
crearea unui canal de valorificare a carnii
de capra

Revitalizarea ansamblului local de dansuri

A infiintat Parcul national BuilaVanturarita, a implementat 18 proiecte
finantate prin Administratia Fondului de
Mediu, Fundatia pentru Parteneriat
Miercurea Ciuc, Tineret in actiune, in
valoare totala de peste 300.000 Euro
88

Plan de dezvoltare locală GAL Microregiunea Horezu
Fundatia Vaideenii

Cultura, patrimoniu,
traditii,

9.

Asociatia CERES

Actiuni sociale
dedicate tinerilor cu
handicap de la
Scoala Speciala
Costesti
Grupul de Initiativa
Social – coeziune
Liga femeilor cu spirit sociala, ocrotirea
civic din orasul
copiilor, reducerea
Horezu
disparitatilor sociale

10.

11.

Asociatia Tinecoart

Mediu, cultural,
social, comunitar

Asociatia Nadia Duca

Cultura, educatie,
caritate

12.

13.

Infiintarea
Muzeului
Civilizatiei
Pastoresti, organizeaza intalnirile Fiilor
Satului, premiaza anual cei mai buni elevi
din localitatea Vaideeni, au realizat si
editat Monografia localitatii
Initierea unui Plan de afaceri pentru
dezvoltarea unei patiserii in care sa
lucreze tineri cu dezabilitati, absolventi ai
Scolii Speciale
Au implementat doua proiecte finantate
prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea
Zonelor Miniere, in valoare totala de peste
20.000 Euro, dedicate ocrotirii copiilor si
dialogului social
A implementat 3 proiecte, finantate prin
Agentia Nationala pentru Dezvoltarea
Zonelor
Miniere,
Fundatia
pentru
Parteneriat Miercurea Ciuc, Agentia
Nationala pentru Tineret si Sport in
valoare totala de 40.000 Euro, dedicate
protectiei
mediului,
tineretului
si
dezvoltarii durabile
Infiintare Centrului Cultural “Nadia Duca”
Ursani, modernizarea Casei parohiale
Ursani, sustinerea producatorilor locali,
organizare sezatori, simpozioane, lansari
de carte

5. Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu
In ceea ce priveste politicile de dezvoltare intreprinse, autoritatile publice locale din teritoriul
GAL Microregiunea Horezu detin o serie de proiecte finalizate sau in curs de implementare.
Din punct de vedere al abordarii programelor cu finantare nerambursabila, guvernamentale si
europene, prezentam sintetic o selectie a proiectelor implementate si in curs de implementare la
nivelul fiecarei localitati in ultimii ani:
Comuna Barbatesti






“Ordonanţa 7/2006 – „Canalizare”, costul proiectului - 394.500 lei
SAPARD – “Modernizare drum forestier”, costul proiectului – 3.045.600 mii lei
„Modernizarea comunei Bărbăteşti prin investiţia canalizare şi epurarea a apelor
menajere”, costul proiectului – 39.843.780 lei
„Reabilitare Şcoala cu clasele V-VIII”, costul proiectului – 45.000 lei
„Reabilitarea punctului sanitar din satul Bărbăteşti”, costul proiectului – 14.000 lei

Oraşul Horezu
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Proiectul Identitate si egalitate de sanse pentru comunitatile de romi, parteneri consiliile
locale din 9 localitati vecine cu obiectivul reducerea numarului de romi fara acte de
identitate, stare civila si proprietate a presupus infiintarea unui Centru zonal de asistenta
si consiliere pentru romi cu doi mediatori, instruire voluntari si asistenti sociali din
primarii, informarea populatiei rome (elaborarea si distribuire materiale informative,
intalniri cu comunitatile de romi), ancheta tip recesamant pentru identificarea
persoanelor de etnie roma, fara acte, a nevoilor de asistenta pentru accesarea serviciilor
publice, completarea cererilor si fotografiere, distribuirea actelor la domiciliu pentru 400
persoane, consiliere, actiuni de vizibilitate (conferinte si comunicate de presa, afise,
pliante), perioada 2008 – 2009, finantare Phare RO2005 48.000 Euro
Proiectul Dezvoltarea serviciilor de voluntariat pentru situatii de urgenta in zona
orasului Horezu - dotarea serviciilor din 11 localitati, instruirea a 22 persoane cursuri de
specialitate cadru tehnic si servant, actiuni de vizibilitate. Parteneri CL din 10 localitati,
perioada 2008- 2009, finantare 104.763 Euro Phare RO2005/2006 Fondul de
Modernizare
Proiectul Reabilitarea drumului de acces Salistea – Romani de Sus pentru comunitatea
de romi rudari Saliste cu 724 de locuitori stabili si calificarea a 10 someri romi, perioada
2004-2005, finantare 189.023 Euro Phare RO2002 si CL Horezu 9950 Euro.
Proiectul “Toti diferiti – toti egali” – asigurarea accesului la educatie al tuturor
grupurilor dezavantajate” la scoala din catunul de romi Saliste, finantare Phare 506.545
Euro, CL Horezu salarizarea mediatorului scolar, perioada 2005-2006.
Proiectul Reabilitare partiala sistem de alimentare cu apa oras Horezu pe o lungime de
22.00 km si pregatirea personalului operativ din cadrul Serviciului de Gospodarire
Comunala Locala Valoare 1.144.216 Euro, finantare 87% Phare 2006 Coeziune
Economica si Sociala, 13% CL Horezu, Finalizat
Proiect “Reabilitare si modernizare strada Ursani, sat Ursani, orasul Horezu, judetul
Valcea”, Phare RO2006/018-147.01.01, Accelerarea implementarii Strategiei Nationale
de Imbunatatire a Situatiei Romilor, 216.541.82 euro din care 192.722.22 euro Phare.
Proiect “ Reabilitare si modernizare strazi Scarisoara, Catunului si Bradului, catunul
Saliste, sat Romanii de Sus, orasul Horezu, jud. Valcea”, Phare RO2006/018-147.01.01
Accelerarea implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor,
153.806.24 EURO, din care 136.887.55 euro Phare
Proiect “ Rolul si implicarea autoritatilor locale in cresterea ratei de ocupare a fortei de
munca, Programul de Cooperare Interregionala INTERREG IV C, val.: 69.000.00 euro,
in implementare
FRDS –Regularizare albie de rau si protectia mediului pentru imbunatatirea calitatii
vieti in comunitatea de romi din catunul Saliste, oras Horezu, judetul Valcea,
110.764.62 euro.

Comuna Otesani




H.G.577 – „Asfaltare drum comunal 116C”
Amenajare baza sportiva, buget local
Rebilitare camin cultural sat Carstanesti, buget local

Comuna Stroesti



Sapard – Măsura 21 – Modernizare DC132 Stroeşti-Cernişoara în comuna Stroeşti,
costul proiectului – 2.700.000 lei
FRDS – Alimentare cu apă sat Dianu, costul proiectului – 75.000 USD
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FRDS – Alimentare cu apă sat Pojoci, costul proiectului – 75.000 USD
FRDS – Modernizare D.C.131 – Stroeşti – Obroceşti, costul proiectului – 75.000 USD
Phare – Centru Socio – Medical pentru persoane vârstnice Stroeşti, costul proiectului –
98.000 lei
Banca Mondială – Centru de zi pentru copii Stroeşti, costul proiectului – 55.000 lei
Mivan Kier – Alimentare cu apă – satele Stroeşti şi Cireşu, costul proiectului – 455.000
lei
Banca Mondială – Reabilitare Şcoala Cireşu, costul proiectului – 52.000 lei
O.G.7/2006 – Canalizare satele Stroeşti, Cireşu, Pojoci-Cerna, costul proiectului –
4.700.000 lei
POS-DRU – Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii in mediul rural –
1.400.000 lei – proiect finalizat oct. 2011
PNDR, mas. 3.2.2. – Infiintare retea de canalizare in comuna Stroesti - 8.700.000 lei –
in implementare

Comuna Tomsani












SAPARD – „Modernizare drum comunal”, scopul şi localizare :modernizare drum
Foleşti – Mireşti, rezultatele proiectului : DC – Mireşti –Otesani – modernizat, costul
proiectului – 1.246.630,45 lei, rolul organizaţiei - Solicitant, Finanţatorii proiectului –
programul SAPARD
FRDS - „Modernizare drum comunal”, scopul şi localizarea – drum local Dumbrăveşti,
comuna Tomşani, rezultatele proiectului - drum local Dumbrăveşti, rolul organizaţiei –
Solictant, costul proiectului – 210.746,21 lei, finanţatori – fondul Român de Dezvoltare
Socială
BANCA MONDIALĂ – “Infrastructură rurală – şcoala Tomşani” scopul şi localizare:
Reabilitare şcoli cu clasele I-VIII, comuna Tomşani, Rezultatele proiectului –
Reabilitare şcoli, Costul proiectului – 48.359 Euro, Finanţatori – Banca Mondială
“Înfiinţarea explotaţie apicolă’ la Şcoala cu clasele I-VIII Foleştii de Sus” scopul şi
localizare – înfiinţare exploataţie apicolă la Şcoala cu clasele I-VIII, rezultatele înfiinţare exploataţie apicolă, rolul – solicitant, costul – 10.000 Euro, finanţatorii –
Banca Mondială
PNDR mas. 3.2.2. – Sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare, modernizare
drum local Ulita Cecului, dotare camin cultural Tomsani – 8.200.000 lei -Finalizat 2011
, Rolul organizatiei – solicitant
H.G 577/1997 – Asfaltare drum comunal DC124, Folestii de Jos-pausesti Otasau, L-2,5,
comuna Tomsani judetul Valcea – 1.633.969 lei, in implementare
H.G 577-1997- Asfaltare DC133 DJ646-Chiceni-Modarceni-Daravaresti in comuna
Tomsani, 3.207.749 lei –in implementare
Reabilitare si modernizare camine culturale in satele Bogdanesti, Tomsani si Folestii de
Jos - 150.000 lei -Finalizat

Comuna Vaideeni




“Înfiinţare sistem de canalizare comuna Vaideeni”, Costul proiectului – 3.600.000 lei ,
Finanţatori – SAPARD, finalizat
„Modernizare sistem alimentare cu apă comuna Vaideeni”, Costul proiectului –
3.999.370,45 lei, Finanţatori – O.G. 7/2005
„Economia bazată pe cunoaştere”, Costul proiectului – 250.000 lei, Finanţatori – Banca
Mondială, Finalizat
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„Construcţie Şcoala Generală Vaideenei”, Costul proiectului – 700.000 lei, Finanţatori –
credite externe contractate de către stat, Finalizat
„Alimentarea cu apă a satelor Cerna, Mariţa, Cornet”, Costul proiectului – 1.022.456,74
USD, Finanţatori – H.G. 577/1997
„Asfaltare D.C. 137 „, Costul proiectului – 300.000 USD, Finanţatori - H.G. 577/1997
PNDR masura 3.1.3- Amenajare de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate
publica, infiintarea si amenajarea de trasee tematice, 884.739 lei, in implementare
PNDR masura 125B- Imbunatatirea infrastructurii drumurilor forestiere in comuna
Vaideeni, 2.003.015 lei, in implementare

Comuna Costesti












„Alimentare cu apă a comunei Costeşti”, Costul proiectului – 3.500.000 lei
„Reabilitarea punctului sanitar din satul Pietreni”, Costul proiectului – 130.000 lei,
Finanţatori – organizaţie belgiană
„Restaurare Biserica de Lemn”, Costul proiectului – 33.200 lei
„Fermă şcoala – Ferigiile Costeşti”, Costul proiectului – 15.400 lei
„Reabilitări Sali de sport”, Costul proiectului – 592.000 lei
„Reabilitări şcoli cu clasele I-VIII, Pietreni”, Costul proiectului – 456.702 lei
„Modernizarea comunei Costeşti prin construcţia de poduri, podeţe şi punţi pietonale”,
Costul proiectului – 1.332.755,97 lei
“Modernizare drumului forestier Biserica valea Cheii, Costul proiectului – 2.062.100
lei
Extindere alimentarea cu apă in comuna Ciostesti, sat Bistrita , Investiţia se realizează
prin HG 577/1997 -2 700 000 lei fara TVA, 12 luni implementare
Amenajare baza sportiva in comuna Costesti, judetul Valcea, Primăria comunei Costeşti
realizaeaza investitia prin OG 7/2006, Valoarea investiţiei este de 435 000 lei fara
TVA, 12 luni implementare
PNDR – masura 322, Proiect integrat „Canalizare si epurare ape menajere” si „Asfaltare
9,7 km de drumuri satesti si comunale”, Valoarea investiţiei este de 9 456 496 lei fara
TVA, Proiect finalizat

Comuna Slatioara




PNDR Masura 322 –Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local 6,3 km, extindere
retea apa, canalizare si epurare ape menajere, organizarea de festivaluri cu specific local,
centru de ingrijire batrani – 11.966.878 lei, Finalizat , Rolul organizatiei – solicitant
H.G 577-1997 Modernizare Dc134 Milostea km 0-1+200 comuna slatioara, judetul
Valcea, 1.447.553 lei, Finalizat, Rolul organizatiei – solicitant
Ordonanta 7/2007 Amenajare baza sportiva comuna Slatioara, 777.672 lei, Finalizat,
Rolul organizatiei – solicitant

Comuna Maldaresti


”Dotarea cu echipamente IT si formarea personalului in vederea procesului de
modernizare a administratiei la nivel local in Comuna Maldaresti, Judetul Valcea” in
valoare de 46.143 euro, programul cu finantare PHARE - RO 2005/017-553.01.03.06
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Asociatia Depresiunea Horezu










Proiectul OLTENIA DE SUB MUNTE - Oltenia de nord, viitoare destinaţie
ecoturistică”.a avut ca scop intărirea parteneriatelor pentru conservarea naturii şi turism
în Depresiunea Horezu. Rezultatele proiectului au fost: instruirea a 25 de persoane în
dezvoltarea de produse de ecoturism şi marketing ecoturistic; crearea a 3 produse de
ecoturism reprezentative pentru specificul zonei; promovarea produselor de ecoturism şi
a destinaţiei depresiunii Horezu pe piaţa naţională şi internaţională. Bugetul proiectului:
9.500 Euro, din care 4.250 Euro contribuţie proprie a Asociaţiei “Depresiunea Horezu”
şi 5.250 euro finantare Fundatia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc.
Locul I din Romania la concursul “Destinatii Europene de Excelenta” organizat de
Comisia Europeana derulat pentru prima data si in Romania in anul 2008 cu tema
"Turismul si Mostenire Locala Intangibila”. Depresiunea Horezu" s-a clasat pe primul
loc in Romania si a fost premiata alaturi de alte 19 zone turistice din UE de catre Gunter
Verheugen, vicepresedintele Comisiei Europene. Aceste premii promoveaza destinatiile
turistice unde "succesul comercial merge mana-n mana cu dezvoltarea durabila din
punct de vedere social, cultural si ecologic", arata comunicatul Comisiei Europene.
Proiect “10 pentru o administratie publica moderna in Romania”. Localitati partenere:
Barbatesti, Costesti, Francesti, Horezu, Maldaresti, Otesani, Slatioara, Stroesti,
Tomsani, Vaideeni.Activitatile principale au vizat: Dezvoltarea abilitatilor si
cunostintelor a 36 functionari si alesi in domeniile strategii de dezvoltare locala,
planificare participativa strategica, management de proiect, fonduri structurale si politici
europene, Crearea si dezvoltarea Centrului micro-regional Depresiunea Horezu 10 - ca
mecanism de lucru in parteneriat al celor 10 administratii locale si a retelei Rural +
formata din functionari si alesi din administratia publica locala din cele 10 localitati care
vor actiona ca promotori ai dezvoltarii locale, Elaborarea si pregatirea implementarii
Strategiei de dezvoltare locala (SDL) pentru micro-regiunea Depresiunea Horezu,
Initierea de catre localitatile partenere a 5 proiecte in parteneriat, Realizarea paginii web
a micro-regiunii si publicarea studiului de potential al microregiunii; Parteneri: Fundatia
Parteneri pentru Dezvoltare Locala FPDL, Centrul de Resurse pentru Participare Publice
CeRe,Institutia Prefectului Judetul Valcea, perioada de desfasurare: 21.01.2008 –
21.01.2009 Buget total 106,000 Euro, Phare 94,320 Euro
Asociaţia “Depresiunea Horezu” este membra a Asociaţiei Naţionale de Turism Rural,
Ecologic şi Cultural (ANTREC), a participat la Târgul Naţional de Turism Bucureşti de
la Centrul Expoziţional RomExpo editiile 2006, 2007, 2008 (primind cu aceasta ocazie
un ”Certificat de Apreciere” pentru modul deosebit în care şi-a amenajat standul şi a
prezentat zona turistică a Olteniei de Nord).
Proiect POSDRU „I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica in zonele ALpine
(montane si sub-montane) din Romania prin Intreprinderi Sociale” cu numarul de
identificare al contractului:POSDRU/84/6.1/S/56527, proiect realizat în cadrul
Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interven ie 6.1
“Dezvoltarea Economiei Sociale”. Valoarea totala eligibila a proiectului este de
11.828.216 lei din carea valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordate din
Fondul Social European este de 9.580.500,38 lei reprezentand 82,65%, valoarea
eligibila a finantarii nerambursabile acordate din bugetul national este de 2.011.151,62
lei, reprezentand 17,35% si contributia eligibila a beneficiarului este de 236.564 lei
reprezentand 2% - in implementare.
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6. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului

Localitatile componente ale Grupului de Actiune Locala MICROREGIUNEA HOREZU
dispun de o serie de retele si echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad mediu
de acoperire. De asemenea, se inregistreaza zone insuficient sau deloc echipate cu unele retele
tehnico-edilitare.

Canalizare
Evacuarea apelor uzate in gospodarii se realizeaza in sistem partial centralizat (Horezu,
Tomsani, Vaideeni, Costesti, Barbatesti, Stroesti, Slatioara). In Maldaresti, Otesani si o parte
din satele celorlalte localitati evacuarea apelor uzate se realizeaza in sistem necentralizat: fose
septice construite impropriu, bazin vidanjabil etc. Asadar, sistemul de canalizare prezinta
deficiente in cadrul teritoriului MICROREGIUNEA HOREZU.
Sistemul de canalizare pluviala se realizeaza prin santurile laterale ale drumurilor ce
strabat localitatile, iar faptul ca ulitele din comuna nu dispun de canalizare reprezinta o sursa de
poluare si degradare in zonele respective. Doar in orasul Horezu exista un sistem de colectare a
apelor pluviale, dar care deserveste numai parte centrala a orasului.
Gospodarirea deseurilor
Colectarea deseurilor se realizeaza de catre un operator specializat in localitatile
componente din aria teritoriala a GAL – MICROREGIUNEA HOREZU, in prezent
desfasurandu-se primii pasi pentru colectarea selectiva. Referitor la deseurile vegetale rezultate
din gospodarii sau exploatatiile forestiere, incepand cu martie 2012 sistemul de termoficare al
orasului Horezu functioneaza utilizand biomasa drept combustibil, fapt care va reduce poluarea
in zona cu deseuri de tip vegetal.
Alte elemente complementare privind grupul de actiune locala – MICROREGIUNEA
HOREZU:
Teritoriu

Infrastructura rutiera nu este suficient dezvoltata si modernizata, situatie cu un impact
negativ asupra altor elemente din teritoriu (servicii pentru populatie, dezvoltare economica,
turistica, etc.)

Infrastructura de cazare este dezvoltata insuficient, in sezonul de vara cu mult sub
nivelul solicitarilor potentiale in cadrul teritoriului GAL MICROREGIUNEA HOREZU desi,
asa cum s-a prezentat anterior, potentialul turistic este unul foarte ridicat. Se inregistraza
deficiente referitor la infrastructura de petrecere a timpului liber;
Populatie

Exista initiativa la nivel local, in special la nivelul formelor de asociere in cadrul unor
societati cooperatiste, stimulata datorita unui proiect POS-DRU care a canalizat aceste
initiative. Au fost identificate 50 de grupuri de initiativa si organizatii deja constituite care si-au
manifestat interesul dezvoltarii unor proiecte in domeniul agriculturii, cresterii animalelor,
pomiculturii, cultivarea si exploatarea fructelor de padure, mecanizarii agriculturii, procesarii
laptelui, a fructelor si mierii de albine etc., dar doar 13 vor fi sustinute in dezvoltarea lor prin
proiectul sus-amintit;

Forta de munca din zona este relativ ieftina fata de teritoriile invecinate;

Exista, in cadrul teritoriului MICROREGIUNEA HOREZU, mici meseriasi autorizati in
lucrari de zidarie, dulgherie, comert, croitorie, etc. Aceeasi situatie se intalneste si in randul
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mesterilor traditionali (olarit, cioplitori in lemn, impletitori in alun, tesaturi traditionale etc.). Cu
scopul dezvoltarii lor, se impun masuri de sprijinire a activitatilor non agricole.
Activitati economice

Se constata, in ultima perioada, in zona, o crestere a numarului de unitati comerciale
mici;

Nivelul de asociativitate al micilor producatori agricoli din zona este redus, dar in
crestere;

Venituri la bugetul local foarte reduse in comparatie cu alte zone;

Tehnologizare redusa a agriculturii: parc agricol uzat fizic si moral;

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

Existenta unitatilor comerciale mici, cu profit mic; Orientarea, in majoritatea cazurilor,
catre clientii locali;

Populatie activa in agricultura cu un nivel scazut al cunostintelor si competentelor;
necesitatea cunostintelor si competentelor si in celelalte sectoare;

Rata somajului rural mai ridicata fata de alte zone;

Venituri relativ mici comparativ cu alte zone;
Organizare sociala si institutionala

Caracteristic APL din zona rurala MICROREGIUNEA HOREZU este si
descentralizarea administrativa redusa

Existenta in fiecare comuna a unui dispensar in care isi desfasoara activitatea un medic
de familie sau chiar un medic specialist; Insa, desi exista, dispensarele comunale sunt slab
dezvoltate si necesita interventii;

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

Institutii financiar bancare existente in zona;

Camine culturale dotate insuficient sau necorespunzator;

Existenta redusa a caminelor de batrani si a centrelor de copii in zona;

Parcurile, spatiile de joaca pentru copii, pistele de biciclete etc. sunt aproape inexistente
in zona;
In concluzie, situatia actuala a serviciilor si infrastructurii din zona MICROREGIUNEA
HOREZU afecteaza puternic calitatea vietii din spatiul rural si constituie o piedica pentru
dezvoltarea activitatilor economice. Prin urmare, prioritizarea nevoilor si identificarea
unor masuri de interventie sunt necesare in zona.
Datorita ponderii remarcabile a silviculturii in zona potentialului GAL
„DEPRESIUNEA HOREZU”, atat la nivel teritorial cat si ocupational, consideram necesara
abordarea acestui domeniu in mod distinct.
Silvicultura – date generale
Bunurile materiale oferite de fondul forestier pot fi sistematizate în două grupe:
lemnoase şi nelemnoase.
Produsele lemnoase au ponderea mai mare în economia forestieră, fenomen firesc dacă
avem în vedere că una din funcţiile pădurilor este “producerea de masă lemnoasă”. Produsele
lemnoase ale pădurii sunt considerate următoarele:
 produse principale, rezultate din tăierile de regenerare a pădurilor;
 produse secundare, rezultate din tăieri de îngrijire a arboretelor tinere;
 produse accidentale - sunt rezultatul doborâturilor în masă produse de vânt, de căderi
abundente de zăpadă etc. Doborâturile de vânt deţin ponderea cea mai mare în totalul
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produselor accidentale au valoare economică mare, având diverse destinaţii în funcţie de
dimensiunile copacilor şi specia lemnoasă din care provin.
 produse de igienă, rezultate din procesul normal de dirijare naturală a pădurii;
 alte produse, arbori şi arbuşti ornamentali, răchită şi diferite produse din lemn.
Produse nelemnoase, amintite intr-un paragraf anterior, au de asemenea o mare
importanţă economică. Plantele medicinale, răşinele, mugurii unor specii de copaci sunt materii
prime pentru industria farmaceutică care se află într-o ascensiune puternică. Medicamentele
obţinute din aceste produse încep să devină tot mai căutate, mai ales în tratamente curative.
Oportunităţi pentru silvicultură
1. Silvicultura si agricultura.
Preluarea de către sectorul silvic a terenurilor degradate devenite improprii oricărei
activităţi agricole, în vederea împăduririlor şi punerea treptată în circuitul economic a acestora.
Avantajele economice din pădurile instalate în timp, pe terenurile degradate se obţin după un
număr de ani, dar avantajul cel mai mare, greu de cuantificat, este legat de ameliorarea şi
refacerea mediului înconjurător în zonele respective.
2. Participarea silviculturii la dezvoltarea industriei alimentare.
Principalele materii prime pentru industria alimentară sunt: fructele de pădure (afine,
zmeură, măceşe, cătină, porumbe, păducel), ciuperci comestibile, carne de vânat, produse
salmonicole (păstrăvării), fazani crescuţi în captivitate etc.
3. Silvicultura şi dezvoltarea turismului.
Prin caracteristicile şi diversitatea lor, prin frumuseţea peisajului pe care îl creează, prin
efectele recreative extraordinare sub aspectul confortului psihic, creat şi asigurat celor ce le
vizitează, pădurile constituie un important factor de influenţare a afluenţei turiştilor, în zonele
în care acestea există. Această influenţă se manifestă mai ales în zonele de agrement din jurul
localităţilor unde, atât în cursul săptămânii cât şi în zilele de repaus, afluenţa turiştilor din
zonele respective sau din afara acestora atinge cote maxime. Acest fenomen a determinat ca în
multe ţări activitatea de turism să cunoască o amploare deosebită consolidându-se conceptul de
“silvo-turism”, identificat adesea cu cel de “eco-turism”, care la rândul său poate contribui în
mod substanţial la dezvoltarea economică a comunităţilor din zonele respective (Silvo-turism –
turismul în gospodăriile proprietarilor de păduri private, rezultate în urma aplicării
legislaţiei de retrocedare a pădurilor către foştii proprietari sau către moştenitorii legali ai
acestora, iar cea de-a doua componentă se referă la silvo-turismul practicat în cabanele şi zonele
forestiere proprietate publică a statului, administrate de către Regia Naţională a Pădurilor).
4. Silvicultura şi dezvoltarea industriei farmaceutice
Cele mai multe dintre plantele medicinale începând cu cele mai cunoscute şi mai
populare, cum ar fi: sunătoarea, muşeţelul, menta, floarea de tei, coada şoricelului etc. se găsesc
în bună parte, în patrimoniul silvic. Industria farmaceutică mai beneficiază de materii prime
cum ar fi fructele unor arburi şi arbuşti printre care pot fi enumerate: cătina albă, afinul,
măceşul, porumbarul salcâmul, păducelul etc. din care se obţin medicamente valoroase, uneori
de neînlocuit. Aprecierea plantelor medicinale se află pe un curs ascendent, în contextul în care
tratarea unor boli cu medicamente bazate pe produse sau componente chimice înregistrează un
puternic declin. Pe lângă plantele medicinale proriu-zise, silvicultura oferă şi o serie de alte
produse necesare industriei farmaceutice care conţin substanţe active deosebit de valoroase
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datorită efectelor benefice. În acest context se circumscriu coaja sau rădăcina unor arburi sau
arbuşti în stare naturală sau prin extractele ce se obţin din acestea.
5. Silvicultura şi dezvoltarea industriei meşteşugăreşti şi de artizanat.
Lemnul de mici dimensiuni şi de multe ori chiar deşeurile lemnoase, de care marea
industrie a lemnului, în general, nu are nevoie, poate fi valorificat superior în industria
meşteşugărească şi de artizanat. Într- o diversitate pronunţată de forme, dimensiuni şi destinaţii
produsele meşteşugăreşti şi artizanale din lemn au fost căutate şi sunt căutate şi în prezent de
oamenii iubitori de artă şi utilul casnic, gospodăresc. Se apreciază că sunt peste 5 mii de
utilizări pe care le cunoaşte lemnul, în decursul evoluţiei societăţii omeneşti, număr aflat în
continuă creştere, tocmai datorită calităţilor şi însuşirilor deosebite ale lemnului în comparaţie
cu “înlocuitorii” săi moderni – betonul, fierul, sticla, masele plastice etc. Pot fi enumerate
câteva dintre utilităţile lemnului de mici dimensiuni şi din deşeurile rămase în urma prelucrării
industriale a lemnului: produse estetice de mare efect – sculpturi, instrumente muzicale, obiecte
artizanale etc.; produse de uz gospodăresc – scaune, cozi de unelte, scări, balustrade, căsuţe de
vacanţă, balansoare etc.
6. Silvicultura şi apicultura.
Ecosistemele silvice furnizează cea mai importantă bază meliferă prin care trăieşte şi se
dezvoltă sectorul apicol. În compoziţia arboretelor, în special a acelor din zonele de câmpie şi
colinare se regăsesc o serie de specii forestiere (arborescente sau arbustice) ale căror flori se
caracterizează prin însuşiri deosebite sub aspect melifer cum ar fi: teiul, salcâmul, stejarul,
cornul etc., fără a neglija flora spontană din poiene şi din jurul pădurilor, la care se adaugă
anumite plante cultivate. Prin comparaţie, sub aspectul bio-ecologic, calităţile mierii de albine
şi a celorlalte produse melifere provenite din ecosistemele silvice, în special din cele certificate
sunt mult superioare celor din mediul agricol, afectate de utilizarea substanţelor chimice în
combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante. Desigur, factorii naturali cum sunt: îngheţuri târzii,
precipitaţii excesive sau temperaturi scăzute influenţează negativ nivelul producţiilor apicole cu
toată bogăţia de resurse oferită de silvicultură crescătorilor de albine.
7. Silvicultura şi construcţiile edilitare.
Populaţia din mediul rural a utilizat, în decursul dezvoltării sale, lemnul ca principal
material de construcţii, începând cu locuinţele pentru adăpostul şi traiul decent al familiei,
continuând cu anexele gospodăreşti, împrejmuirea gospodăriilor. De asemenea, lemnul s-a
folosit şi se foloseşte în prezent la construirea unor drumuri cu traverse de lemn.
Presiunea populaţiei pentru material lemnos pentru construcţii a crescut în timp, datorită
creşterii populaţiei cât şi a nivelului de trai, fapt ce a determinat o diminuare a cantităţilor de
masă lemnoasă oferită de silvicultură, datorită scăderii permanente şi îngrijorătoare a
suprafeţelor ocupate de păduri, îndeosebi în zonele de câmpie, ca urmare a extinderii terenurilor
cu destinaţie agricolă. Cu toate aceste reduceri de suprafeţe care numai o parte sunt
reîmpădurite, anual se exploatează cantităţi însemnate de masă lemnoasă. Astfel pentru anul
2002, cota de masă lemnoasă pentru populaţia rurală a fost de 2,8 mil. m3 din totalul de peste 14
mil. m3. aprobate, la care se adaugă tăierile ilegale de către diverşi cetăţeni sau agenţi
economici.
În concluzie, dezvoltarea silviculturii influentează pozitiv majoritatea activităţiilor
productive din spaţiul rural, dar la o analiză atentă se poate constata şi o reacţie inversă, adică
multe activităţi din alte domenii decât silvice au efecte benefice asupra silviculturii.
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PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT
După elaborarea analizei – diagnostic a teritoriului, pornind de la informaţiile obţinute,
partenerii GAL au identificat principalele puncte tari/slabe (interne teritoriului) şi
oportunităţi/riscuri (externe teritoriului) pentru fiecare categorie. Astfel, au fost identificate
pentru fiecare element analizat al teritoriului: aspecte geografice şi fizice, localizare, populaţie –
demografie, patrimoniu de mediu, patrimoniu arhitectural şi cultural, economia locală, ocupare
; repartizarea populaţiei active, agricultura, industrie – IMM – microîntreprinderi, 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 GAL-ul candidat în teritoriul respective. Analiza SWOT a fost
efectuată mai intai in grupuri de lucru pe domenii.
Puncte tari şi slabe - elemente de capital necesar dezvoltării
Pentru a determina punctele tari s-a făcut un inventar şi o analiză a tipurilor de capital
necesare dezvoltării în Atelierul de Planificare strategica a dezvoltarii locale – desfasurat in 1214 mai 2008, la Horezu, in cadrul unei intalniri care a vizat si constituirea Grupului de Actiune
Locala Depresiunea Horezu. Au participat 22 de functionari publici si personal contractual din
cele 9 primarii partenere impreuna cu
experti de la Asociatia Kogayon/Parcului
Natura Buila Vanturarita, Asociatia
Tinecoart, Asociatia Crescatorilor de
Animale etc. Atelierul au fost facilitat de
expertii Fundatiei Parteneri pentru
Dezvoltare Locala.
Capital uman şi social
Participantii au facut o inventariere a
elementelor de capital social si uman
existente in cele 9 localitati avand in
vedere:
-

Conducerea şi organizarea - Abilităţile de conducere din cadrul comunităţii de afaceri,
administraţie locală şi dezvoltare economică
Parteneriatele, reţelele şi normele sociale, încrederea socială şi cultura integrităţii care
facilitează coordonarea şi cooperarea în interes comun
Cunoştinţele şi nivelul de informare - legăturile şi accesul la informaţii de afaceri,
economice, de piaţă, socială şi de mediu
Abilităţile, competenţele şi inovarea - spiritul antreprenorial, educaţia şi aspecte ale
mediului care pot stimula învăţarea si inovarea
Calificarea populaţiei locale pentru derularea unor activităţi economice şi atragerea unei
forţe de muncă calificate.

Capital financiar
S-a avut in vedere accesul la şi utilizarea capitalului financiar: credite, numerar,
investiţii, instrumente monetare specifice fiecărui segment economic. Participantii au facut o
inventariere a unor elemente de capital financiar existente in cele 10 localitati avand in vedere:
venituri ale administratiilor publice locale, venituri proprii si credite pentru investitii publice,
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experienta in domeniul atragerii de fonduri
din finantari externe, accesul la servicii
financiar-bancare si credite.
Capital natural
S-au avut în vedere resurse naturale apă curată, teren arabil, păduri, rezerve
minerale, diversitate genetică, resurse de
energie şi alte resurse naturale; Sistemele vii
- Ecosisteme adaptabile, cu capacitatea de
auto-regenerare, diverse, furnizează resurse
şi servicii populaţiei locale si servicii pentru
ecosistem - Sisteme de evacuare a
deşeurilor, sisteme naturale de purificare (ex. aer, apă), protecţia apei şi împotriva inundaţiilor
prin cursuri de apă intacte.
Capital fizic si de productie
S-au avut in vedere urmatoarele aspecte:Tehnologie, unelte, maşini, capacităţi de
producţie, utilizarea tehnologiilor în procesele de producţie, mediul construit şi infrastructura
necesare dezvoltării economice.

Aceste analize au fost completate, actualizate si consolidate in cadrul primei reuniuni de
GAL din anul 2012 cand au avut loc grupuri de lucruri de analiza SWOT pe urmatoarele
domenii:
 TERITORIUL (caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri) (centre
de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător)
 POPULATIA (demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire –
cunoştinţe şi competenţe specifice teritoriului)
 ACTIVITATI ECONOMICE (primar – secundar terţiar – servicii – turism)
 ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA (activităţi asociative – ONG –
organizare instituţională)
rezultatele fiind concretizate in Analiza SWOT prezentata in continuare:
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Analiza SWOT – 1. Teritoriul
PUNCTE TARI
Muntele - 4 dintre localităţi au mare parte din suprafaţă
ocupată de zone nelocuite împădurite sau alpine,
altitudinile medii peste 1000 m
Biodiversitate, zone naturale protejate de interes
naţional şi monumente ale naturii– arii naturale
protejate 2 situri parte din reteaua europeana Natura 2000
Pajişti cu înaltă valoare naturală (în general asociate cu o
diversitate ridicată de specii şi habitate).
Ape Reţea hidrografică bogată şi bine reprezentată.
Cursurile de apă sunt permanente, fără a avea însă debit
mare.
Lacuri În Vaideeni există câteva mici lacuri cu apă dulce
rezultată din ploi şi zăpezi şi întreţinute din mici izvoare de
fund, cu suprafaţa între 5 şi 10 ari fiecare variind după
anotimp.
Patrimoniul construit În microregiune 1 monument
UNESCO (1 din cele 7 din Romania) - complexul
Mănăstirii Hurezi; 110 monumente istorice clasificate – cf.
Ministerului Culturii (16% din monumentele istorice din
jud. Valcea) - biserici, case si ansambluri de locuinte dintre
care 33 de categoria A si 46 de categorie B 16 santiere
arheologice (necropole din epoca Hallstadt, asezari
romane, etc.), arhitectura traditionala ţărănească si
monumente de tehnică ţărănească.
Patrimoniul cultural mobil - muzee şi colecţii de artă,
de etnografie, de ceramică.
Patrimoniul imaterial - civilizaţia lutului - cel mai vechi
şi important centru de olărit din zona Olteniei, civilizaţia
pastorala , civilizaţia lemnului
Manifestări, evenimente folclorice, târguri: - 18
evenimente pe parcursul anului din care 2 internaţionale
Ansambluri culturale Tradiţiile păstrate vii prin
activitatea ansambluriLOR culturale din zonă:
Retele electrice si telecomunicatii (inclusiv acces la

PUNCTE SLABE
Suprafeţe largi din micro-regiune sunt zone defavorizate (ZD) - valori mari de altitudine şi pantă
limitează considerabil utilizarea terenurilor agricole şi conduc la producţii agricole mai mici, scurtarea
perioadei de vegetaţie şi costuri suplimentare legate de condiţiile de pantă.
Lipsa de cunostinte, resurse si capacitate administrativa pentru punerea in practica a tuturor
reglementarilor prevazute de regimul silvic - certificarea padurilor pentru un management forestier care
respecta standardele europene
Deversarea apelor menajere reziduale neepurate din zonele care nu sunt conectate la reteaua de
canalizare in apele de suprafata - risc mare asupra mediului intrucat exista posibilitatea de modificare a
ecosistemelor acvatice, de reducere a surselor de apa potabila.
Dezvoltarea in mod necontrolat a constructiilor in zonele protejate, alpine fără respectarea
standardelor de protecţia mediului (canalizare, gunoi menajer)
Nerespectarea regimului de protectie al monumentelor naturale
Lipsa de capacitate a administratiilor publice locale şi a proprietarilor de terenuri de a asigura regimul
de protectie in ariile protejate care presupune: marcarea ariilor respective; igienizări, monitorizarea
păstrării ecosistemului - controlul explatărilor forestiere în vederea verificării respectarii
amenajamentelor silvice şi a legislatiei în domeniu
Defrişarea – Taieri ilegale si încălcarea frecventă a regimului silvic.
Zone critice sub aspectul deteriorarii solurilor, pe care se manifesta intens fenomenul alunecarilor de
teren din regiunea dealurilor subcarpatice.
Industria extractivă poate pune probleme speciale Parcului Naţional Buila. Exploatarea unor roci sau
zăcăminte de subsol poate fi în conflict direct cu scopurile unei arii protejate.
Eroziunea – Vulnerabilitatea naturală a solurilor, accentuată şi de activităţile umane (în principal
agricultura), cauzează eroziune
Gradul şi calitatea conservării obiectivelor de patrimoniu nu respectă în toate cazurile reglementările,
intervenţii neavizate; nerespectarea procedurilor în domeniul conservării şi valorificării patrimoniului,
de
avizare
şi
control,
neaplicarea
sacţiunilor
legale
Lipsa/insuficienta măsurilor de protejare, de asigurare a securităţii şi de punere în valoare a
patrimoniului cultural din microregiune
Lipsa surselor financiare necesare numărului mare de obiective şi starii lor actuale de conservare
Proprietarii bunurilor aparţinând patrimoniului cultural înscrise în lista monumentelor istorice nu au
preocupari pentru conservarea si valorificarea acestora (ex. Bisericile de lemn, multe dintre ele scoase
din cult cu decenii în urmă, abandonate de comunităţile pe care le-au deservit), nu au fonduri neecsare
intretinerii monumentelor - lipsa de educaţie a proprietarilor si administratorilor
Deficienţe strategice şi manageriale pentru promovarea activităţilor culturale - activitati culturale si
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telefonia mobilă.
Cai de acces - Localităţile sunt accesibile din drumuri
principale: doua drumuri nationale, două magistrale
rutiere europene: E 81 şi E 79
Retea importanta de drumuri judetene si comunale
Cale ferată industrială cu ecartament îngust - Traseul
“mocăniţei”; Alimentare cu apa si canalizare - Retea de
distributie bine dimensionata si permite extinderea, sursele
actuale permit extinderea retelelor si configuratia terenului
(panta) asigura cheltuieli mai reduse
Colectarea deseurilor casnice se realizeaza de un operator
specializat, care intentioneaza sa implementeze un sistem
de colectare selectiva.

OPORTUNITATI
Legea nr. 347-2004 LEGEA MUNTELUI Art. 5. Asociaţiile producătorilor agricoli din zona montana pot
beneficia de scutiri de taxe şi impozite pentru primii 5 ani
de la constituire.
Posibilitatui de atragere resurse financiare prin PNDR Natura 2000, instrumentul principal pentru conservarea
patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene. Axa
Leader.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - proiect „Sistem de colectare temporară în comuna Măldăreşti”
include localităţi Costeşti, Horezu, Oteşani, Slătioara,
Stroeşti, Vaideeni
Operatorul regional de apa
Finantarea prin PNDR si prin POS Mediu pentru

schimburi culturale reduse în raport cu potenţialul patrimoniului deţinut;
Insuficiente resurse umane si resurse umane calificate (instructori, coregrafi, mesteri populari),
muzeografi, specialişti şi meşteri ai meseriilor tradiţionale în procesul de protejare şi punere în valoare
a patrimoniului cultural imobil (ex. În judeţul Vâlcea nu există specialişti atestaţi de Ministerul Culturii
şi Cultelor -arhitecţi, ingineri constructori, istorici de artă, arheologi etc.),
Lipsa personalului de control din instituţiile publice şi a specialiştilor in protejare/conservare
monument, în domeniul managementului de proiect sau management
Lipsa programelor de formare şi de specializare a resurselor umane în domeniul management cultural,
restaurare şi conservare, muzeografi, prin învăţământul formal şi învăţarea continuă a adulţilor
Lipsa - proasta semnalizare a monumentelor face ca acestea să nu fie vizibile nici pentru localnici şi
nici pentru vizitatori
Insuficiente resurse financiare pentru dezvoltarea activităţilor culturale, activitate redusă de fundraising,
Lipsa studiilor şi cercetărilor de evaluare, fezabilitate legate de conservarea si valorificarea
monumentelor /zonelor protehate
Insuficienta implicare şi responsabilizare, din partea autorităţilor locale, în gestionarea bunurilor de
patrimoniu cultural imobil (nu se cunosc încă sau ignoră prevederile Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor).
Inventarul şi evidenţa patrimoniului neclara si incompleta; pentru patrimoniul imaterial lipsa
„inventarului”
Bransarea locuitorilor la retelele de apa si canalizare problematica din cauza capacitatii financiare
reduse a acestora
Lipsa alimentarii cu apa si a retelelor de canalizare in localitatile Otesani si Maldaresti – retea partiala
si in satele periferice ale celorlalte localitati.
RISCURI
Riscuri naturale (alunecările de teren şi inundaţiile) - există unele studii, precum “zone de risc natural”
(din cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea a V-a - zone de risc natural).
Factori naturali (Viituri, alunecari de teren)
Instabilitatea legislatiei, a normelor de aplicare
Bransarea locuitorilor – capacitatea financiara redusa a acestora
Riscuri
antropice
principalele
ameninţări
la
adresa
monumentelor
istorice:
Abandonarea monumentelor sau obiectivelor patrimoniului cultural de către autorităţile locale,
proprietarii şi administratorii acestora (persoane fizice şi juridice, clerul);
Lucrari si interventii necontrolate la monumente (cu precădere la lăcaşuri de cult), care nu respectă
reglementările de conservare şi pot duce la declasificarea monumentelor vandalismul şi furtul;
Lipsa de control asupra noilor construcţii ce alterează mediul tradiţional şi lipsa documentaţiilor de
urbanism cu reglementări de intervenţie în zonele istorice protejate, aflate în sarcina autorităţilor
publice locale;
Declasificarea monumentelor -
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canalizare Consiliul Judetean – sprijin pentru co-finantare
Includerea a 6 din cele 9 unităţi administrativ teritoriale ale
micro-regiunii in cele cu o concentrare mare sau foarte
mare a resurselor turistice (unele in ele identificate cu
probleme ale infrastructurii specific turistice) conform
Planului De Amenajare A Teritoriului Naţional Secţiunea
VI – Zone Turistice care au prioritate la investiţiile în
infrastructură.
Număr de vizitatori în continuă creştere
Intensificarea consumului şi diversificarea pieţelor
interesate de bunurile şi serviciile culturale;
Extinderea colaborărilor bilaterale, regionale şi
internaţionale în scopul protejării şi punerii în valoare a
patrimoniului cultural;
Ministerul Culturii are în vedere protejarea, prin lege, a
dreptului de proprietate intelectuală al comunităţilor asupra
formelor de expresie tradiţionale

Invadarea kitsch-ului si pierderea, distrugerea produselor traditionale, pierderea interesului publicului;
Scăderea alocaţiilor bugetare şi a posibilităţilor de finanţare;
Neincluderea
în
circuitele
culturale
europene
sau
internaţionale;
Aglomerarea vizitatorilor poate determina deteriorarea progresivă a obiectivelor patrimoniului cultural,
a infrastructurii turistice şi per total a nivelului de satisfacţie a turiştilor
Lipsa de investiţii adecvate în întreţinerea şi conservarea preventivă duce ca siturile şi monumentele să
devină un model negativ de promovare a patrimoniului cultural şi alterează dorinţa de vizitare a
turiştilor.
Lucrul cu neprofesionişti în managementul şi marketingul bunurilor culturale existente
Lipsa de educaţie a vizitatorilor privind masuri de protejare si conservare
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Analiza SWOT – 2. Populatia (demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi competenţe specifice
teritoriului)
PUNCTE TARI
Resurse umane cu anumite abilităţi (crescatori animale,
agricultori, mestesugari, tamplari, restauratori de pictura,
piatra),
Cel mai mare liceu din Oltenia: Liceul "Constantin
Brâncoveanu" ofera servicii educationale pe o raza de 20
km în zona Olteniei de sub Munte cu experienta in
derularea unor proiecte europene - in domeniul formarii
profesionale PHARE TVET RO 2004-2006 si proiecte
Comenius - "Omul si mediul pentru sănătatea pământului";
"Educaţia pentru mediu";- "Ewhum", “Muzeele locuri ale
memoriei";
Retea de 35 de şcoli generale
Agentia Zonala de Ocupare a Fortei de Munca Horezu
Existenta unor experti locali (ex. proiectare pagini web,
management de proiect - reţeaua Rural+)
Întreprinzatori (spirit anterprenorial),
Mediul natural neapoluat, sanse de certificare ecologica a
pasunilor si fanetelor

OPORTUNITATI
Fonduri europene pentru proiecte in domeniul resurselor
umane si al incluziunii sociale (POSDRU) inclusiv
pentru mediul rural cu sume mari (suma maxima
500.000 Euro) si rate de co-finantare mici (2%)
Legea nr. 347-2004 LEGEA MUNTELUI Art. 5. permite
“Consiliilor locale din localităţile în care îşi au sediul
asociaţiile producătorilor agricoli din zona montană să
pună la dispoziţia acestora... active disponibile pentru
sediile acestora, în scopul desfăşurării activităţii, (3)
Asociaţiile producătorilor agricoli din zona montan pot
beneficia de scutiri de taxe şi impozite pentru primii 5 ani
de la constituire.
Materiale de informare de la autoritatile de management

PUNCTE SLABE
Gradul de educatie si pregatire profesionala a populatiei este incert neexistand date si studii in acest domeniu si
posibil in degradare (Nu este cunoscuta rata abandonului scolar).
Lipsa expertilor pe anumite domenii – studii de fezabilitate, proiecte tehnice si dezvoltare de proiecte
Resurse umane insuficiente (cantitativ si ca nivel de pregatire) in domeniile in care se pot dezvolta activitati
economice
Slaba dezvoltare a serviciilor sociale care sa permita incluziunea unor grupuri sociale dezavantajate (servicii sociale
acreditate numai la Primariile Horezu si Stroesti)
Slaba calificare a personalului din turism, a fermierilor, pentru practicarea pe baze profitabile a unor activitati de
agro-turism.
Lipsa informatiei, educatiei necesare pentru o agricultura rentabila
Lipsesc cunostiinte specifice de : management, marketing, contabilitate, alimentatie publica.
Lipsa de cooperare in cadrul asociatiilor existente
Slaba asociere in anumite domenii ex. intre furnizorii de servicii turistice si proprietarii de pensiuni
Asociatii de proprietari (obşti) şi de producători (ex. crescatori de animale) nu vin suficient in sprijinul membrilor.
Activitatea si initiativa in aceste asociatii este in stadiu incipient din cauza lipsei/numarului redus al personalului
salariat care se ocupa in mod regulat de activitatile asociatiei, lipsei de logistica
Dezinteresul sau lipsa cunostintelor la nivelul asociatiilor pentru inaintarea unor proiecte pentru finantare din
POSDRU, PNDR, etc. Lipsa co-finantarii pentru inaintarea unor proiecte europene
Saracia acentuata a unor categorii ale populatiei determina degradarea in continuare a capacitatii de munca si
pregatire profesionala
RISCURI
Dezinteresul beneficiarilor fata de programe de formare profesionala
Migratia tinerilor spre alte meserii si zone
Scaderea in continuare a natalitatii
Lipsa de sustenabilitate financiara – lipsa finantarii
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privind fonduri structurale
Posibila implicare a unor institutii partenere cu experienta
(ex. AJOFM, ADH, Liceul Constantin Brancoveanu)

Analiza SWOT – 3. Activitati economice
Sector economic primar
PUNCTE TARI
Agricultura
Existenţa a 55 de exploataţii agricole cu personalitate juridică.
Teren arabil in comunele din sudul microregiunii (peste 30% din totalul terenului agricol),
ceea ce creaza premisele dezvoltarii limitate a activitatilor agricole de tip vegetal.
Mari suprafeţe de păşuni şi fâneţe. Suprafaţa totală ocupata de fâneţe şi păşuni de
24.063 ha, reprezentând 74,18 % din totalul suprafeţelor de teren agricol, crează premise
pentru dezvoltarea activităţilor de tip zootehnic (bovine, ovine, caprine).
Suprafeţele cultivate cu pomi fructiferi importante, au avut un uşor recul în perioada 20042005 în prezent fiind în creştere. Pomicultura are traditie, iar conditiile pedo-climatice sunt
favorabile.
Număr important de animale în ferme Bovine 14656 Caprine si ovine 58461 porcine 13396
pasari 126750, dar în scădere
Apicultura este în dezvoltare numărul de familii de albine a crescut de la 9084 în 2003 la
11.918 în 2007
Suprafata acoperita de livezi poate furniza importante productii de fructe
Cultivarea unor soiuri cu arie de raspnadire redusa (ex. Capsuni, zmeur)
Existenţa a 4 unitati de procesare a produselor agricole conforme cu standardele UE:
produse din lapte SC FIVE CONTINENT SA, produse de morarit si panificatie SC
REDCOM SRL, productia de bauturi SC FRUCT ALCOOL SRL, SC VINALCOOL SA,
Produse locale care promoveaza brandul de zona: Ceramica, Cascavalul de oaie Horezu,

Sectorul Silvic şi economie forestieră
Fond forestier important cu suprafaţa de peste 26.000 hectare reprezentând 38% din
suprafata micro-regiunii (media la nivelul ţării este de 27%).
Masa lemnoasă pe picior - volumul total existent în pădurile microregiunii, de la cea mai
mică vârstă până la cea mai înaltă este de 2,38 mil mc (pe teritoriul României cca 1.340

PUNCTE SLABE
Majoritatea celor 16234 explotaţiilor agricole sunt ferme de
subzistenţă.
Unitati de procesare insuficiente si cu tehnologii invechite si
productivitate redusa
Exploatatii agricole faramitate, de suprafete mici (de verificat la
APIA – prin scaderea demografica o persoana ramane
administrator pe suprafete mai mari)
Suprafeţele cu păşuni şi fâneţe au înregistrat importante scăderi pot fi justificate de sistemul de înregistrare.
Majoritatea culturilor au înregistrat uşoare scăderi ale suprafeţelor
cultivate.
Agricultura este in general neproductiva si fara canale eficiente de
distributie si prelucrare.
Valorificarea primara a resurselor locale – produse agricole si
silvice – fara procesare, cu beneficii reduse pentru proprietar/
producator
Unitati de procesare insuficiente si cu tehnologii invechite si
productivitate redusa
Asociatii de producatori necooperante (Producatori necooperanti –
asociatii ineficiente)
Suprafetele destinate culturilor vegetale, in special cereale, pentru
producerea concentratelor, (element de furajare absolut necesar
dezvoltarii activitatilor zootehnice eficiente), sunt restante zootehnia sa capete valente ecologice, lucru foarte putin exploatat
in prezent.
Lipsa unei preocupări pentru prelucrarea superioara a resurselor
de material lemnos abundente şi variate şi a produselor
nelemnoase ale pădurii
Management neprefromant si scăderea îngrijorătoare a activelor
obştilor
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milioane m3), pădurile microregiunii Horezu reprezentand peste 0,17% din pădurile
României.
Formele asociative de proprietate (obstile) ofera un cadru juridic si economic favorabil
dezvoltarii ramuri silviculturii şi economiei forestiere si o creşterea constantă a veniturilor
an de an.
Produsele lemnoase oferă potential de crestere a industriilor bazate pe lemn demonstrat si
de cresterea numărului de locuri de muncă în silvicultură
Produsele nelemnoase (fructe de pădure, ciuperci, vânat) furnizează deocamdată venituri
modeste întreprinderilor forestiere, unor asociaţii locale şi locuitorilor care culeg sezoniere
Vânatul - Fondul cinegetic O.S. Horezu – mistreţ şi căprior şi Fondul cinegetic O.S.Romani
– fond arendat la Asociaţia de Vânătoare Pajura Horezu
Rezerve minerale
Calcar industrial şi de construcţii cariera Bistriţa, de unde se extrage şi se prepara calcarul
folosit in industria chimică şi pentru nevoi locale
Rezerve de nisip şi pietriş - permise de exploatare emise la Slatioara
Petrol. Zăcăminte identificate în Tomşani în zona Foleşti.
Izvoare de ape minerale sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice, hipotonice, folosite
până în anul 1989 în tratament balnear (în cadrul staţiunii balneoclimaterice de interes local
Costeşti), indicate în cură internă şi externă, apele fiind asemănătoare cu cele de la Băile
Olăneşti; în prezent staţiunea este închisă, stabilimentul balnear este degradat; Izvoare
termale pe terioriul comunei Slătioara.
Alte resurse Amfibolit (exploatabil), argila (pentru olarit),
361 de societăţi comerciale pe teritoriul micro-regiunii
Se constată o tendinţă de creştere a numărului de societăţi comerciale înregistrate.
În zonă este de mare amploare turismul religios, mai ales la Mănăstirea Bistriţa.
Depresiunea Horezu, este zona cu cele mai multe lacasuri sfinte din judetul Valcea.
Din cele 10 unităţi administrativ teritoriale ale micro-regiunii, 7 au o concentrare mare sau
foarte mare a resurselor turistice conform Planului De Amenajare A Teritoriului Naţional
Secţiunea VI – Zone Turistice şi au prioritate la investiţiile care favorizează dezvoltarea
turismului.
Izvoare minerale cu rol curativ
Mediu natural atractiv, atractii naturale (pesteri, muzeu Trovanti, Cheile Bistritei)
Flora si fauna deosebite combinat cu patrimoniu cultural valoros
Număr de locuri de cazare în creştere (626 - inclusiv spaţiile de cazare la mănăstirile din
zonă şi 300 locuri de cazare disponibile în casele de vacanţă (reşedinţe secundare)
17 persoane calificate ca administrator de pensiune turistică
Infrastructura generala rutiera relativ bine dezvoltata, existand drumuri locale si
judetene care leaga zonele de interes turistic cu drumurile nationale, drumuri care se afla in
general in stare buna.

Lipsa tehnologiilor necesare valorificarii superioare a materialului
lemnos
Producţia fructelor de pădure in scădere dramatică în ultimele
două decenii
Vânatoare: performanţe economice ale Asociaţiei care a arendat
cel mai important fond de vânătoare sunt reduse
Tendinţă de scădere a numărului de asociaţii familiale şi persoane
fizice înregistrate
Societatea Naţională SALROM este în prezent supusă privatizării
(Oltchim SA şi-a exprimat interesul să o achiziţioneze.)
Sterilul rezultat in urma exploatarii este depozitat pe halda de
steril. Conform Planului Local de Acţiune pentru Mediu are
următoarele impacte asupra mediului Halda de steril nu este
stabila si provoaca alunecari de teren, punand in pericol asezarile
locuitorilor, unii fiind deja stramutati. Riscul de alunecari de teren,
inca existent, a fost evaluat ca mare, referitor la componenta sol.
Emisiile de particule minerale de la concasarea calcarului si halda
de steril provoaca un efect semnificativ asupra calitatii vietii. In
plus, efectul de reducere a potentialului de dezvoltare turistica a
fost evaluat ca fiind redus.
Rezervele de petrol, cărbune, izvoare minerale şi geotermale nu
sunt exploatate după ştiinţa noastră.

Calitatea slaba si cantitatea redusa a serviciilor turistice de baza si
conexe,
Circulatie turistica relativ redusa, sezonalitate accentuata a
vizitelor turistice - caracterul de zona de tranzit pentru turism al
zonei.
Zona nu dispune de infrastructura de cale ferata,
Insuficienta promovare a zonei in intregul ei, ca destinatie turistica
Lipsa agentiilor de turism
Slaba calificare a personalului din turism
Oferta insuficienta de activitati de petrecere a timpului liber
Slaba asociere dintre furnizorii de servicii turistice si proprietarii
de pensiuni
Lipsa serviciilor de informare turistica, agrement, centre de
inchiriere echipament, ghizilor locali (cu exceptia complexelor
muzeale –Culele din maldaresti, manastirile Hurezi, Bistriţa)
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Zona este legata prin linii de autobuze si autocare cu majoritatea centrelor urbane majore Pensiunile existente utilizeaza în mică măsură specificul local
din Oltenia, Muntenia si Transilvania, existenta unor firme de transportatori rutieri bine (arhitectura, amenejare interioara, mancare traditionala).
dezvoltate
Gradul de ocupare a capacităţilor de cazare este mic fata de
Infrastructura de canalizare si apa este relativ bine dezvoltata în câteva din localităţi potentialul zonei - turistii care vin in zona raman destul de rar
(Horezu, Costeşti, Vaideeeni)
peste noapte, preferand alte locatii pentru cazare.
Cateva trasee turistice marcate (majoritatea in zona Parcului National Buila Vanturarita si Restaurantele sint putine ca numar, nu utilizeaza specificul local
in masivul Parang),
in meniuri sau in amenajarea interioara si exterioara, sint deservite
Servicii de informare turistica si ghidaj in cadrul complexelor muzeale – Culele din de un personal slab instruit si neatent. Nu exista meniuri in limbi
Maldaresti, Manastirile Hurezi, Bistriţa , Arnota
straine iar atmosfera (muzica, ambianta) este fara personalitate.
Numar în creştere de pensiuni, majoritatea de 2 margarete.
Lipsa unor programe turistice, In acest moment zona nu este
Capitalul natural si cel cultural sint relativ bine conservate
“vanduta” in mod organizat in nici un program turistic coerent si
Turistii care vin in zona pot practica activitati de speoturism (vizite de pesteri amenajate), pe nici o piata tinta.
drumetie (mai ales in zona Parcului National Buila Vanturarita), escalada (Cheile Oltetului, Lipsa unui turoperator specializat (sau a unei asociatii locale de
Cheile Bistritei, Parcul National Buila Vanturarita), vizite culturale de scurta durata turism), care sa utilizeze servicii locale (cazare, alimentatie
(manastirile Hurezi, Bistrita, Arnota, Polovragi, culele din Maldaresti, schitul Pahomie, publica, ghizi locali, centre de inchiriere echipament, centre de
Patrunsa, mestesuguri: olarit in Horezu sau rudarii).
informare turistica).
Existenţa unor studii si proiecte tehnice pentru obiectivele care au fost incluse în proiectul Infrastructura slab dezvoltata
“Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si turistice in zona cultural-istorica a
Drumuri deteriorate, infrastructura de canalizare si apa lipseste in
Depresiunii Horezu” finanţat în cadrul Programului PHARE 2006 COEZIUNE
mare parte în mediul rural (mai ales canalizarea).
ECONOMICA SI SOCIALA: strada Unirii din Horezu (monument istoric ansamblu
urban), constructia si dotarea unui punct de informare turistica; drumul Neagota din satul Infrastructura de slaba calitate pentru accesul la anumite atracţii
Romanii de jos - Bistriţa; Parcarea si grup sanitar la Manastirea Horezu - Constructia; turistice (drumuri neintretinute- ex. drumul spre satul Olari)
Spatiului de organizare a Târgului de ceramica „Cocosul de Hurez” (zona Treapt); Parcare Populatie imbatranita si saraca
si grup sanitar la Manastirea Bistrita si la muzeul Maldaresti, cu reabilitarea, asfaltarea Efortul de promovarea si distributie a ofertei de servicii locale este
insuficient, instumentele de promovare relativ limitate, slab
drumului ce duce la Complexul Muzeal;
Promovarea turistica existentă - zona sa fie perceputa din ce în ce mai mult de catre integrate iar modul de distribuire a materielelor, calitatea si
turisti si de catre turoperatori ca o destinatie turistica, cu o imagine proprie, clar diferentiata accesibilitatea informatiei lasă de dorit.
de alte destinatii:
Brandul Oltenia de sub munte a inceput sa fie cunoscut
Pe site-uri www.horezuonline.ro, www.eco-oltenia.ro, www.olteniadesubmunte.ro,
www.valcea-turism.ro, www.valceaturistica.ro, si portalurile de turism nationale
prin publicatii realizate de Asociaţia Depresiunea Horezu, ONG-uri locale (in general
pliante si brosuri) Asociatia Kogayon, etc
in cadrul publicatiilor de promovare turistica a Romaniei, publicate de catre ANT
«Depresiunea Horezu - Destinatie Europeana de Excelenta» asigura promovare în Europa
OPORTUNITATI
RISCURI
Valorificarea forţei de muncă ieftine cu o infuzie modestă de capital
Schimbarile climatice (?)
Crearea de noi locuri de muncă şi diversificarea tipologiei ocupaţionale în domeniul cercetării, conservării,
restaurării, utilizării şi reutilizării monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice
Piata fluctuanta
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Schema de ajutor de stat pentru Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor
forestiere lemnoase si nelemnoase. Solicitanţii Microîntreprinderi, forme asociative constituite conform
legislatiei în vigoare - asociatii ale proprietarilor privati de padure.
Silvicultura şi dezvoltarea industriei alimentare. Materii prime pentru industria alimentară: fructele de pădure
(afine, zmeură, măceşe, cătină, porumbe, păducel), ciuperci comestibile, carne de vânat, produse salmonicole
(păstrăvării), fazani crescuţi în captivitate etc.
Pădurile constituie un important factor de influenţare a afluenţei turiştilor, în zonele în care acestea există, mai ales
“silvo-turismul” sau “eco-turismul”. Silvo – turism – turismul în gospodăriile proprietarilor de păduri private, în
cabanele şi zonele forestiere existente mai ales în proprietate publică a statului, administrate de către Regia
Naţională a Pădurilor.
Plantele medicinale din patrimoniul silvic, coaja sau rădăcina unor arburi sau arbuşti în stare naturală sau prin
extractele ce se obţin din acestea. Aprecierea plantelor medicinale se află pe un curs ascendent, în contextul în
care tratarea unor boli cu medicamente bazate pe produse sau componente chimice înregistrează un puternic
declin.
Lemnul de mici dimensiuni şi de multe ori chiar deşeurile lemnoase, de care marea industrie a lemnului, în general,
nu are nevoie, poate fi valorificat superior în industria meşteşugărească şi de artizanat. Într- o diversitate
pronunţată de forme, dimensiuni şi destinaţii produsele meşteşugăreşti şi artizanale din lemn au fost căutate şi
sunt căutate şi în prezent de oamenii iubitori de artă şi utilul casnic, gospodăresc, produse estetice de mare efect
– sculpturi, instrumente muzicale, obiecte artizanale; produse de uz gospodăresc – scaune, cozi de unelte, scări,
balustrade, căsuţe de vacanţă, balansoare.
Ecosistemele silvice furnizează cea mai importantă bază meliferă prin care trăieşte şi se dezvoltă sectorul apicol.
 Apicultura reprezintă şi pentru judeţul Vâlcea o ramură cu mare potenţial de dezvoltare (judeţul este pe locul 1
pe ţară la această ramură).
 Existenţa în zonă a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultura Statia Zonala Valcea – Maldarasti14
care derulează: activitati de cercetare prevazute si in programul national de ameliorare, activează ca centru de
transfer tehnologic, promovare a cunoasterii stiintifice si implementare a rezultatelor cercetarii.
 Zootehnia - cresterea bovinelor (de preferabil de tip mixt carne-lapte sau numai carne) este amendata doar de
resursele de pamant limitate pentru producerea furajelor concentrate.
 Achizitionarea furajelor din zonele abundente (sudul tarii) prin forme asociative (cooperative, asociatii, etc),
 Profilarea pe activitati de tip ecologic care valorifica doar resursele de hrana nepoluate - Dezvoltarea unor
ferme de îngrasare taurine si ferme de vaci de lapte familiale de tip ecologic în zona pre-montana si montana
sau in zona colinara in stabulatie, folosirea metodelor ecologice pentru obtinerea de «furaje concentrate»,
necesare din punctul de vedere al eficientei economice a sectorului cresterii animalelor in regim ecologic.
 Dezvoltarea pomiculturii inclusiv cu optiunea ecologica si valorificarea superioara a produselor prin mici
ateliere de prelucrare a fructelor, eventual coroborate cu activitati de agro-turism.
 Dezvoltarea agri-turismului care poate valorifica existenţa fermelor de subzistenţă
14

Legislatie
fluctuanta

in

permanenta

schimbare,

Migratia tinerilor spre alte meserii si zone
Scaderea in continuare a natalitatii

Schimbarile climatice (?)
Piata fluctuanta
Legislatie
fluctuanta

in

permanenta

schimbare,

Migratia tinerilor spre alte meserii si zone
Scaderea in continuare a natalitatii

Institutul -- centrul de la Măldărăşti este în prezent în reorganizare -- sediul său din Măldăreşti a fost retrocedat fostilor proprietari
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Oportunităţi prin PNDR
 Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri
 Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole Sectoare prioritare:
Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării, (iii) culturi de câmp,
(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de
vie) şi struguri de masă.
Sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) bovine pentru carne, (iii) porcine (iv) ovine şi
caprine, (v) păsări în sistem extensiv pentru ouă de consum
Masura 123 Cresterea competitivitatii întreprinderilor de procesare agroalimentare si forestiere. Investitii corporale
si necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole şi forestiere. Se pot
acorda beneficiarilor eligibili si selectati fonduri nerambursabile în procent de pâna la 50%, fondurile acordate
reprezentând cofinantarea publica (raportata la valoarea totala eligibila a proiectului) la care trebuie sa se adauge
cofinantarea privata.
 Cererea de produse ecologice de catre unitati de procesare si consumatori din fara regiunii
Schimbarile micro-climatice
Programele destinate agriculturii ecologice – reducerea costurilor prin adoptarea acestor tehnologii
Zona supusa frecvent alunecarilor de teren si inundatiilor (Costesti,
Interesul turiştilor in crestere
Numărul turiştilor sosiţi în unităţile de cazare din localitate a crescut cu 90% în perioada Tomsani, Horezu, Vaideeni)
2003-2007 ajungând în 2007 la 2457.
Exploatarea nerationala a padurii de catre toti proprietarii
Numărul înnoptărilor a crescut cu 184,4% ajungând la 3,634. Durata sejurului a crescut Arhitectura care nu respecta specificul local
cu aproape 50% adică unul din 2 turisti petrece mai mult de 1 noapte în localitate.
P.U.G-uri, P.U.Z-uri şi regulamente de urbanism care nu tin cont de
A crescut cererea de servicii turistice diversificate; sansa dezvoltarii unor forme de turism principiile ecoturismului, de impactul constructiilor si amenajarilor
agreat în cadrul ariilor protejate: turismul bazat pe aprecierea naturii, turismul cultural si turistice asupra mediului si peisajelor, de limitele si de regulamentele
educaţional, activitatea turistică a grupurilor mici, liniştite, ecoturismul, în general.
ariilor naturale protejate si monumentelor de patromoniu construit pe
Exista agentii de turism nationale si internationale interesate in serviciile turistice ale care vor trebui sa le inglobeze in cadrul lor.
zonei
Lipsa de protecţie a unor arii naturale de interes ştiinţific deosebit:
Microregiunea Horezu are o poziţionare favorabilă pentru includerea în circuite turistice. Valea Bistriţei amonte de zona Între Râuri, o zonă cu o asociaţie
Câştigarea pe locul I a titlului de Destinaţie Europeană de Excelenţă este o oportunitate extraordinară de ghiocei bogaţi, Valea Lunga, poiana de narcise de la
extraordinară pentru promovarea zonei.
Slătioara, zona 3 Stejari din Horezu, zona de trovanţi de pe pârâul
Gresarea din Oteşani, pădurile de castan, etc.
Oportunităţi pentru dezvoltarea de programe turistice:
drumetii tematice, speoturism in pesteri amenajate (existenta a 3 pesteri amenajate Concesionarea unor terenuri in imediata vecinatate a unor zone
pentru turism sint o premisa favorabila pentru crearea in zona a unei retele de pesteri naturale de exceptie (ex Vf.lui Roman) poate distruge iremediabil un
amenajate)
peisaj natural, de o mare valoare naturala, culturala dar si economica.
turism ecvestru (cu cai), turism cu atelaje (sanii, carute trase de cai)
Elaborarea planurilor de urbanism şi concesionare fără consultarea
observarea pasarilor, observarea animalelor salbatice, tururi pentru fotografie in natura, comunităţii şi a societăţii civile
inclusiv fotografie in pesteri, turism stiintific (studiul unor plante si animale)
Contracte de concesiune care nu stipulează clar obligatiile de
cicloturism, schi de tura (mai ales in masivul Capatanii), - drumetie de iarna
limitare a impactului in mediu a constructiilor.
tururi culturale (tabere de creatie, demonstratii de mestesuguri, etc)
Dezvoltarea in mod necontrolat a constructiilor
Programele de finanţare: în domeniul resurselor umane POSDRU - parteneriat, Infrastructura de canalizare si racordare la apa va conditiona
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dezvoltare locală şi diversificarea activităţilor economice şi serviiciilor din rural,
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - componenta LEADER si Revitalizarea
satelor, Programul Operaţional Regional - componenta Turism, Regenerare Urbană şi
Patrimoniu
Dezvoltarea unor rute tematice cum ar fi: ruta pesterilor amenajate, ruta manastirilor,
ruta mestesugurilor si arhitecturii traditionale, ruta ariilor naturale protejate, poate
diferentia zona de altele similare si poate oferi experiente turistice de calitate unor
segmente de piata diferite (ca si varsta, statut social, venituri, educatie, etc)
Rebilitare situri din Industria extractivă - fostele zone miniere, foste cariere pot oferi
şansa refacerii unei păduri, pot fi folosite pentru crearea de noi habitate sau pentru spaţii
de agrement speciale
Turismul cultural este o bază vitală de venit pentru muzee şi alte instituţii culturale
Banci – posibilitatea creditelor
Interes crescut al investitorilor
Cererea de servicii turistice diversificate
Agentii de turism nationale si internationale interesate in serviciile turistice ale zonei
Credite si programe de finantare pentru turism, agricultura, silvicultura, PNDR

dezvoltarea de servicii turistice de calitate, fiind necesare proiecte de
investitii in acest domeniu, proiecte ce pot fi cofinantate atat prin
fonduri structurale cât şi PNDR.
Schimbari frecvente si contradictorii ale legislatiei
Investitori externi (din afara microregiunii) cu interese personale
care nu tin cont de interesele microregiunii

ANALIZA SWOT - 4. Organizarea sociala si institutionala (activităţi asociative – ONG – organizare instituţională)
PUNCTE TARI

Parteneriate - colaborarea şi aliante strategice, asociatii
Între comunitatile din depresiune exista relatii teritoriale traditionale.
Asociatii intre localitati
- Asociatia “Depresiunea Horezu” infiintata in 2005 de localitatile Horezu, Vaideeni, Costesti, Maldaresti si
Slatioara.
- Asociatia Depresiunea Bistrita Otasau - include localitatile Tomsani, Barbatesti, Pietrari, Stoenesti, Pausesti,
Francesti, Otesani, Stroesti si Cernişoara.
- Grupul de Actiune Locala GAL Depresiunea Horezu - asociatie informala a localitatilor Horezu, Vaideeni,
Costesti, Maldaresti, Slatioara, Tomsani, Barbatesti, Francesti, Otesani si Stroesti constituita in mai 2008
pregateste candidatura pentru programul Leader si a unor organizatii din sectorul privat si societatea civila
- Participare activa in asociatii regionale si nationale (Asociatia Oraselor, Asociatia Comunelor, Asociatia
Primarilor Francofoni) si asocieri cu alte primarii pentru servicii de voluntariat si alte servicii publice:
evidenta populatie, apa-canal, sistem integrat de colectare deseuri
Proiecte in cooperare intre localitati - încheiate sau în lucru
- Proiectul “Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si turistice in zona cultural-istorica a
Depresiunii Horezu”, Programul PHARE 2006 Coeziune Economica si Sociala Proiecte Mari de Infrastructura
Regionala in colaborare cu Consiliul Local Horezu cu consiliile locale ale comunelor Costesti si Maldaresti si

PUNCTE SLABE

Slaba asociere in anumite domenii ex. intre furnizorii
de servicii turistice si proprietarii de pensiuni
Asociatii de proprietari (obşti) şi de producători (ex.
crescatori de animale) nu vin suficient in sprijinul
membrilor. Activitatea si initiativa in aceste asociatii
este in stadiu incipient din cauza lipsei/numarului
redus al personalului salariat care se ocupa in mod
regulat de activitatile asociatiei, lipsei de logistica
Dezinteresul sau lipsa cunostintelor la nivelul
asociatiilor pentru inaintarea unor proiecte pentru
finantare din
POSDRU, PNDR, etc Lipsa cofinantarii pentru inaintarea unor proiecte europene
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sprijinul Consiliului Judetean Valcea - valoarea 5 mil. Euro
– Proiectul “Oltenia de nord, viitoare destinatie ecoturistica” al Asociatiei Depresiunea Horezu în parteneriat
cu Asociatia Kogayon, co-administrator al Parcului National Buila-Vinturarita precursor al proiectului:
– «Depresiunea Horezu - Destinatie Europeana de Excelenta» Atractiile turistice din localitatile componente
ale Asociatiei Depresiunea Horezu (Horezu, Costesti, Vaideeni, Maldaresti, Slatioara) au facut ca aceasta
destinatie sa fie una din cele 10 destinatii europene in 2008 premiata de UE la European Tourism Forum,
sept. 2008
– Proiectele administratiilor locale - 10 pentru Romania, situatii de urgenta, acte de identitate pentru rromi
Tesut asociativ important - ONGuri
Cel puţin 42 ONG înregistrate în microregiune (date partiale din localităţile Costeşti, Horezu, Măldăreşti ,
Tomşani şi Vaideeni) - 6 obsti care detin importante suprafete de paduri si pasuni, 3 asociatii de apicultori, 5
asociatii ale crescatorilor de bovine si ovine, 5 pe alte teme de interes, 1 de ceramica, 1 asociatie de tineret,1
asociatie de vanatoare
Asociatia Kogayon, ONG de protectia mediului cu sediul in Costesti infiintat in anul 2003, in prezent 135
membrii, principala realizare - infiintarea Parcului National Buila-Vanturarita, al 12-lea din cele 13 parcuri
nationale ale Romaniei.
OPORTUNITATI
RISCURI
Programele de finantare europene care incurajeaza ONGurile si parteneriatele
Pierderea interesului membrilor si desfiintarea acelor asociatii
Politicile guvernamentale care programeaza cooperarea si parteneriatul intre APLuri de exemplu prin
care nu functioneaza
Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, intre administratia publica si societatea civila de exemplu in
Investitori si concesionari externi (din afara microregiunii) cu
managementul scolilor si al institutiilor de invatamant profesional,
interese personale care nu tin cont de interesele microregiunii
Sprijinul pentru arteneriate pentru ocupare prin POSDRU

Dupa cum se poate observa, prin Analiza SWOT detalierea
fiecarui aspect prezentat in teritoriu este realizata, in conformitate
cu Analiza diagnostic. Prin urmare, toate elementele care se
regasesc in Partea I – Prezentarea teritoriului – Analiza diagnostic
sunt analizate in cadrul Matricei SWOT si permit astfel identificarea
corecta a punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor
in ceea ce priveste:
- descrierea geografica si fizica;
- localizarea teritoriului;
- populatie, demografie;
- patrimoniul de mediu;
- patrimoniul arhitectural si cultural;
- economia locala;
- repartizarea populatiei active;

- agricultura;
- industrie, IMM, Microintreprinderi;
- comert si sectorul de servicii;
- servicii pentru populatie si infrastructuri medico-sociale;
- activitati sociale si institutii locale;
- politici de dezvoltare locala intreprinse in teritoriu.
Asadar, analizele diagnostic si SWOT realizate pentru teritoriul
GAL Microregiunea Horezu dovedesc conformitatea Planului de
dezvoltare locala cu cerintele Ministerului in ceea ce priveste
criteriul de selectie SCS 3.1.1. “evaluarea situatiei initiale si analiza
nevoilor si a potentialului zonei (diagnostic si analiza SWOT)”.
Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.1. este respectat.
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PARTEA A – III - A: PRIORITĂŢI
Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul şi pe baza
analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) s-au stabilit principalele priorităţi
în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei. Pentru stabilirea acestor priorităţi au avut
loc consultări cu toţi actorii cheie din teritoriu. Au fost stabilite obiectivele operaţionale ce se
urmăresc a fi realizate în cadrul fiecărui proiect prioritar stabilit, precum şi măsura/măsurile din
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013 în care acţiunile proiectului se
regăsesc. Schema nr. 1 prezintă circuitul logic al acestui proces.
Principiile dezvoltării locale în Microregiunea Horezu
GAL Microregiunea Horezu a adoptat
următoarele principii ale dezvoltării locale în
microregiune:
Dezvoltare durabilă
Dezvoltarea durabilă a microregiunii
Horezu se bazează pe ideea că oamenii, locuitorii
Microregiunii, sunt parte a unui eco-sistem şi că
avem nevoie să ne armonizăm activitatea
economică şi socială cu mediul natural, în aşa fel
încât să-l menţinem şi să-l intreţinem, nu să îl
degradăm sau să îl distrugem.
În acţiunile de promovare şi valorificare a
patrimoniului turistic natural, membri GAL au convenit să se ţină neapărat seama de
următoarele aspecte, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile şi ale valorificării
durabile a resurselor:
- identificare şi păstrarea nealterată a zonelor naturale de interes major;
- minimizarea efectelor activităţilor antropice în zonele naturale cu obiective turistice natural
vizitabile;
- păstrarea echilibrului între promovare/valorificare şi menţinerea obiectivelor natural
nealterate;
- păstrarea echilibrului între păstrarea calităţii de obiectiv turistic natural şi asigurarea dotărilor
necesare practicării turismului la standarde moderne de confort şi siguranţă;
- utilizarea pentru amenajări turistice de infrastructură şi servicii a tehnicilor prietenoase
mediului;
- trecerea de la turismul necontrolat la cel organizat care va duce atât la păstrarea controlului şi
minimizarea efectelor negative, cât şi la obţinerea
de beneficii materiale pentru zonă;
- promovarea sporturilor specific montane.
Integrare durabila
În planificarea dezvoltării durabile locale a
microregiunii noastre, GAL Microregiunea Horezu
ţine cont de toate aspectele teritoriului nostru,
identificând viitorul dorit atât pentru economie, cât
şi pentru domeniul social şi mediul înconjurător,
analizând resursele locale, obstacolele şi oportunităţile, definind combinaţia de strategii, politici
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şi acţiuni care să sprijine realizarea dezvoltării sociale şi economice, într-un mediu sănătos.
Toţi actorii locali relevanţi au fost implicaţi în proces, pe cele două dimensiuni principale:
 Orizontală: actorii locali aparţinând celor trei sectoare – public, privat sau societate
civilă
 Verticală: actorii aparţinând unor nivele diferite de decizie, de la nivelul local la cel
judeţean, regional sau chiar naţional şi internaţional.
Principiul integrării este prezent în toate etapele procesului de dezvoltare locală, de la definirea
viitorului dorit şi a situaţiei existente, până la implementarea strategiilor, programelor şi
acţiunilor.
Participare şi Parteneriat
Participare înseamnă implicarea membrilor comunităţii în procesul de dezvoltare locală,
prin:
 Informare şi consultare;
 Ateliere de lucru şi planificare;
 Asumare de responsabilităţi în implementare.
Cu cât procesul este mai participativ, cu cât sunt implicaţi
mai mulţi factori interesaţi relevanţi, cu atât mai mult capital
social este produs. Parteneriatul este definit de relaţiile între
structuri organizate, organizaţii şi instituţii care participă la
elaborarea şi implementarea planului de dezvoltare locală.
Incluziune socială
Deoarece economia de piaţă produce în mod natural
inegalităţi şi excluziune socială, a devenit din ce în ce mai clar
că, în loc să introducem măsuri corective pentru a repara un
sistem nefuncţional, este mai eficient să construim o societate care să aibă în vedere nu numai
profitul economic, ci şi pe cel social, manifestat prin incluziunea socială. În ultimii ani,
incluziunea economică şi socială a devenit un obiectiv prioritar atât la nivelul Uniunii
Europene, cât şi la cel naţional şi local. Acest obiectiv poate fi atins prin coordonarea politicilor
de creare de locuri de muncă, educaţie, sănătate, locuinţe şi servicii sociale, axate pe comunităţi
urbane sau rurale sărace şi grupuri excluse social sau expuse riscului, cum ar fi şomerii pe
termen lung, familiile uniparentale, copiii trăind în mizerie, cei care abandonează şcoala,
familiile cu venituri reduse, persoanele cu dizabilităţi.
Şanse egale
Procesul de dezvoltare a microregiunii Horezu va aborda discriminarea şi inegalităţile
care afectează bărbaţii şi femeile, tinerii sau bătrânii, minorităţile etnice sau persoanele cu
dizabilităţi. Nici o persoană nu va fi dezavantajată de caracteristicile pe care le are din naştere şi
pe care le poate influenţa cu dificultate pentru a le schimba. Acquis-ul comunitar european
reafirmă că fiinţele umane, indiferent de vârstă, religie, sex sau etnicitate au şanse egale în ce
priveşte dezvoltarea personală şi accesul la serviciile publice – educaţie, îngrijiri medicale, apă
şi canalizare, locuri de muncă sau locuinţe. Fără şanse egale, dezvoltarea locală ar putea fi
afectată sau chiar oprită. De exemplu, uitându-ne la performanţa unor ţări, există o corelaţie
clară şi pozitivă între creşterea economică şi egalitatea de şanse pe piaţa forţei de muncă.
Cauzalitatea este bi-direcţională:


Performanţă economică mai bună este în mod normal urmată de o educaţie mai
bună, de democraţie şi de egalitate mai mare între sexe;
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Participarea crescută a femeilor pe piaţa muncii ajută la creşterea produsului
intern brut, deoarece mai multe resurse umane sunt implicate în sistemul de
producţie şi contribuie la creşterea calităţii vieţii.
Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din microregiune şi pe baza
analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) s-au stabilit principalele priorităţi
în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei.
Prioritatile de dezvoltare ale microregiunii Horezu
Prioritatea 1
Dezvoltarea activitatii economice in domenii care adauga valoare inclusiv produse locale
traditionale intr-un mediu de afaceri stimulativ, stabil, deschis spre inovatie, tehnologii moderne
şi ecologice.
Prioritatea 2
Cresterea numarului de vizitatori turisti romani şi straini atrasi de cadrul natural nepoluat, de
patrimoniul cultural autentic, bine conservat şi valorificat modern si de reteaua turistica care
ofera pachete diversificate de programe
Prioritatea 3
Dezvoltarea capitalului uman şi social al microregiunii intr-un climat de securitate si incluziune
socială, preocupare pentru performantă şi implicare a actorilor locali în forme asociative în
toate domeniile
Prioritatea 4
Asigurarea unei gestionari durabile a resurselor naturale si a unor ecosisteme nepoluate ale
microregiunii pentru calitatea vietii locuitorilor şi atractivitate pentru vizitatori
Au fost stabilite obiectivele operaţionale ce se urmăresc a fi realizate în cadrul fiecărui
proiect prioritar stabilit, precum şi măsura/măsurile din Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2007 – 2013 în care acţiunile proiectului se regăsesc.
Prioritatile zonei Microregiunea Horezu au fost stabilite de catre parteneri impreuna cu
ceilalti actori cheie din teritoriu si reflecta analizele diagnostic si SWOT, dupa cum reiese de
mai jos din prezentarea obiectivelor operationale necesare implementarii planului de dezvoltare
locala:
Obiectivul 1. Cresterea sectorului agricol si de prelucrare a produselor agricole inclusiv
productie ecologica si de inalt nivel tehnologic atat pentru produse traditionale cat si pentru noi
produse;
 Obiectiv in concordanta cu prioritatile 1,2 si 3;
 Obiectiv in concordanta cu obiectivele masurilor 121, 142 si 431.2 – PNDR
Obiectivul 2. Dezvoltarea unui sector forestier in care se asigura respectarea cu strictete a
regimului silvic si a prevederilor de management ecologic al padurii;
 Obiectiv in concordanta cu prioritatile 1,3 si 4;
 Obiectiv in concordanta cu obiectivele masurilor 122 si 431.2 – PNDR;
Obiectivul 3. Gestionarea eficienta a ecosistemului, a apelor reziduale si a deseurilor de orice
tip, inclusiv colectare selectiva si reciclare;
 Obiectiv in concordanta cu prioritatea 4;
 Obiectiv in concordanta cu obiectivele masurilor 122, 322 si 431.2 – PNDR;
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Obiectivul 4. Incurajarea activitatilor economice non-agricole atat traditionale cat si inovatoare
pentru valorificarea viabila si fara impact negativ a resurselor naturale;
 Obiectiv in concordanta cu prioritatea 1;
 Obiectiv in concordanta cu obiectivele masurilor 122, 312 si 431.2 – PNDR;
Obiectivul 5. Identificarea, pastrarea si revitalizarea zonelor naturale si culturale de interes
major, a specificului, obiceiurilor si traditiilor locale;
 Obiectiv in concordanta cu prioritatile 1, 2 si 4;
 Obiectiv in concordanta cu obiectivele masurilor 122, 312, 313, 322 si 431.2 –
PNDR;
Obiectivul 6. Asigurarea dotarilor necesare practicarii turismului ecologic la standarde
moderne de confort si siguranta, si a calitatii obiectivelor turistice naturale sau de patrimoniu
cultural;
 Obiectiv in concordanta cu prioritatea 2;
 Obiectiv in concordanta cu obiectivele masurilor 313 si 431.2 – PNDR;
Obiectivul 7. Cresterea competitivitatii si coeziunii sociale prin activitati de dezvoltare a
resurselor umane si a capitalului social – formare, informare si sprijin pentru dezvoltarea
formelor asociative;
 Obiectiv in concordanta cu prioritatea 3;
 Obiectiv in concordanta cu obiectivele masurilor 111, 312, 322 si 431.2 –
PNDR;
Obiectivul 8. Participarea GAL la actiuni de cooperare;
 Obiectiv in concordanta cu prioritatea 1, 2, 3 si 4;
 Obiectiv in concordanta cu obiectivele masurilor 421 si 431.2 – PNDR
Asadar obiectivele operationale necesare implementarii Planului de Dezvoltare Locala au fost
alese in concordanta cu prioritatile stabilite anterior, au o relatie sinergetica si complementara
cu acestea si reflecta, totodata, analizele diagnostic si SWOT ale teritoriului Microregiunea
Horezu. Prin urmare, obiectivele stabilite in cadrul teritoriului Microregiunea Horezu dovedesc
conformitatea cu cerintele Ministerului in ceea ce priveste criteriul de selectie SCS 3.1.2
Schema nr. 1 prezintă circuitul logic al acestui proces. Respectând acest circuit,
rezultatele sunt prezentate sub forma tabelară.
Schema prezintă relaţiile existente între priorităţi, obiective şi măsuri. Astfel după cum
se poate oberva fiecare prioritate propusa este corelata cu unul sau mai mulzte obiective,
repectiv cu unsa sau mai multe măsuri ceea ce demosntrează faptul că planul de dezvoltare
locală al microregiunioi Hoezu combină obiectivele mai multor măsuri PNDR. Prin urmare,
obiectivele şi măsurile stabilite în cadrul planului de dezvoltare locală dovedesc conformitatea
cu cerinţele Ministerului în ceea ce priveşte criteriul SCS3.2.3.Se poate de asemenea
observa că obiectivele propuse reflecta analizele diagnostic şi SWOT ale teritoriului
micoregiunea Horezu. Prin urmare obiectivele stabilite dovedesc conformitatea cu criteriul
de selecţie SCS3.1.2.
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Schema nr. 1 Circuitul logic Prioritati + Obiective + Masuri
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PARTEA A – IV – A: PREZENTAREA MĂSURILOR

Asa cum am prezentat si anterior, caracterul axei 4 este unul orizontal si presupune
accesarea mai multor masuri din cadrul axelor FEADR. Asadar, impactul actiunilor
implementate prin aceasta abordare este foarte ridicat si acopera o arie larga de actiuni si
beneficiari. De asemenea, sprijinul acordat prin axa LEADER, ofera posibilitatea in contextul
elaborarii strategiilor de dezvoltare locala pe baza nevoilor locale si a punctelor forte, de a
combina cele trei obiective ale caror trei axe din FEADR respectiv: competitivitate,
imbunatatirea mediului si calitatea vietii/diversificare.
Abordarea „de jos in sus” reprezinta o modalitate ce permite partenerilor locali sa isi
aleaga un grup coerent de masuri adaptate prioritatilor indentificate pe teritoriul lor si a le
transpune in strategiii de dezvoltare, pentru a pune in valoare potentialul endogen al teritoriului.
La nivelul grupului de actiune locala MICROREGIUNEA HOREZU, implementarea actiunilor
propuse in cadrul prezentului plan de dezvoltare locala, se va realiza prin intermediul masurilor
prezentate mai jos, pentru axele 1 si 3 ale PNDR-ului.
Dupa cum este prezentat si in continuare, toate actiunile propuse sunt in
concordanta cu obiectivele si prioritatile strategiei si combina, in cadrul planului de
dezvoltare locala MICROREGIUNEA HOREZU, obiectivele mai multor axe din PNDR
(axele 1 si 3), prin intermediul urmatoarelor masuri:
411 prin masurile din PNDR aferente axei 1: 111, 121, 122, 142;
413 prin masurile din PNDR aferente axei 3: 312, 313, 322;
421 pentru implementarea proiectelor de cooperare in care va fi implicat grupul de
actiune locala Microregiunea Horezu;
431.2 pentru functionarea grupului de actiune locala Microregiunea Horezu,
dobandirea de competente si animarea teritoriului.
Asadar, prin corelarea actiunilor propuse cu obiectivele si prioritatile strategiei, se
respecta, inca o data, criteriile de selectie CS 3.1.3. Totodata, imbinarea obiectivelor mai
multor axe din PNDR demonstreaza respectarea criteriilor de selectie CS 3.2.3. De
asemenea, dupa cum se poate observa din prezentarea masurilor de mai sus, printre
acestea se numara si masura de implementare a proiectelor de cooperare (masura 421)
ceea ce certifica respectarea criteriului de selectie CS 3.2.2 privind cooperarea.
Masura 411 prin Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte
1. Obiective urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu Strategia de
dezvoltare pentru teritoriul GAL Microregiunea Horezu
Obiectiv general:
Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila
a terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de
cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaza in sectoarele mentionate.
Obiective specifice:
Dobandirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita gospodarirea durabila a
terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma,
restructurarea si modernizarea in sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele
agricole si forestiere, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea
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somajului in zonele rurale. Imbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru
persoanele care sunt sau vor fi implicate in activitati forestiere pentru practicarea unui
management durabil al padurilor in vederea cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului
si valorificarii eficiente a produselor padurii.
Obiectivele operationale urmaresc realizarea unor actiuni care vor contribui la:
a) imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura,
silvicultura si industria alimentara;
b) pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor;
c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune,
diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de
procesare) ;
d) constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu in sectoarele agricol,
forestier si al industriei alimentare in scopul imbunatatirii protectiei mediului;
e) educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobandirea constiintei forestiere) in
vederea asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a
resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national, ce reprezinta obiective
principale ale politicii nationale forestiere;
f) informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT).
Furnizarea actiunilor de formare profesionala precum si a actiunilor de informare si difuzare a
cunostintelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fara discriminare
pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc.
Obiectivele prezentate mai sus reflecta analiza SWOT, ele fiind in conformitate cu
prioritatea 3 si obiectivul nr.7, prezentate in capitolul de prioritati. Se poate observa faptul ca si
in cadrul acestei masuri obiectivele stabilite pentru implementarea planului de dezvoltare locala
din zona Microregiunea Horezu reflecta analiza SWOT a grupului iar intre obiective si
prioritati exista o relatie sinergetica si complementara. Prin urmare, criteriul de selectie CS
3.1.2. este respectat.
Raportul cu Strategia de dezvoltare
In zona grupului de actiune locala Microregiunea Horezu sectoarele agricol si forestier
constituie pentru spatiul rural un factor determinant pentru obtinerea productiilor agricole si
silvice, precum si pentru mentinerea calitatii peisajului si protectiei mediului inconjurator. O
mare parte din totalul populatiei active din mediul rural este ocupata in aceste sectoare. Astfel,
evolutia si specializarea in agricultura necesita un nivel corespunzator de instruire tehnica,
economica si juridica, inclusiv expertiza in tehnologii noi ale informatiei, pentru a corespunde
cerintelor comunitare in domeniul fitosanitar, bunastarii animalelor, standardelor de calitate,
sprijinind astfel mobilizarea populatiei rurale si imbunatatirea diversitatii locale in vederea
cresterii atractivitatii zonelor rurale, a diversificarii economiei rurale si a calitatii vietii.
Necesitatea activitatii de formare profesionala apare, in zona Microregiunea Horezu,
in contextul legat de cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din
agricultura si silvicultura, de restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol, forestier, a
sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, de incurajare a
afacerilor orientate spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de
management cat si de indeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenului si protectiei
mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei
regenerabile.
Prin urmare, este necesar ca activitatile de formare profesionala, informare si difuzare a
cunostintelor sa fie extinse si la persoanele adulte din teritoriul GAL Microregiunea Horezu,
persoane implicate in domenii care au legatura cu agricultura, industria alimentara si
silvicultura.
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De asemenea GAL Microregiunea Horezu prin strategia şi planul de dezvoltare locală
pune un accent deosebit pe dezvoltarea formelor asociative în toate domeniile de activitate, pe
revitalizarea tradiţiilor şi pe oferirea de oportunităţi de formare profesională prin educaţie
formală şi non-formală tinerilor din zonă. Microregiune are în vedere şi metode inovative de
transfer de cunoţtinţe şi stimulare a erofmaneţi cum ar fi atelierele demosntrative sau
concursurile.
2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si
modul de acoperire a teritoriului Microregiunea Horezu.
Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite
Masura sprijina:
1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), cu
perioade diferentiate de pregatire, in functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent
de pregatire al solicitantilor de formare profesionala in vederea imbunatatirii si perfectionarii
cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice in domeniul agricol, forestier si agroalimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica,
cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc.
2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a
modului de aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala. Actiunile prevazute a se efectua prin
aceasta masura au un caracter colectiv si nu individual.

Activitatile stabilite sunt conforme cu prioritatea numarul 3 si cu obiectivul nr.7,
prezentate in cadrul capitolului de prioritati. Actiunile stabilite in cadrul acestei masuri sunt in
concordanta cu prioritatile si obiectivele Strategiei. Prin urmare, se respecta criteriul de
selectie SCS 3.1.3.
Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri:
Actiunile sunt destinate intregului teritoriu.
3. Sinergia cu alte masuri
Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu
alte actiuni din cadrul altor masuri. Prezentam, mai jos, sinergia cu alte masuri.
Sinergia cu alte masuri(FSE)
Aceasta masura include activitati care privesc dezvoltarea resurselor umane si prin
urmare, se afla in relatie de complementaritate cu POS-DRU. Delimitarea dintre POS-DRU si
FEADR are la baza tipul de interventii si nu demarcarea teritoriala. In ceea ce priveste educatia
si formarea profesionala initiala, POS-DRU, axa prioritara AP1 Ëducatie si formare
profesionala in sprijinul cresterii economioce si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
ofera, prin intermediul scolilor si liceelor specializate, programe de formare initiala in
agricultura, finalizate cu o atestare in acest domeniu. Formarea profesionala continua pentru
persoanele di agricultura, agricultura de subzistenta si semisubzistenta va continua prin axele
prioritare dedicate ale POS-DRU. De asemenea, prin axe dedicate ale POS-DRU se va promova
orientarea, consultant si formarea in domeniul antreprenorial si in domenii non-agricole. Prin
FEADR se vor finanta numai programe de formare de scurta durata (cursuri de baza si
specializari) pentru perfectionarea cunostintelor lucratorilor din agricultura si silvicultura.
Pentru absolventii acestor cursuri se vor acorda atestate de participare. Referitor la incurajarea
imbatranirii active, POS-DRU va sustine masurile care urmaresc cresterea ratei ocuparii. PNDR
are in vedere pensionarea timpurie cu scopul de a se transfera exploatariole agricole de la
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fermierii batrani la cei tineri in schimbul unor plati compensatorii. Astfel, cresterea
competitivitatii agriculturii va fi urmarita prin stimularea transformarii gospodariilor rurale in
ferme agricole familiale cu character commercial, precum si prin cresterea clasei de mijloc in
zonele rurale prin promovarea tinerilor fermieri si a concentrarii exploatatiilor agricole. In ceea
ce priveste promovarea incluziunii sociale, PNDR va sustine masuri de reabiliutare si construire
a infrastructurii de baza de mici dimensiuni (drumuri, aductiuni de apa, sisteme de alimentare
cu apa curenta) si noi investitii in infrastructura legata de serviciile sociale din zonele rurale.
Aceste masuri completeaza operatiunile de promovare a incluziunii sociale finantate in
cadrul POS-DRU, facand astfel mai accesibila implementarea proiectelor de incluziune sociala
in zonele rurale izolate.
Prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare locala propusa demonstreaza
complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare, se respecta cerintele
criteriului de selectie CS 3.1.4.
4. Beneficiarii
Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii,
silviculturii
(inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.
Beneficiarii directi, furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare
a cunostintelor, sunt entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii
profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte care indeplinesc criteriile de
eligibilitate si de selectie.
Identificarea institutiilor care realizeaza activitati de formare profesionala si
actiuni de informare si difuzare de cunostinte
Furnizorii de formare profesionala, indrumare si difuzare de cunostinte pot fi entitati
publice sau private care activeaza in domeniu, sunt infintate conform legislatiei in vigoare in
Romania si care indeplinesc criteriile de eligibilitate si selectie. Astfel, furnizorii de formare
profesionala, indrumare si difuzare de cunostinte pot fi:
- Entitati private – persoane juridice care au competenta in domeniul agricol, silvic sau
alimentar, conform cu obiectivele masurii;
- Entitati publice
Se va acorda prioritate furnizorilor de formare cu experienta specifica in dezvoltarea rurla si
mai ales in cadrul programului LEADER.
In ceea ce priveste evaluarea numarului de beneficiari, acesta s-a dimensionat in cadrul Anexei
2.
5. Tipuri de actiuni eligibile
1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile agricol,
silvic si alimentar, ca de exemplu:
a) Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, igiena
si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea
plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura in
concordanta cu standardele Uniunii Europene;
b)Imbunatatirea si incurajarea afacerilor;
c) Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului;
d) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea
rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);
e) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;
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f) Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar;
g) Insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie
compatibile
cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului.
2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri,
expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de
exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb de
experienta etc.
Lista actiunilor prezentate la pct. 1 si 2 nu este exhaustiva.
Alte tipuri de actiuni eligibile:
1. Programe de educatie vocationala pentru tineri dornici sa-si dezvolte abilitatile in
diverse domenii interdisciplinare;
2. Programe de instruire practica inclusiv orientate catre membrii GAL Microregiunea
Horezu si catre echipa sa tehnica. Pentru implementarea acestei actiuni se pot avea in
vedere si forme de lucru de instruire practica in situ al carui scop este reprezentat de
asimilarea de noi cunostinte prin puterea exemplului, cu privire la proiecte realizate in
alte zone, la nivel national sau international;
3. Actiuni de orientare pentru sprijinirea initiativei antreprenoriale in cadrul unor noi
activitati care sa diminueze dependenta de agricultura: agroturism, alte tipuri de turism
ecologic - turism montan, turism cultural, energie din surse regenerabile, marca de
calitate a produselor traditionale, etc.
4. Actiuni de orientare pentru infiintarea de intreprinderi prin revitalizarea, valorificarea,
transformarea/comercializarea produselor traditionale cu o valoare adaugata;
5. Actiuni pentru introducerea noilor tehnologii in activitati agricole, silvice şi nonagricole: „pepiniera de idei a tinerilor”;
6. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea
produselor traditionale si extinderea canalelor de distributie;
7. Activitati de formare a tinerilor pentru pastrarea identitatii teritoriului prin cunoasterea
activitatilor traditionale si a modalitatilor de promovare;
8. Proiecte de formare şi animare-participare - implicare şi voluntariat - pentru realizarea si
marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: zone agroturistice, zone
piscicole, zone cinegetice, trasee culturale şi ale meşteşugurilor etc.
9. Actiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate ale produselor şi
serviciilor, inclusiv a celor incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale (meniuri si
degustari, seminarii practice etc.);
10. Actiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la un nou canal de
distributie si la penetrarea de piete noi; reevaluarea nisei de piata;
11. Activitati de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuzare a
programului in teritoriu;
12. Programe pentru sustinerea serviciilor de calitate in agroturism şi turism ecologic in
concordanta cu politica de protejare a mediului inconjurator.
13. Alte activitati de formare, informare si mobilizare care raspund prioritatilor si contribuie
la realizarea obiectivelor strategiei ,
14. Activitati ale sectorului asociativ care cultiva/educa valori comunitare si principiile din
prezentul plan de dezvoltare locală, la realizarea obiectivelor strategiei şi inclusiv la
dezvoltarea formelor asociative în toate domeniile de activitate
15. Activitati cu caracter demonstrativ/educativ sau experimental, de transfer de cunoştinţe
şi promovare a performanţei inclusiv ateliere demonstrative, expozitii, colectii, etc. care
raspund prioritatilor si contribuie la realizarea obiectivelor strategiei (ex. Atelier de
pregătirea tradiţională a laptelui covăsit, a turtei de mălai, etc, concursuri cu premii
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pentru stimularea initiativei, performantei scolare, profesionale si antreprenoriale - (ex.
Cel mai bun iaurt - lapte covăsit, cea mai bună brânză, cea mai ecologică-performantă
obşte, etc.).

Aceasta activitate integreaza probleme de mediu, ceea ce demonstreaza conformitatea cu
criteriul de selectie CS 3.2.6.
Categoria „alte tipuri de actiuni eligibile” cuprinde activitati inovative ce au ca scop dezvoltarea
zonei GAL Microregiunea Horezu prin producerea unor beneficii teritoriului si generarea
unei valori adaugate in zona. Strategia de dezvoltare locala propusa demonstreaza respectarea
criteriului de selectie CS 3.2.1. privind actiunile inovative.
In ceea ce priveste defalcarea actiunilor aceasta este prezentata in Anexa 2.
6. Criterii de selectie locala
6.1.Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala si actiuni de
informare si difuzare de cunostinte
- Sunt persoane juridice constituite in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;
- Au prevazut in obiectul de activitate formare profesionala si actiuni de informare si
difuzare de cunostinte
- Experienta in ceea ce priveste dezvoltarea rurala, demonstrata prin proiecte concrete in
acest domeniu.
- Au dezvoltat activitati de promovare a dezvoltarii rurale in cadrul programului
LEADER in Romania sau in strainatate;
- Dispun de personal calificat (furnizorul va prezenta lista de experti in domeniul vizat,
CV-urile expertilor, acordul scris de participare la programul de formare din partea
fiecarui expert;
- Au acces la facilitatile administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare
sau informare si difuzare de cunostinte;
- Dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de
formare sau informare si difuzare de cunostinte;
- Nu sunt in stare de faliment sau lichidare;
- Si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor de asigurari
sociale catre bugetul local si de stat.
6.2.Criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili:
Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut in
urma aplicarii unor criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refera la:
- Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (intelegerea nevoilor, calitatea si
experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea procesului etc.);
- Planificarea activitatilor;
- Oferta financiara.
6.3.Criterii de prioritizare pentru participantii la activitatile de formare profesionala
in domeniul agricol
1. Sa fie tineri (sa aiba varsta de preferinta sub 40 ani);
2. Sa fie fermieri de semi-subzistenta;
Dupa cum se poate observa, criteriile de selectie 1 si 2 prezentate mai sus demonstreaza faptul
ca strategia propusa se adreseaza atat tinerilor cat si fermierilor de semisubzistenta. Prin
urmare se respecta criteriile de selectie CS3.2.4 si CS3.2.5.
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3. Sa fie membru al unui grup de producatori sau alte forme asociative recunoscute
conform legislatiei nationale in vigoare.
Asadar, in acest caz, croteriul de selectie locala 3 demonstreaza promovarea grupurilor de
producatori si a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selectie locala ca
reprezentand o prioritate pentru zona Microregiunea Horezu are ca scop promovarea
structurilor asociative si, in acelasi timp, respectarea criterilui de selectie CS3.2.7, privind
grupurile de producatori, asociatiile si parteneriatele.
4. Sa aiba un proiect de investitii;
5. Sa aiba ferma amplasata intr-o zona defavorizata;
6. Sa fie beneficiari ai masurilor din axele Isi II;
7. Sa aiba un nivel scazut de educatie.
Criteriile de selectie locala prezentate mai sus sunt in conformitate cu proiritatea numarul 3 si
cu obiectivul numarul 7, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, criteriile de selectie locala propuse se incadreaza in obiectivele
strategiei, ele fiind totodata, in conformitate cu prioritatile stabilite.
Prin urmare, se respecta criteriul de selectie CS3.1.5.

7. Intensitatea ajutorului
Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri este de 100%, din totalul cheltuielilor eligibile,
conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. Beneficiarii finali nu vor
suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activitatile sprijinite prin masura.

8. Indicatori de monitorizare
Tip indicator
realizare

Indicator
Număr participanţi:
ăr de participanţi la activităţi de formare
profesională
ăr de participanţi la acţiuni de informare si
difuzare de cunostinţe din care:

Tinta 2012-2013
445
115
330
110
220

Tipul participanţilor:
ă
ustria alimentară
ă
Număr total de zile realizate de toţi participanţii
(o zi echivalează cu 8 ore)
ătire profesională
si difuzare de cunostinţe
Număr de participanţi:
terminat cu succes formarea
profesională
ţiuni de informare si
difuzare de cunostinţe din care:

395
20
30
890
690
200
90

300
100
200
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Tipul participanţilor:
ă

345
15
ă
30
Numar total de beneficiari directi
10
Numar total de cursuri
6
Numar total de cursuri care integreaza probleme 3
de mediu
Numar total de cursanti (beneficiari finali)
115
Numar total de tineri cursanti
60
Numar total de cursanti care sunt fermieri de 55
semisubzistenta (beneficiari finali)
Numar total de cursanti care reprezinta sau fac 60
parte dintr-o forma asociativa
Cresterea productivităţii muncii
Crestere anuală
cu 8%
ă

Realizare
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare

9.Buget
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL Microregiunea Horezu este de
130.000 euro.
Finanţare
Denumirea
Măsurii:
Valoare Contribuție
Masura 411
publică privată
prin
Măsura 111

Euro
Ron (curs 1
Euro
=
4,3970 lei
din data de
02.05.2012)

130.000

Suma
0

571.610

0

Cost
Total
B-C

Ponderea
măsurii
din
Contribuție
valoarea FEADR
publică
PDL

Contribuție
Natională
B-F

Contributie
publică
conform
fișei
tehnice a
masurii din
PNDR

%
0 130.000

%
4.57

Suma
% Suma
104.000 80 26.000

%
20

%
100

0

4.57

457.288 80 114.322 20

100

571.610
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Masura 411 prin Masura 121- Modernizarea exploatatiilor agricole
1.Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare
pentru teritoriul Microregiunea Horezu
Obiective generale
Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor
umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor
comunitare.
Obiective specifice
1.Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea
profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum și
producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea
încurajării fenomenului de asociere.
Obiectivele operationale
Promovarea investițiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a
animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole
existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi,
înfiinţarea de plantaţii etc.
Obiectivele prezentate mai sus refelecta analiza SWOT, ele fiind in conformitate cu prioritatea
1 si cu obiectivul numarul 1, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, si in cadrul acestei masuri, obiectivele stabilite pentru
implementarea planului de dezvoltare locala din Microregiunea Horezu reflecta analiza
SWOT a grupului iar intre obiective si prioritati exista o relatie sinergetica si complementara.
Prin urmare, criteriul de selectie CS3.1.2 este respectat inca o data.
Raportul cu strategia de dezvoltare
In Romania, procesul de retrocedare a terenului agricol in proprietate privata a inceput in
anul 1991 si a continuat in etape succesive, astfel incat, pana in anul 2005, s-a retrocedat peste
96% din suprafata totala a terenului agricol detinut de fermele de stat. Aceasta situatie se aplica
si pe teritoriul grupului de actiune locala Microregiunea Horezu.
Zona este caracterizată de fragmentarea excesiva a proprietatii in agricultura insotita de
gradul redus de asociere vcare au condus la aparitia unei dualitati, reprezentata pe de o parte de
numarul mare de exploatatii de semi-subzistenta, iar pe de alta parte de numamrul redus al
explatatiilor comerciale, integral intrate pe piata. În acelaşă timp există zone de păşuni şi fâneţe
deţinute în proprietate colectivă-asociativă (obşti) sau în proprietatea primăriilor care pot face
obiectul unor dezvoltări necesare unei agriculturi moderne.
Efectivele de anumite animale (ex. ovine) care constituiau tradiţia zonei au scazut drastic,
crescătorii deplasânu-se spre zone unde nuterţul este mai uşor disponibil. În acelaşi timp se
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extinde încet creşterea caprinelor şi apicultura. Micii agricultori s-au bazat pe cresterea
animalelor in mare parte pentru consum propriu. Cu toate acestea, in ultimii ani, efectivele de
animale au fost relativ stabile, putandu-se observa si semne de revigorare in acest sector.
Pomicultura este neproductivă, livezile fiind în general îmbătrânite. Se constată o extinere a
culturilor de căpşun.
Nivelul tehnic de dotare existent in agricultura la nivelul zonei Microregiunea Horezu este
insuficient, nu este adaptat conditiilor de productie care sunt foarte variate(tip sol, panta, clima
etc) si nu este in masura sa asigure efectuarea lucrarilor mecanice in perioadele optime
prevazute de tehnologiile de cultura. Mai mult, capitalul fizic inca se caracterizeaza printr-un
grad ridicat de uzura, atat fizica cat si morala.
Desi exista un potential agricol in zona, se remarca insa o insuficienta diversificare a
culturilor, in special a celor horticole, energetice, in sectorul cresterii animalelor, a practicarii
agriculturii ecologice pentru a veni in intampinarea cerintelor pietei prin diversificarea gamei
sortimentale a productiei si prin imbunatatirea activitatii de martketing.
Indeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protectie a mediului,
de igiena si bunastare a animalelor reprezinta un obiectiv principal mai ales pentru exploatatiile
de crestere a animalelor.
Investitiile realizate pana in prezent in zona Microregiunea Horezu nu au reusit decat intr-o
mica masura sa se adapteze nevoilor actuale ale pietei. Se impune astfel, imbunatatirea
competitivitatii exploatatiilor, in special a celor de semi-subzistenta care prin investitii inn
capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor conduce la transformarea
unui numar mare de astfel de ferme in exploatatii agricole viabile.
Consolidarea exploatatiilor agricole se va baza in principal pe sprijinirea menbrilor
organizatiilor asociative reunoscute, a tinerilor fermieri, a exploatatiilor agricole din zone
defavorizate, avand ca efect imbunatatirea veniturilor exploatatiilor agricole. Se impune in
continuare accelerarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor agricole, avand in vedere
importanta economica, ecologica si sociala a acestora, pentru asigurarea dezvoltarii unei
agriculturi competitive si durabile, in conformitate cu cerintele de ecoconditionalitate.
2. Descrierea actiunilor si modul la care acestea satisfac nevoile stabilite precum si
modul de acoperire a teritoriului Microregiunea Horezu
Descrierea actiunilor si modul la care acestea satisfac nevoile stabilite
In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si
echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitii privind
adaptarea constructiilor agricole pentru resopectarea standardelor comunitare si cresterea
competitivitatii exploatatiilor agricole.
Scopul sprijinului acordat prin masura cuprinde:
a. Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole;
b. Respectarea standardelor comunitare aplicabile;
c. Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole
d. Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusiv energie din sursele
regenerabile in cadrul fermei
e. Infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclul de productie scurt (pana la 5 ani) si
regenerarea pe cale vegetativa (lastari, drajoni etc), cum ar fi culturile de plopi,
salcami, etc in scopul producerii de energie regenerabila;
f. Cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii inclusiv a
produselor traditionale la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora.
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Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri:
Actiunile sunt destinate intregului teritoriu.
Activitatile prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatea 1 si cu obiectivul numarul
1, prezentate in cadrul capitolului de prioritati
Dupa cum se poate observa, actiunile stabilite in cadrul acestei masuri, sunt in concordanta cu
obiectivele si prioritatile strategiei. Prin urmare, criteriul de selectie SC3.1.3 se respecta
inca o data.
3. Sinergia cu alte masuri
Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate
cu alte actiuni din cadrul altor masuri. Prezentam mai jos, sinergia cu alte masuri.
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri poate fi completat in mod direct cu sprijinul
acordat prin masurilen 111 „Formare profesional, informare si difuzare de cunostinte si 143 „
Furnizarea de servicii de consolidare si consultanta pentru agricultori”
De asemenea, sprijinul acordat prin aceasta masura este complementar actiunilor
prevazute in cadrul altor masuri din Axa I (123 „cresterea valorii adaugate a produselor agricole
si forestiere”, 142 „Infiintarea grupurilor de producatori”, 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, 112 „instalarea
tinerilor fermieri”, 141 „sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta), Axa II si Axa III.
Sprijinul acordat acestei masuri este complementar actiunilor finantate prin alte fonduri
europene:
- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR);
- Fondul de Coeziune (FC);
- Fondul Social European (FSE).
Corelarea masurii cu alte masuri din FEADR si alte fonduri va avea un efect pozitiv atat
asupra modernizarii sectorului productiv, cat si aspura filierelor de comercializare a produselor
agricole si a protectiei mediului inconjurator.
Dupa cum se poate observa, prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare locala
propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare,
criteriul de selectie SCS 3.1.4 se respecta inca o data.

4. Beneficiari
Descrierea tipului de beneficiari
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi
conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole
– activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai
mare de 2 UDE, si care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
 Persoana fizică;
 Persoana fizica autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu
modificările si completările ulterioare;
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Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările
si completările ulterioare;
Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările si
completările ulterioare;
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările
si completările ulterioare);
Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate pe acţiuni – să (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi
completările ulterioare);
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu
modificarile şi completările ulterioare);
Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi completările
ulterioare;
Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificările si
completările ulterioare;
Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările si completările
ulterioare, doar cu condiţia ca investitiile realizate să deservească interesele propriilor
membri;
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările si
completările ulterioare), doar cu condiţia ca investitiile realizate să deservească
interesele propriilor membri.

Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură:
 Exploataţiile agricole de subzistenţă (exploataţii care produc exclusiv pentru consumul
propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE
o În cazul exploataţiilor agricole care prevad activităţi agricole complet noi,
dimensiunea economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiţiei.
 Organizaţiile de producători din sectorul legume si fructe pentru investitiile sprijinite
prin Pilonul I al Politicii Agricole Comune.
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
- să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat
- capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau
integral străin;
- să acţioneze în nume propriu;
- să asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
Finanţarea unui proiect este restricţionată pentru următoarele categorii de
beneficiari:
- beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru
FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de
întârziere;
- beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa APDRP, din
cauza nerespectării clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mică de un an;
- beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.
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Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
a) Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu
cel puţin unul dintre obiectivele specifice;
b) Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei 15 şi să demonstreze
îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în
exploatare a investiţiei;
Solicitantul trebuie să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei
agricole la data dării în exploatare a investiţiei prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective
de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu si respectând obligatoriu viabiliatea
economică, conform următoarei liste indicative:
a) obiective tehnice
- achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină creşterea
productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii
performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;
- construirea şi/sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea conformităţii
cu standardele comunitare;
- diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea
de noi tehnologii.
b) obiective economico – financiare
- reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole;
- creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole;
- creşterea viabilităţii economice.
c) obiective de mediu
- reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate
din activitatea de producţie;
- reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploataţiile de creştere a
animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igienă si de bunăstare a
animalelor;
- asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.;
- creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă si îmbunătăţirea eficacităţii
folosirii acestora.
c) Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire
profesională, în raport cu proiectul.
Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoană din cadrul societăţii, acţionar) dovedeşte
pregatire profesională în raport cu proiectul pe care doreşte să-l iniţieze.
d)Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate
Memoriul Justificativ - pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj şi pentru
proiecte care vizează plantaţii de viţă de vie, pomi şi arbuşti fructiferi şi/ sau pepiniere şi care
nu prevăd lucrări de construcţii-montaj.
Studiul de Fezabilitate - pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii-montaj.
e)Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei
Potenţialul beneficiar este obligat să identifice sursa de cofinanţare pentru susţinerea executării
investiţiei si să aibă în vedere pregătirea documentelor necesare în acest caz.
f) Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate
avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar,
fitosanitar si de mediu, necesare realizării investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile
15

Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potenţial, a zonelor geografice și marjelor brute standard
unitare pentru proiectele din cadrul Măsurii 3.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din Programul SAPARD”,
elaborat de ASAS-ICPA şi ICDEA, 2004
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de investitii, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul de mediu în conformitate cu
legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit
obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR.
Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul anexei 2

5. Tipuri de actiuni eligibile

Tipuri de investitii (corporale/necorporale) si cheltuieli eligibile
În cadrul acestei masuri, sunt sprijinite investitiile corporale si/sau necorporale, dupa
cum urmeaza:
1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de
fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele cpentru
protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utilităţi si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau
Memoriul Justificativ;
3. 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.;
4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalaţiilor de
irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing16 de tractoare noi, combine de recoltat, maşini,
utilaje, instalaţii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca
necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate 17 ,
necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau
Memoriul Justificativ;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de
producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al
plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin si înfiinţarea plantaţiilor pentru
struguri de masă;
8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi si căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi si arbuşti, alţi arbori;
10. Investiţii pentru producerea si utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul
fermei;
11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei18, cuprinzând echipamente
pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
16

Leasing-ul este eligibil doar dacă rezultă transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului în perioada de implementare
aproiectului, până la ultima cerere de plată
17
Mijloacele de transport specializate reprezintă autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont propriu al materiei prime
şi/sau producţiei obţinute şi care sunt menţionate în studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, anexate cererii de finanțare ,
vehiculele care îndeplinesc aceleaşi cerinţe şi au o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale,
precum și cele expres menţionate ca eligibile în fişele măsurilor din cadrul PNDR.
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14. 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 proiectelor,
aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente si 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);
15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.
Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă
numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect,
următoarele:
- Autocisterne,
- Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind
folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
- Mijloace de transport animale,
- Mijloace de transport albine.
Alte tipuri de cheltuieli eligibile
1. Achizitionarea instalatiilor de energie regenerabila in activitatile de construire
destinate sectorului agricol
Dupa cum se poate observa, categoria „alte tipuri de cheltuieli eligibile” cuprinde actiuni
inovatiove ce au ca scop dezvoltarea zonei grupului de actiune locala Microregiunea Horezu
prin producerea unor noi beneficii teritoriului si generarea unei valori adaugate in zona.Prin
urmare, strategia de dezvoltare locala propusa dumneavoatra respecta criteriul de selectie
CS3.2.1, privind actiunile inovative.
Tipuri de investitii şi cheltuieli neeligibile
Prin Măsura 121 nu se pot finanţa investitii care se încadrează în următoarele categorii:
1. Construcţia sau modernizarea locuinţei;
2. Achiziţionarea de bunuri second-hand;
3. Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animale, plante anuale si plantarea lor,
conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/ 2006;
4. Achiziţionarea de teren;
5. TVA, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv
suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din
Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005;
6. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere si chirie;
7. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
8. Contribuţia în natură;
9. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP;

18

Numai dacă 50% din materia primă este produsă în ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din Anexa I la Tratatul de
Instituire a CE, iar agricultura reprezintă și rămâne activitatea de bază.
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10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de
asigurare etc.;
11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor
de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de
consiliere si consultanţă pentru agricultori”;
13. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
14. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane;
15. Investiţii privind operaţiunile de simplă înlocuire10 în conformitate cu art. 55 din
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;
16. Investiţii în sectorul de piscicultură şi acvacultură;
17. Investiţii în exploataţii de creştere a animalelor de blană;
18. Investiţii pentru producerea pomilor de Crăciun;
19. Investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006.
In ceea ce priveste defalcarea actiunilor, in materiale si imateriale, aceasta este
prezentata in anexa 2.
6. Criterii de selectie locala
1. Proiecte ale caror beneficiari sunt tineri ( persoane pana in 40 de ani).
2. Proiecte ale caror beneficiari sunt fermieri de semi-subzistenta.
Dupa cum se poate observa, criteriile de selectie1, 2 prezentate mai sus demonstreaza faptul ca
strategia propusa se adreseaza atat tinerilor cat si fermierilor de semi-subzistenta. Prin urmare,
se respecta criteriile de selectie SCS3.2.4 si SCS3.2.5.
3. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii
unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare;
Dupa cum se poate observa, criterilul de selectie locala trei demonstreaza promovarea
grupurilor de producatori si a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selectie
locala ca reprezentand o prioritate pentru zona Microregiunea Horezu are ca scop promovarea
structurilor asociative si, in acelsi timp, respectarea criteriului de selectie SCS3.2.7, privind
grupurile de producatori, asociatiile si parteneriatele.
4. Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului - inclusiv certificare ecologică
Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie 4 prezentat mai sus demonstreaza faptul ca
strategia GAL Microregiunea Horezu integreaza problema de mediu. Prin urmare, acest criteriu
de selectie locala propus este in conformitate cu criteriul de selectie SCS3.2.6 recomandat
de minister.
5. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse;
6. Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai sus;
7. Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR
8. Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
9. Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole
10. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate
Criteriile de selectie locala prezentate mai sus sunt in conformitate cu priorităţile 1 şi 3 şi cu
obiectivul 1, prezentate in cadrul capitolului de prioritati. Asadar, criteriile de selectie locala
propuse se incadreaza in obiectivele strategiei, ele fiind, totodata, in conformitate cu prioritatile
stabilite. Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.5 se respecta inca o data.
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7. Intesitatea ajutorului
Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 40% din valoarea eligibila.
Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
- 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data
depunerii cererii de finantare;
- 10% pentru investitiile realizate de agricultori din zonele prevazute la art. 36 litera (a),
punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
- 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin
urmatoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării
îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii
agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se
aplică exclusiv la partea din proiect destinată investitiilor în aceste două tipuri de
operatiuni;
8. Indicatori de monitorizare
Tip de
indicator
Realizare

Realizare

Indicator

Tinta 2013

Număr de exploataţii care primesc sprijin pentru 6
investiţii impărţit în funcţ
 statutul juridic - asociativ
 gen: femei/bărbaţi
 categoria de vârstă a beneficiarului
Volumul total al investiţiilor (Euro) Împărţit în funcţie
250.000 Euro
(1.099.250 lei)



Rezultat

Realizare
Realizare

Realizare
Realizare
Impact

Impact

tip de investiţie (investiţii în îmbunătăţirea
terenurilor, investiţii în clădiri, în utilaje, alte
investiţ
tip de sector agricol, în conformitate cu Decizia

Număr de exploataţii care realizează/introduc noi
produse si/sau noi tehnologii
Împărţit în funcţie de reorganizarea producţiei
Cresterea VAB în exploataţiile sprijinite (mil. Euro)
Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu
Numar de proiecte care al caror beneficiari fac parte
dintr-o forma asociativa (grup de producatori, asociatii,
cooperative, etc)
Numar total de proiecte sprijinite ale caror beneficiari
sunt tineri
Numar de proiecte care al caror beneficiari sunt fermieri
de semisubzistenta
Cresterea productivităţii muncii

3

Cresterea economică
din care contribuţia Măsurii 121

270.000 Euro

3
3

2
2
Crestere
anuală cu 8%

(1.187.190 lei)
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9. Buget
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL Microregiunea Horezu este de
250.000 euro
Finanţare :
Denumirea
Măsurii:
Valoare
Masura 411
publică
prin
Măsura 121

Euro
250.000
Ron (curs 1
Euro
=
4,3970 lei 1.099.250
din data de
02.05.2012)

Contribuție
privată

Ponderea
măsurii
Cost
din
Contribuție
Total Bvaloarea FEADR
C
publică
PDL

Suma
166.667

%
40

732.833

40 1.832.083

416.667

Contribuție
Natională
B-F

Contributie
publică
conform
fișei
tehnice a
masurii din
PNDR

%
8.78

Suma
% Suma
200.000 48 50.000

%
12

%
60

8.78

879.400 48 219.150 12

60
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Masura 411 prin Masura 122-Imbunatatirea valorii economice a padurii
1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare
pentru teritoriul Microregiunea Horezu
Obiectiv general
Creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont de rolul multifuncţional şi
managementul durabil al pădurilor.
Obiective specifice
- Îmbunătăţirea structurii sau refacerea pădurilor slab productive, degradate, sprijinirea aplicării
programelor de refacere a pădurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural
fundamental de padure, cum ar fi pădurile de răşinoase din afara arealului natural cu specii
adapate mai bine condiţiilor locale şi cu rezistenţă mai bună împotriva factorilor dăunători
naturali (doborâturi de vânt, atacuri de insecte etc);
- Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice
şi a operaţiilor necesare până la vârsta exploatabilităţii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea
bolilor şi dăunătorilor) şi suportul tehnic pentru executarea acestor lucrări (mâna de
lucru/servicii);
- Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact
redus asupra mediului, excepţie făcând echipamentele ce realizează în acelaşi timp exploatarea
şi procesarea primară a
materialului lemnos – cum sunt harvesterurile - şi care sunt eligibile prin măsura 123;
- Producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înfiinţarea de pepiniere
când sunt necesare lucrări de împădurire în proprietatea forestieră .
- Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc valoarea economică a pădurii
la nivel de exploataţie forestieră.
Obiectiv operational
Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătătesc valoarea economică a
pădurii la nivel de exploataţie forestieră.
Obiectivele prezentate mai sus refelecta analiza SWOT, ele fiind in conformitate cu priorităţile
1 si 4 şi cu obiectivele 2, 3, 4 şi 5 prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, si in cadrul acestei masuri, obiectivele stabilite pentru
implementarea planului de dezvoltare locala din Microregiunea Horezu reflecta analiza
SWOT a grupului iar intre obiective si prioritati exista o relatie sinergetica si complementara.
Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.2 este respectat inca o data.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Masura are ca efect cresterea valorii economice si ecologice a padurii din zona
Microregiunea Horezu prin ameliorarea compozitiei arboletelor cu specii valoroase, indigene,
prin utilizarea de echipamente eficiente de recoltare si plantare, precum si prin desfasurarea
altor activitati specifice in scopul gestionarii durabile a padurilor. Planurile de management sunt
esentiale pentru identificarea categoriilor de lucrari necesare in vederea cresterii valorii
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economice a padurilor si de aceea, in zona grupului de actiune locala Microregiunea Horezu
aceasta interventie se poate realiza doar prin investitii consistente de-a lungul varstei padurii.
De asemenea, in zona Microregiunea Horezu, o problema de mare importanta pentru
asigurarea unui management durabil al padurilor este asigurarea de puieti forestieri de calitate
superioara. In prezent, majoritatea puietilor forestieri sunt produsi in pepinierele Regiei
Nationale a Padurilor ROMSILVA, care nu este intotdeauna interesata, sau nu are posibilitatea
sa ofere la un pret rezonabil puieti forestieri pentru padurile proprietate privata. Principiul
„closer to nature” este principiul de baza in cazul Romaniei, care implica folosirea regenerarii
naturale a padurilor de cate ori este posibil. Acest principiu nu este suficient in cazul
imbunatatirii structurii padurilor artificiale si de productivitate redusa, astfel incat puietii
forestieri sunt absolut necesari.
Pentru a solutiona aceasta problematica, prezenta masura de crestere a valorii
economice a padurilor va sprijini beneficiarii sa-si infiinteze pepiniere pentru producerea
puietilor forestieri folositi pentru nevoile proprii.

2. Descrierea actiunilor si modul la care acestea stisfac nevoile stabilite precum si
modul de acoperire a teritoriului Microregiunea Horezu
Descrierea actiunilor si modul la care acestea stisfac nevoile stabilite
 Prin aceasta masura se sprijina investitiile in padurile care se supun regimului silvic si
pentru care s-au elaborat planuri de amenajare silvica, potrivit legislatiei nationale si
care sunt obligatorii.
 Sprijinul se va acorda proprietatilor forestiere pentru realizarea actiunilor si masurilor
prevazute de planurile de amenajare silvica sau strans legate de acestea si care
contribuie la cresterea valorii economice a padurii si pentru investitii in echipament de
recoltare a produselor lemnoase.
 Producerea de puieti forestieri in pepinierele silvice este de asemenea sprijinita prin
aceasta masura numai in conditiile in care pepiniera face parte din exploatatia forestiera
si este situata in padure.
 Suprafata minima de padure eligibila pentru suport prin aceasta masura este de 0,5 ha.
Pentru cresterea eficientii si eficacitatii sprijinului, anumite categorii de cheltuieli sunt
eligibile doar pentru proprietati forestiere de mari dimensiuni.
Tipuri de investitii
Investitiile vor fi in conformitate cu prevederile planului de amenajare silvica in vigoare
si privesc cresterea economica a padurilor respectand principiile de gestionare durabila a
padurilor. Inlocuirea arboretelor derivate si a celor din afara arealului natural, situate in siturile
Natura 2000, sunt eligibile pentru finantare doar daca sunt insotite de studii de impact. Aceste
proiecte trebuie sa corespunda obiectivelor generale ale planului de management a sitului.
Activitatile stabilite sunt in conformitate cu priorităţile 1 si 4 şi cu obiectivele 2, 3, 4 şi 5
prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, actiunile stabilite in cadrul acestei masuri sunt in
concordanta cu obiectivele si prioritatile strategiei.
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Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile acestei masuri:
Actiunile sunt destinate intregului teritoriu.
3. Sinergia cu alte masuri
Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate
cu alte actiuni din cadrul altor masuri. Sprijinul acordat este complementar actiunilor
prevazute in masurile din Axa 2 a PNDR.
Dupa cum se poate observa, prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare locala
propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare, se
respecta criteriul de selectie SCS3.1.4.

4. Beneficiari
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 122 sunt:
proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice si asociaţii ale acestora;
forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obsti de mosneni, obsti
răzesesti, păduri grăniceresti si altii) – constituite în baza Legii 1/ 2000, art. 26;
comune, orase si municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora;
institutii de cult si învătământ detinătoare de pădure si asociatiile acestora;
asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus.
Finanţarea unui proiect pe măsura 122 din cadrul PNDR 2007 - 2013 este restricţionată
pentru următoarele categorii de beneficiari:
a) beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru
FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP (inclusiv majorările de
întârziere);
b) beneficiarii care au Contracte de Finanţare pe FEADR, reziliate din iniţiativa APDRP din
cauza nerespectării clauzelor contractuale, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an;
c) beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.
5. Tipuri de actiuni eleigibile
Investiţii/ cheltuieli eligibile
A. Indiferent de suprafaţa de pădure:
- costuri pentru refacerea arboretelor slab productive şi substituirea celor derivate:
achiziţionarea materialului de plantat şi instalarea culturilor.
- Costuri pentru echipamente necesare realizării lucrărilor de îngrijire şi conducere a
arboreturilor prevăzute în planurile de amenajare, inclusiv răritura pre-comercială.
- Costuri generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti,
proiecte tehnice, achizitionarea de patente si licente, în procent de maximum 10% din valoarea
totală eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 5% pentru proiecte care includ numai achizitii
de echipamente.
B. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 10 ha, se adaugă:
- costuri pentru achiziţionarea de maşini, echipamente şi materiale pentru suprafeţele incluse în
Catalogul Naţional al materialelor forestiere de reproducere şi în suprafeţele desemnate pentru
conservarea resurselor genetice forestiere;
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- costuri pentru echipamente în vederea creării căilor de acces temporare în interiorul
arboretelor, pentru facilitarea executării lucrărilor silvice prevăzute în planurile de amenajare;
- costuri pentru achiziţionarea de maşini, echipamente (ex.: maşini de plantat, ferăstraie
mecanice, maşini de împrăştiat insecticide, pesticide, etc.) pentru realizarea lucrărilor de
îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în planurile de amenajare (ex.: plantări,
descopleşiri, curăţiri, combatere boli şi dăunători, etc.).
- costuri pentru înfiinţarea de pepiniere forestiere, inclusiv achiziţionarea de maşini,
echipamente pentru producerea de material forestier de reproducere de calitate, numai în cazuri
excepţionale, cum sunt acelea ca pepiniera, să facă parte din exploataţia forestieră (pe terenuri
din fond forestier) şi productia obţinută să fie valorificată majoritar în fondul forestier propriu.
C. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 100 ha sau pentru asociatii care detin
suprafete mai mari de 100 ha, se adaugă:
- costuri pentru achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare pentru activitatea de
exploatare care au impact redus asupra mediului, altele decât maşinile complexe cum ar fi
harvesterurile.
D. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 1.000 ha, se adaugă:
- costuri pentru achiziţionarea de echipamente hardware şi software necesare pentru elaborarea
documentaţiei tehnice cerute de reglementările forestiere în vigoare.
Alte tipuri de actiuni eligibile
1. Achizitie de utilaje pentru domeniul silvic, cu scopul producerii energiei din surse
regenerabile-biomasa
2. Audit al sistemelor de management forestier şi certificare cu standard FSC privind
managementul forestier pentru a evita urmatoarele situatii: comertul cu lemn exploatat
illegal sau a carui exploatare este realizată cu violarea drepturilor civile si traditionale de
proprietate;
3. Management forestier durabil cu participarea proprietarilor şi administratorilor de păduri,
forme asociative - dezvoltarea organizaţională a acestora
4. Certificarea "lantului de custodie" - introducerea mecanismelor de urmarire a produselor
lemnoase sau nelemnoase de la sursa pana la consumator (cumparatorul final).
Dupa cum se poate observa, categoria „alte tipuri de actiuni eligibile” cuprinde actiuni
inovative ce au ca scop dezvoltarea zonei grupului de actiune locala Microregiunea Horezu prin
producerea unor noi beneficii teritoriului si generarea unei valori adaugate in zona. Acestea
integrează de asemenea într-o mai mare măsură problemele de mediu.
Prin urmare, strategia de dezvoltare locala propusă respectă criteriul de selectie SCS3.2.1,
privind actiunile inovative şi criteriul de selecţie SCS 3.2.6. privind integrarea
problemelor de mediu.
Investiţii /cheltuieli neeligibile
Nu se finantează activităţile legate de asigurarea regenerării pădurii după eliminarea
arboretului în urma ultimei tăieri şi cheltuielile aferente.
TVA-ul, cu excepţia TVA-ului nerambursabil conform art. 71 (3) lit. a) din Reglementare a
Consiliului nr. 1698/ 2005.
Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare.
Cheltuieli pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia anexelor
tehnice ale cererii de finaţare (memoriul justificativ, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic) şi
cheltuielile aferente.
Costuri de schimb valutar, taxele, pierderile ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP şi cheltuielile aferente.
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Cheltuieli efectuate de administratie, cheltuieli de regie, chirii şi salarii ale personalului
angajat în activităţi de management, implementare, monitorizare şi control, efectuate de
administraţia publică, incluzând APDRP.
Achiziţia de bunuri second hand.
Achiziţia de mijloace de transport.
Cheltuielile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de
asigurare în perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată (leasingul
este eligibil doar dacă are ca rezultat transferul de proprietate al bunului în posesia
beneficiarului).
Impozite, taxe vamale, taxe de import.
Nu sunt eligibile investiţiile în păduri şi alte terenuri acoperite de vegetaţie forestieră care
aparţin statului.
6.Criterii de selectie locala
Criterii de eligibilitate pentru proiecte
Suprafaţa minimă avută în vedere pentru acestă măsură este de 0,5 ha şi este inclusă în
amenajamentul silvic al solicitantului sau într-un amenajament silvic elaborat la o scară mai
mare, în concordanţă cu legislaţia naţională în vigoare.
Solicitantul trebuie să aibă amenajament silvic în vigoare pentru suprafeţele de pădure care
fac obiectul proiectului.
Proiectul trebuie să respecte specificaţiile din amenajamentul silvic şi să demonstreze
utilitatea tehnico-economică şi funcţională prin studiul de fezabilitate, memoriul justificativ şi/
sau proiectul de împădurire.
Proiectul trebuie să aibă acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice şi/
sau juridice) care va fi depus odată cu cererea de finanţare.
Durata de realizare a unui proiect nu poate depăşi 3 ani de la data încheierii contractului de
finantare (2 ani în cazul proiectelor fără construcţii şi montaj) şi 5 ani în cazul proiectelor
privind îmbunătăţirea structurii pădurilor, proiecte de împădurire.
Solicitantul trebuie să aiba contract de administrare/ servicii silvice cu un ocol silvic
autorizat, în conditiile legii.
Proiectele pentru producerea de puieti forestieri (pepiniere silvice) trebuie să fie amplasate în
fondul forestier al solicitantului. Producţia realizată după finalizarea investiţiei (puieţi
forestieri) trebuie să fie utilizată majoritar în fondul forestier propriu.
Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile/ autorizatiile (dacă este cazul)
necesare investiţiei.
Criterii de selectie locala
1. Proiecte ale caror beneficiari sunt tineri ( persoane pana in 40 de ani).
Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie 1 prezentat mai sus demonstreaza faptul ca in
zona Microregiunea Horezu strategia propusa se adreseaza in special tinerilor.
Prin urmare, se respecta criteriul de selectie SCS3.2.5
2. Proiecte care includ actiuni de protectia mediului - duc la certificarea managementului
forestier sau care demonstrează contribuţia la managementul durabil al pădurii
Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie 2 prezentat mai sus demonstreaza faptul ca
strategia GAL Microregiunea Horezu integreaza probleme de mediu
Prin urmare, se respecta criteriul de selectie SCS3.2.6
3. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii
unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare;
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Dupa cum se poate observa, criterilul de selectie locala trei demonstreaza promovarea
grupurilor de producatori si a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selectie
locala ca reprezentand o prioritate pentru zona Microregiunea Horezu are ca scop promovarea
structurilor asociative si, in acelsi timp, respectarea criteriului de selectie CS3.2.7, privind
grupurile de producatori, asociatiile si parteneriatele.
4. Dupa tipurile de paduri in care sunt prevazute investitii: se va acorda prioritate
proiectelor de imbunatatire a structurii arboretelor, proiectelor de refacere a arboretelor
slab productive si a substituirii celor derivate;
5. Dupa tipul lucrarilor de ingrijire si conducere din padure:- prioritate va fi acordata
achizitionarii de echipamente si masini si a executarii lucrarilor de ingrijire si conducere
in arboretele tinere in detrimentul achizitionarii de echipamente de taiere si a rariturilor
pre-comerciale.
Criteriile de selectie locala prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatea 1, 3 si 4 şi cu
obiectivul 2, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, criteriile de selectie locala propuse se incadreaza in obiectivele
strategiei, ele fiind, totodata, in conformitate cu prioritatile stabilite. Prin urmare, criteriul de
selectie CS3.1.5 se respecta inca o data.
7.Intensitatea ajutorului
Sprijinul public (comunitar şi naţional) va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile În
zonele defavorizate (LFA) şi siturilor Natura 2000 sprijinul public va fi de până la 60% din
totalul cheltuielilor eligibile.
8.Indicatori de monitorizare
Tip indicator
Realizare

Realizare

Rezultat

Realizare
Realizare
Realizare

Realizare
Impact

Indicator
Tinta 2012-2013
Numărul de exploataţii forestiere sprijinite
7
Împărţit în funcţie de tipul de proprietar:
proprietari privaţi - individuali sau asociaţii
5
ăţi– individuali sau asociaţii
2
ţii
Volumul total al investiţiilor impărţit în funcţie de 350.000
Euro
tipul de proprietar:
(1.538.950 lei)
ţi - individual sau asociaţii
250.000
Euro
(1.099.250 lei)
ăţi- individual sau asociaţii
100.000
Euro
(439.700 Lei)
ţii
0
Numărul de exploataţii care introduc noi produse 4
si/sau tehnologii (defalcare după tipul de redistribuire a
producţiei)
Nr. total de proiecte sprijinite
7
Numar total de proiecte sprijinite ale caror beneficiari 3
sunt tineri
Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte 5
dintr-o forma asociativa (obşti, asociatii, parteneriate
etc)
Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu 5
Crestere economică din care contribuţia măsurii
378.000
Euro
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Impact

(1.662.066 lei)
Crestere
anuală cu 8%

Cresterea productivităţii muncii

9. Buget
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL Microregiunea Horezu este de
350.000 euro
Finanţare:
Denumirea
Măsurii:
Valoare
Masura 411
publică
prin
Măsura 122

Contribuție
privată

Suma
233.333

%
40

Ponderea
măsurii
Cost
din
Contribuție
Total Bvaloarea FEADR
C
publică
PDL

Euro
350.000
583.333
Ron (curs 1
Euro
=
4,3970 lei 1.538.950 1.025.967 40 2.564.917
din data de
02.05.2012)

Contribuție
Natională
B-F

Contribut
ie publică
conform
fișei
tehnice a
masurii
din PNDR

%
12.29

Suma
280.000

%
12

%
60

12.29

1.231.160 48 307.790 12

60

% Suma
48 70.000
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Masura 411 prin Masura 142-Infiintarea grupurilor de producatori
1.Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare
pentru teritoriul Microregiunea Horezu
Obiectiv general
Cresterea competitivitatii sectoarelor primare agricol si silvic, prin dezvoltarea echilibrata a
relatiilor dintre producatori si sectoarele de procesare si comercializare, precum si adaptarea
productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele consumatorilor.
Obiectiv specifice
Incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic in vederea obtinerii
de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii
de productie unitare si sprijinirea accesului la piata a propriilor membri.
Obiectiv operationale
Cresterea numarului de grupuri de producatori sprijinite pentru infiintare si functionare
administrativa si cresterea veniturilor prin imbunatatirea capacitatii tehnice si de management a
membrilor acestora.
Obiectivele prezentate mai sus reflecta analiza SWOT, ele fiind in conformitate cu priorităţile 1
şi 3 si cu obiectivele 2 şi 7, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, si in cadrul acestei masuri, obiectivele stabilite pentru
implementarea planului de dezvoltare locala din Microregiunea Horezu reflecta analiza
SWOT a grupului iar intre obiective si prioritati exista o relatie sinergetica si complementara.
Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.2 este respectat inca o data.
Raportul cu strategia de dezvoltare
In urma analizei relatiei dintre exploatatiile de subzistenta si semi-subzistenta cu piata,
se impune in zona Microregiunea Horezu o mai buna valorificare a productiei agricole. In
contextul in care asocierea in grupuri de producatori a constituit o parghie in procesul de
transformare a fermelor de semi-subzistenta in ferme familiale comerciale, aceasta masura este
extrem de importanta.
Asadar, cresterea competivitatii este conditionata de valorificarea pe piata a unor
produse agricole corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ. Adaptarea
productiei la cerintele pietei poate fi accelerata semnificativ de asocierea producatorilor agricoli
care au drept consecinta constientizarea acestora asupra importantei aplicarii unor tehnologii de
productie unitare, corespunzatoare solicitarilor procesatorilor sau comertului cu ridicata.
Strategia noastră are în vedere multiplele funcţiuni pe care le poate juca o asociaţie – grup de
producători şi anume:
Activităţi de marketing
- colectarea produselor de la mai mulţi producări creşte volumele disponibile şi le
imbunatateste poziţia la negocierea preturile pentru cantitati mai mari.
- Achizitia unor volume mai mari de materii prime si materiale necesare reduce preţul de
achiziţie;
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-

-

Adăugarea de valoare produselor prin prelucrare sau oferind cantităţi mai mari de un tip
asigurat şi de calitate pentru a atrage mai mulţi cumpărători - astfel se facilitează accesului
pe piaţă sau extinderea oportunităţilor de piaţă pentru mai mulţi dintre producătorii mici
Reducerea costurilor de operare duce la creşterea câştigurilor la dispoziţia pentru
distribuirea către membri si creşterea veniturilor lor.
Impartirea costurilor de cercetare de piaţă, de respectare-conformare la legislaţia de mediu,
tehnice sau de formare pentru angajaţi.
Dezvoltarea în comun a producţiei şi pătrunderea pe piaţă devin astfel, obiective fezabile.

2. Descrierea actiunilor si modul cum acestea satisfac nevoile stabilite precum si
modul de acoperire a teritoriului Microregiunea Horezu
Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite
Domeniul de actiune al masurii il constituie incurajarea infiintarii si functionarii
administrative a grupurilor de producatori, recunoscute in conformitate cu prevederile
legislatiei nationale in vigoare, ceea ce va conduce la:
a) Adaptare a productiei la cerintele si exigentele pietei;
b) Asigurarea comercializarii in comun a produselor, inclusiv pregatirea pentru vanzare,
centralizarea vanzarilor si distributia produselor cu ridicata;
c) Cresterea valorii adaugate a productiei obtinute in comun si o mai buna gestionare
economica a resurselor si rezultatelor obtinuta;
d) Stabilirea unor reguli comune in ceea ce priveste informatiile asupra productiei, in
special cu privire la cantitate,calitate si tipul ofertei, acordandu-se o atentie deosebita
produselor obtinute in cantitati corespunzatoare pentru industria prelucratoare si pentru
reteaua de comercializare
Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferenta acestei masuri:
Actiunile sunt destinate intregului teritoriu
Activitatile prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatea 1 si cu obiectivul 1 şi
7, prezentate in cadrul capitolului de prioritati. Dupa cum se poate observa, actiunile stabilite in
cadrul acestei masuri. Sunt in concordanta cu obiectivele si prioritatile strategiei. Prin urmare,
criteriul de selectie CS3.1.3 se respecta inca o data.
3. Sinergia cu alte masuri
Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate
cu alte actiuni din cadrul altor masuri. Prezentam mai jos , sinergia cu alte masuri.
Sprijinul acordat in cadrul Acestei masuri este complementar sprijinului acordat prin alte
masuri din cadrul Axei I, PNDR (Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de
cunostinte”, 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”, 123 „Cresterea valorii adaugate a
produselor agricole si forestiere”, 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructuriilegate de
dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”, 143 „Furnizarea de servicii de copnsiliere si consultanta pentru agricultori”), Axei
II si Axei III.

142

Plan de dezvoltare locală GAL Microregiunea Horezu
Asadar, dupa cum se poate observa, prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare
locala propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin
urmare, criteriul de selectie CS3.1.4 se respecta inca o data.
4. Beneficiari
Descrierea tipului de beneficiari
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 142 sunt grupurile de
producători recunoscute oficial începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013,
conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Se exclud de la finantare grupurile de
producători, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin Programul SAPARD
sau de la bugetul national, precum si organizatiile de producători din sectorul legumefructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul (CE) nr. 2200/1996, precum si
organizatiile de producători înfiintate pentru cultura de hamei.
Categoriile de solicitanti care pot primi finantare nerambursabilă, recunoscuti ca si
grup de producători conform legislatiei nationale în vigoare, sunt:
- Societăti comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- Societăti agricole si alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991cu
modificările si completările ulterioare;
- Asociatii conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005;
- Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;
- Orice altă formă juridică de asociere, conform legislatiei în vigoare.
Conform legislatiei in vigoare, grupurile de producatori sunt recunoscute de catre Ministerul
Agriculturii si dezvoltarii Rurale, responsabil pentru:
- Analiza si decizia privind recunoasterea grupului de producatori;
- Verificarea periodica a conditiilor de recunoastere;
- Emiterea si inregistrarea avizului de recunoastere a grupului de producatori intr-un
registru special deschis in acest scop;
- Retragerea avizului de recunoastere acordat grupului de produactori, in situatia in care
acesta a fost obtinut prin prezentarea de date neconforme realitatii, precum si atunci
cand obligatiile fata de membrii grupului de producatori, cuprinse in actul constitutiv,
nu mai sunt respectate.
Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul anexei 2
5. Tipuri de actiuni eligibile
Sectoare vizate
Sprijinul se acorda pentru grupurile de producători recunoscute conform legislatiei
nationale în vigoare, care activează în următoarele sectoare:
1. Sectorul agricol:
- culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp);
- horticultură ( flori, plante ornamentale);
- viticultură (viţă de vie pentru vin);
- cresterea animalelor pentru lapte;
- cresterea animalelor (excluzând laptele);
- granivore (porci si păsări);
- mixt (cresterea animalelor pentru lapte si carne/culturi vegetale si cresterea animalelor).
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2.Sectorul forestier:
- produse lemnoase;
- produse nelemnoase19.
Alte tipuri de actiuni eligibile
Investitii pentru functionarea grupului de producători ce constau in: achizitionarea de
echipamente pentru prelucrarea si depozitarea productiei obtinute, cheltuieli administrative
Dupa cum se poate observa, categoria „alte tipuri de actiuni eligibile” cuprinde actiuni
inovative ce au ca scop dezvoltarea zonei grupului de actiune locala Microregiunea Horezu
prin producerea unor noi beneficii teritoriului si generarea unei valori adaugate in zona. Prin
urmare, strategia de dezvoltare locala propusa dumneavoatra respecta criteriul de selectie
SCS3.2.1, privind actiunile inovative.
In ceea ce priveste defalcarea actiunilor, in materiale si imateriale, aceasta este
prezentata in aneaxa 2.
6. Criterii de selectie locala
Legislatia natională in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 aprobată
cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005 si Ordinul MADR nr. 171 din 13 martie
2006 cu modificările si completările ulterioare) prevede în principal, următoarele criterii de
recunoastere ale grupului de producători:
1. Să fie persoană juridică înfiintată la initiativa producătorilor agricoli si forestieri, cu scopul
de a comercializa în comun produsele agricole si silvice ale membrilor, urmărind realizarea
următoarelor obiective:
a) planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, în special conform conditiilor de
calitate si cantitate;
b) promovarea concentrării ofertei si plasarea pe piată a produselor obtinute de membrii săi;
c) reducerea costurilor de productie si stabilirea preturilor la producător;
d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor
care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protectia calitatii apelor, a solului si
a peisajului natural, precum si mentienerea si/sau promovarea biodiversitatii.
2. Alte conditii de recunoastere se referă la:
a) grupul de producători este format din cel puţin 5 membri;
b) să comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie obţinută prin intermediul grupului de
producători;
c) dovedeste prin evidenta contabilă, că are înregistrată o valoare minimă a productiei
comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicită recunoasterea, de cel putin 10.000
Euro, echivalent în lei;
d) detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare si urmărire cantitativă,
calitativă si valorică a productiei membrilor;
e) membrii grupului de producători au obligatia de a plăti contributiile financiare prevăzute în
actul constitutiv pentru înfiintarea si functionarea grupului de producători.
3. Să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligatiile membrilor si ale grupului de
producători.
4. Să dispună de organe de conducere si mijloace tehnice care să-i permită să asigure
managementul comercial si financiar pentru functionarea grupului de producători.
19

Produsele nelemnoase specifice fondului forestier sunt: fructele de pădure, seminŃele forestiere, ciupercile comestibile
din flora spontană, plantele medicinale si aromatice, răsina si altele de acest fel, conform art. 39, litera e) din Codul Silvic,
exceptând produsele rezultate din activităŃi de vânătoare.
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Se acorda prioritate:
1. Grupurilor care au peste 30% din membrii din randul tinerilor.
2. Grupurile care au membrii ce intra in categoria fermierilor de semi-subzistenta.

Dupa cum se poate observa, criteriile de selectie 1, 2 prezentate mai sus demonstreaza faptul ca
strategia propusa se adreseaza atat tinerilor cat si fermierilor de semi-subzistenta. Prin urmare,
se respecta criteriile de selectie SCS3.2.4 si SCS3.2.5.
3. Grupurilor care au proiecte ce includ activitati de protectie a mediului
Dupa cum se poate observa, criterilul de selectie trei prezentat mai sus demonstreaza faptul ca
strategia GAL Microregiunea Horezu integreaza probleme de mediu. Prin urmare, acest criteriu
de selectie locala propus este in conformitate cu criteriul de selectie SCS3.2.6.
4. Grupurile care produc ecologic.
Criteriile de selectie locala prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatea 1 si cu
obiectivul nr. 3, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Prin urmare, dupa cum se poate observa, criteriile de selectie locala propuse se incadreaza in
obiectivele strategiei, ele fiind, totodata, in conformitate cu prioritatile stabilite. Asadar,
criteriul de selectie SCS3.1.5, se respecta inca o data.
7. Intesitatea ajutorului
In cadrul acestei masuri se acordă sprijin public nerambursabil de 100%, conform
anexei Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. Suma acordată prin această măsură se calculează
anual în functie de valoarea productiei anuale comercializate de către grupul de producători
recunoscut. Rata de sprijin pentru grupurile de producatori este urmatoarea:
- Rate anuale acordate în primii 5 ani de la data recunoasterii grupului de producători;
profitul efectuat înaintea recunoasterii grupului de producători nu este eligibil;
Sprijinul va fi calculat pe baza productiei comercializate anual de către grupul de
producători, astfel:
a) 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea productiei comercializate de până la 1.000.000
Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an.
b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea producţiei comercializate care
depăseste 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al
cincilea an.
c) Sprijinul nerambursabil primit, nu va putea depăsi următoarele plafoane:
50.000 Euro
50.000 Euro
40.000 Euro
30.000 Euro
30.000 Euro

Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V

În cazul în care o societate este recunoscută ca grup de producători pentru mai multe
grupe de produse (detine mai multe Avize de recunoastere), suma totală a sprijinului
nerambursabil primit nu va putea depăsi plafoanele mentionate mai sus.
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Dosarul cererii de plată pentru prima transă poate fi depus după 60 de zile de la data
încheierii contractului de finantare, dar numai după 1 an calendaristic de la data recunoasterii
grupului de producători.
Plata ratelor anuale ale sprijinului, se va face pe baza facturilor aferente productiei
comercializate, calculate si înregistrate, pentru perioada unui an calendaristic de functionare.
8. Indicatori de monitorizare
Tip indicator
Realizare

Rezultat
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare
Impact

Indicator
Numar total de grupuri de producatori sprijinite din
care pentru produse ecologice
Împărit în funcie de:
Tipul de sector agricol, în conformitate cu Decizia
(CE) nr. 369/2003*)
Sectorul vegetal
- culturi de câmp
- horticultură
- viticultură
Sectorul de crestere a animalelor
- cresterea animalelor pentru lapte
- cresterea animalelor (excluzând laptele)
- granivore (porci si păsări)
Mixt 222
Număr de ferme de semi-subzistenă membre în
grupurile de producători, intrate pe piată
Număr de grupuri de producători cu mai mult de 10
membri
Numar de grupuri de producatori cu cel putin 30%
membrii din randul tinerilor
Numar de grupuri de producatori ce au printre membrii
fermieri de semi-subzistenta
Numar de grupuri de producatori ce au proiecte care
includ activitati de protectie a mediului
Numar de grupuri de producatori sprijinite pentru
produse ecologice
Cresterea productivitatii muncii

Tinta 2012-2013
3

2

1

50
2
2
1
2
2
8% pe an

9. Buget
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL Microregiunea Horezu este de
250.000 Euro.
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Finanţare:
Denumirea
Măsurii:
Valoare
Masura 411
publică
prin
Măsura 142

Euro
250.000
Ron (curs 1
Euro
=
4,3970 lei 1.099.250
din data de
02.05.2012)

Contribuție
privată

Suma
0

0

%
0

0

Ponderea
măsurii
Cost
din
Contribuție
Total Bvaloarea FEADR
C
publică
PDL

Contribuție
Natională
B-F

Contributie
publică
conform
fișei
tehnice a
masurii din
PNDR

250.000

%
8.78

Suma
% Suma
200.000 80 50.000

%
20

%
100

1.099.250

8.78

879.400 80 219.850 20

100
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Masura 413 prin Masura 312-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
1.Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare
pentru teritoriul Microregiunea Horezu
Obiectivul general al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea
activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor
aditionale.
Obiective specifice
1. Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole20
3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către microîntreprinderi.
Obiectivele operationale
1. Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul nonagricol în spaţiul rural;
2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.
Obiectivele prezentate mai sus refelecta analiza SWOT, ele fiind in conformitate cu prioritatea
1 si cu obiectivul numarul 4, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, si in cadrul acestei masuri, obiectivele stabilite pentru
implementarea planului de dezvoltare locala din Microregiunea Horezu reflecta analiza
SWOT a grupului iar intre obiective si prioritati exista o relatie sinergetica si complementara.
Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.2 este respectat inca o data.

Raportul cu strategia de dezvoltare
Rata de ocupare a fortei de munca în Microregiune este slaba, sub media naţională, ceea
ce arată un deficit de locuri de muncă salariate. Agricultura nu ofera un numar semnificativ de
locuri de munca desi zona este preponderent rurală. O mare parte a populatiei este ocupată în
economia de subsistenta în sectorul agricol si forestier care insa nu asigură venituri regulate si
asigurări sociale si de sănătate. O mare parte a populaţiei un are terenuri suficiente sau
deprinderi în activităţi agricole - atît populaţia de romi şi rudari cât şi persoanele care anterior
au activat în industriile existente în zona în perioada de dinainte de 1989 exploatări miniere,
fabrică de mobilă şi textile mobilă, etc.
Pe de altă parte, necesitatea restructurarii activitatilor la nivelul fermelor agricole
impreuna cu imbunatatirea capitalului fermelor comerciale si orientarea inevitabila catre o
20

Cu excepţia activităţilor ce presupun obţinerea de produse non-Anexa 1 la Tratat, susţinute prin Măsurile 121 şi 123 ale
Axei 1.
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ocupare partiala in agricultura va determina eliberarea unei parti considerabile a fortei de munca
din sectorul agricol. Aceasta situatie explica necesitatea creerii de locuri de munca alternative,
precum si a surselor de venituri aditionale din activitati non-agricole productive si catre
dezvoltarea sorviciilor pentru populatia rurala. Dezvoltarea micro-intreprinderilor este
recunoscuta ca fiind sursa cea mai semnificativa de creare de locuri de munca/obtinere de
venituri in spatiul rural, atat pentru economiile deja dezvoltate cat si pentru cele in curs de
dezvoltare.
Avand in vedere nivelul scazut de venituri obtinute din activitati non-agricole in zona
Microregiunii Horezu, se impune necesitatea creerii de noi microintreprinderi care vor
revitaliza economia ruralaprin crearea de noi locuri de munca pentru populatia rurala in sectorul
non-agricol si cresterea veniturilor acesteia.
Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro-intreprinderilor, precum si
locuitorilor din spatiul rural care doresc sa desfasoare o activitate economica devenind
antreprenori. O atentie deosebita se va acorda femeilor din spatiul rural, dat fiind faptul ca
datele specifice arata ca acestea dezvolta afaceri intr-un numar mult mai redus decat barbatii.
2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite si modul de
acoperire a teritoriului Microregiunea Horezu

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite
-

-

Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv;
dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a
acestora);
Investitii necorporale (software, patente, licente, etc.), inclusiv achizitionarea in leasing
a acestora. Conform art. 55 din Regulamentul CE nr. 1974/2006, vor fi sustinute
costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri
si consultanta, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea
certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt
ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad
constructii, in limita a 5%.

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri
Actiunile sunt destinate intregului teritoriu
Actiunile prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatea numarul 1 şi 3 si cu
obiectivele 4, 5 si 7, prezentate in cadrul capitolului de prioritati. Asadar, dupa cum se poate
observa, actiunile stabilite in cadrul acestei masuri, sunt in concordanta cu obiectivele si
prioritatile strategiei. Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.3 se respecta inca o data.
3. Sinergia cu alte masuri
Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate
cu alte actiuni din cadrul altor masuri. Prezentam mai jos sinergia cu alte masuri.
 Demararea interventiei FEADR si FEDR pentru producerea energiei
electrice/termice din surse regenerabile:
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-

-

-

-

FEADR (PNDR – Axa 4, Masura 413 prin Masura 312) va sprijini achizitionarea de
echipamente de producere a energiei din alta surse regenerabile decat biocombustibilii,
numai ca parte componenta a proiectelor si folosirea acesteia in activitatile specifice
derulate de catre micro-intreprinderile din spatiul rural;
FEDR (POS-CCE) va sprijini intreprinderile (IMM-uri, intermediare si mari) care
produc energie din alte surse regenerabile ca activitate principala (exceptand atat
intreprinderile care proceseaza produse agricole listate in Anexa 1 la Tratat cat si
microintreprinderile din spatiul rural).
 Demararea interventiei FEADR si FEDR pentru investitii productive
derulate de catre microintreprinderi:
FEADR (PNDR – Axa 4, Masura 413 prin Masura 312) va sprijinii microintreprinderile
din spatiul rural care desfasoara activitati nonagricole, exceptand microintreprinderile
pentru start-up de high tech si spin-off-urile inovative.
FEDR (POR) va sprijinii microintreprinderile din spatiul urban.

 Coerenta interventiei FEADR (PNDR – Axa 4) cu interventia FSE (POS
DRU)
Investitiile sustinute prin PNDR – Axa4, Masura 413 prin Masura 312, sunt completate de
interventia POS DRU privind orientarea, consilierea si traningul in domeniul antreprenorial si
non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, in special celor provenind din agricultura de
subzistenta.
 Demarcarea cu Masura 123 (PNDR – Axa
microintreprinderilor din spatiul rural se face astfel:

1)

in

privinta

Energie regenerabila:
Prin masura 123 sunt sustinute producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile ca
parte componenta a proiectului de investitii in procesul productiv specific acestei masuri, in
timp ce prin Masura 413- prin Masura 312- este sustinuta achizitionarea de echipamente de
producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii, ca parte componenta a
proiectelor si folosirea acesteia in activitatile specifice acestei masuri.
Pentru activitati productive:
Componenta Masuri 413 prin Masura 312 care necesita stabilirea unui criteriu de demarcare
cu Masura 123 este reprezentata de obtinerea unui produs non-Anexa 1 prin procesarea unui
produs Anexa . Astfel criteriul de demarcare este urmatorul:
-

-

Prin Masura 123 sunt sustinute activitati de procesare a produselor Anexa 1 avand drept
rezultat obtinerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs alimentar sau
biocombustibil;
Prin Masura 413 – prin Masura 312 – sunt sustinute activitati de procesare a produselor
Anexa 1 avand drept rezultat obtinerea unor produse non-Anexa 1 care poate fi numai
un produs non-alimentar, cu exceptia biocombustibilului.

In concluzie, demarcarea se face in functie de tipul activitatii sprijinite
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Dupa cum se poate observa, prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare locala
propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare,
criteriul de selectie CS3.1.4 se respecta inca o data.

4. Beneficiari
Descrierea tipului de beneficiari
1. Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi
în legislaţia naţională în vigoare21(având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de
afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în
lei);
2. Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data
semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică
autorizată22 şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se
modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează
transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această
modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.
Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul anexei 2

5. Tipuri de actiuni eligibile

Tipuri de investitii (corporale/necorporale) din domeniul non-agricol
i. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:
- Industria usoara (obiecte de artizanat, incaltatminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz
gospodăresc, produse odorizante etc.);
- În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de
cherestea (ex. mobilă);
- Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
ii. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi
tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul,
confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici
magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).
iii. Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:
a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
b. Servicii de conectare şi difuzare internet;
21

Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările
şi completările ulterioare.
22
Ordonanţă de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările
ulterioare
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c. Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie
fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitarveterinare;
d. Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
iv. Investiţii în producerea de energie regenerabilă
-

Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât
biocombustibilii.

Alte tipuri de actiuni eligibile
1. Diversificarea si sustinerea ocupatiilor din zona. Formarea de bresle de producatori si
dezvoltarea economica a comunitatilor prin promovarea produselor proprii, naturale
specifice zonei.
2. Încurajarea activităţilor economice tradiţionale cu impact cât mai scăzut asupra
mediului;
3. Utilizarea şi valorificarea viabilă a resurselor zonei, prin activităţi nepoluante;
4. Promovarea produselor ecologice;
5. Dezvoltarea micii industrii artizanale.
Dupa cum se poate observa, categoria „alte tipuri de actiuni eligibile” cuprinde activitati
inovatiove ce au ca scop dezvoltarea zonei grupului de actiune locala Microregiunea Horezu
prin producerea unor noi beneficii teritoriului si generarea unei valori adaugate in zona.
Prin urmare, strategia de dezvoltare locala propusa dumneavoatra respecta criteriul de
selectie SCS3.2.1, privind actiunile inovative.
Tipuri de investitii şi cheltuieli neeligibile
Prin Măsura 312 nu sunt eligibile următoarele tipuri de:
Activităţi:
Activităţi sprijinite prin măsurile Axei 1 şi Axei 2 ale PNDR;
Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii;
Fabricarea produselor din tutun;
Fabricarea armamentului şi muniţiei;
Baterea monedelor;
Activităţi de turism şi recreaţionale legate de activitatea turistică; \
Acţiuni exclusiv de comerţ şi intermedieri comerciale, cu excepţia vânzării de produse
obţinute din propriul proces productiv;
Intermedieri financiare;
Tranzacţii imobiliare;
Cercetare-dezvoltare;
Administraţie publică şi apărare;
Asigurări sociale din sistemul public;
Jocurile de noroc şi pariurile precum şi activităţile recreative legate de acestea;
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale;
Activităţi de pescuit şi/ sau acvacultură;
Investiţii legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;
Activităţi în industria extractivă de produse energetice;
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Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul vânzării;
Activităţi de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obţinute din acestea şi a
combustibililor nucleari;
Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B
şi natural din spaţiul rural.
Cheltuieli:
Impozite şi taxe fiscale;
Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand;
Achiziţionarea de teren/ clădiri;
Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de
transport în numele terţilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate
principală, prevăzută prin proiectul pentru care se solicită sprijin;
Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;
TVA, cu excepţia TVA nedeductibilă, în cazul în care este în mod real şi definitiv
suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din
Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP;
Contribuţia în natură;
Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de
asigurare etc.
Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a
planurilor de afaceri şi a Studiilor de Fezabilitate;
Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
In ceea ce priveste defalcarea actiunilor, in materiale si imateriale, aceasta este
prezentata in aneaxa 2.
6. Criterii de selectie locala
Criterii de eligibilitate
-

-

-

Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up – vezi
definiţie dicţionar) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin
proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate
în mediul rural);
Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;
Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate23
Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini
manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/
cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de
calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;
Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;

23

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

Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţiile de mediu5necesare investiţiei;
Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care
urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura co-finanţarea
proiectului.

Criterii de selectie locala
1. Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentanti de tineri (persoane pana in 40 de ani).
Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie 1 prezentat mai sus demonstreaza faptul ca in
zona GAL Microregiunea Horezu strategia propusa se adreseaza in special tinerilor. Prin
urmare, se respecta criteriul de selectie SCS3.2.5
2. Proiecte care includ actiuni de protectia mediului;
Dupa cum se poate observa, criterilul de selectie locala doi prezentat mai suis demonstreaza
faptul ca strategia GAL Microregiunea Horezu integreaza probleme de mediu. Prin urmare,
acest criteriu de selectie locala propus este in conformitate cu criteriul de selectie SCS3.2.6
3. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii
unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare.
Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie locala 3 prezentat mai sus reprezinta o forma
de promovare, in cadrul GAL Microregiunea Horezu, a formelor asociative. Introducerea
acestui criteriu de selectie locala ca reprezentand o prioritate pentru teritoriu GAL
Microregiunea Horezu demonstreaza respectarea criteriului de selectie SCS3.2.7.
4. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare in ultimii trei
ani;
5. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25000
Euro investiti;
6. Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat;
7. Start-up-uri (micro-intreprinderi nou infiintate).
8. Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;
9. Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte
surse regenerabile decât biocombustibilii.
Criteriile de selectie locala prezentate mai sus sunt in conformitate cu priorităţile 3 şi 4 si
cu obiectivele 4 şi 6, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, criteriile de selectie locala propuse se incadreaza in obiectivele
strategiei, ele fiind, totodata, in conformitate cu prioritatile stabilite. Prin urmare, criteriul de
selectie CS3.1.5 se respecta inca o data.

7. Intesitatea ajutorului
Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 85% din
totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:
• 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
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• 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea
în sectorul transportului rutier;
• 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi.
Valoarea maximă a sprijinului va fi de:
• 50.000 Euro/proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar
individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele fizice
care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială;
• 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în
sectorul transportului rutier;
• 200.000 Euro/proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative
mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, societăţi
comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru
persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală.
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de
vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc.

8. Indicatori de monitorizare
Tip indicator
Realizare

Indicator
Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite
Volumul total al investiţiei

Rezultat

Numărul brut de locuri de muncă create
Cresterea valorii adăugate brute non-agricole în
investiţiile sprijinite (mil. Euro)
Cresterea economică (mil. Euro)
din care contribuţia Măsurii 312

Impact

Realizare
Realizare
Realizare

Realizare

Crearea de locuri de muncă
din care contribuţia Măsurii 312
Numar total de proiecte sprijinite
Numar total de proiecte sprijinite ale caror beneficiari
sunt tineri
Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte
dintr-o forma asociativa (grup de producatori,
asociatii, parteneriate etc)
Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu

Tinta 2012-2013
10
500.000 Euro
(2.198.500 lei)
25
120.000 Euro
(527.640 lei)
250.000 Euro
(1.099.250 lei)/
150.000 Euro
(659.550 lei)
35/25
10
3
5

3

9. Buget
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL Microregiunea Horezu
este de 500.000 euro
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Finanţare

Denumirea
Măsurii:
Valoare
Masura 413
publică
prin
Măsura 312

Contribuție
privată

Suma
88.235

%
15

Ponderea
măsurii
Cost
din
Contribuție
Total Bvaloarea FEADR
C
publică
PDL

Euro
500.000
588.235
Ron (curs 1
Euro
=
4,3970 lei 2.198.500 387.969 15 2.586.469
din data de
02.05.2012)

Contribuție
Natională
B-F

Contributie
publică
conform
fișei
tehnice a
masurii din
PNDR

%
17.56

Suma
400.000

% Suma
%
68 100.000 17

%
85

17.56

1.758.800 68 439.700 17

85

156

Plan de dezvoltare locală GAL Microregiunea Horezu
Măsura 413 prin Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice
1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de
dezvoltare pentru teritoriul Microregiunea Horezu
Obiectiv general
Dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului
de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului
rural.
Obiective specifice
- Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru
tineri si femei;
- Cresterea valorii adaugate in activitati de turism;
- Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
- Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.
Obiective operationale




Cresterea si imbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica;
Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica;
Crearea facilitatilor recreationale in vederea asigurarii accesului la zonele
naturale de interes turistic;

Obiectivele prezentate mai sus reflecta analiza SWOT, ele fiind in conformitate cu
priorităţile 1, 2 şi 4 si cu obiectivele 5 si 6, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, si in cadrul acestei masuri, obiectivele stabilite pentru
implementarea planului de dezvoltare locala din zona Microregiunea Horezu reflecta analiza
SWOT a grupului iar intre obiective si prioritati exista o relatie sinergetica si complementara.
Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.2 este respectat inca odata.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Turismul rural, ca si component a turismului in ansamblu, este un sub-sector cu
potential deosebit de dezvoltare, reprezentand astfel o alternative ocupationala pentru forta de
munca rurala, o modalitate de diversificare a activitatilor economice din mediul rural si un
factor de stabilizare a populatiei rurale. Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea
dezechilibrelor aparute intre diverse zone, constituind si o sursa de crestere a veniturilor
populatiei rurale.
Peisajul natural al zonei Microregiunea Horezu, asa cum a fost descris in prezentarea
teritoriului, ofera posibilitati excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite
recreerea in decorul mediului rural, experimentarea unor activitati inedite, participarea la
diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atractie care nu sunt disponibile
in zonele urbane. Natura neatinsa (Parcul National Buila Vanturarita, Nordul Gorjului de Est
Vaideeni), traditii autentice: ceramica de Horezu, rudaritul, scoartele oltenesti; prezenta
carnivorelor mari (lup, urs, ras); paduri naturale si nefragmentate (Buila Vanturarita, Cheile
Bistritei, etc); ospitalitate, peisaj divers, ralatia om-natura bine conservata, biodiversitate mare
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(Parcul National Buila Vanturarita, fauna cavernicola, etc); pesteri (Pestera Liliecilor, etc.),
mancare din gospodărie şi traditionala, mister, traditii crestine (manastirile Arnota, Hurezi,
Polovragi, Bistrita), plante medicinale. Zona are şi numeroase deficiente. Capacitate de cazare
este încă redusă ceea ce impune extinderea spaţiilor de cazare. Pe de altă parte gradul lor de
ocupare este mic fata de potentialul zonei, demonstrand ca turistii care vin in zona raman destul
de rar peste noapte, preferand alte locatii pentru cazare. Serviciile turistice existente nu
utilizeaza specificul local (arhitectura, amenejare interioara, mancare traditionala).
Restaurantele sint putine ca numar, nu utilizeaza specificul local in meniuri sau in amenajarea
interioara si exterioara, sint deservite de un personal slab instruit si neatent. Dezvoltarea
serviciilor turistice în zonă ar trebui să aibe în vedere mai ales investitiile al caror obiectiv
principal il reprezinta calitatea şi extinderea serviciilor oferite turiştilor: materiale informative
(hărţi ale zonei, pliante, ghiduri sau monografii ale obiectivelor naturale şi culturale din zonă),
servicii de ghidaj, mijloc de transport pentru excursii locale, rezervări pentru mijloacele de
transport în comun, servicii care pot atrage un număr din ce în ce mai mare de turişti. Se
impune diversificarea serviciilor oferite turiştilor şi dezvoltarea posibilităţilor de agreement,
deficitar în oferta turistică de servicii a oraşului este necesar a fi dezvoltat ca varietate şi
capacitate. Dat fiind potenţialul natural Microregiunea îşi propune dezvoltarea cu precădere a
ecoturismului şi a turismului în natură. Elementele necesare dezvoltării ecoturismului în zonă
presupun dezvoltarea unor programe bazate pe experienta directa si personala in natura, care
include aspect educative informale ducând la o mai buna intelegere, apreciere si bucurie de a
descoperi si ocroti natura si cultura traditionala locala, atat pentru vizitatori, cat si pentru
comunitatea locala. Accentul în dezvoltarea turismului în microregiune va fi pe implicarea
membrilor comunitatilor in cadrul programului ecoturistic dezvoltat in zona. Activităţile
turistice propuse vor trebui să contribuie in mod pozitiv la conservarea ariilor natural, implicând
participarea la conservarea ariilor naturale vizitate, oferind modalitati constructive pentru bunul
management si conservarea acestor arii naturale (ex: actiuni de reabilitare şi conservare a ariilor
naturale).
Turismul rural din zona Microregiunea Horezu nu este dezvoltat conform cererii pietei
turistice interne si internationale; infrastructura turistica existenta şi serviciile turistice nu
raspund pe deplin cerintelor turistilor din punct de vedere cantitativ si calitativ al spatiilor de
cazare si a locurilor de recreere, confruntandu-se in prezent cu dificultati sub aspect etnic,
financiar si educational. Tocmai din acest motiv, aprijinul actiunilor din aceasta masura,
vizeaza prioritar respectarea si promovarea principiilor de dezvoltare durabila. In acest context,
extinderea ariei ofertei specifice, stimularea zonelor cu potential turistic ridicat va fi atent
monitorizata, in timp ce, vor fi respectate in mod obligatoriu, masurile de protejare a mediului.

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si
modul de acoperire a teritoriului Microregiunea Horezu.
Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite
Sprijinul prin aceasta masura vizeaza investitii in spatial rural24:
a) Investitii in infrastuctura de primire turistica;
b) Investitii in activitati recreationale;
c) Investitii in infrastuctura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice, etc;
24 Spatiul rural cuprinde totalitatea comunelor ca unitati administrative teritoriale impreuna cu satele component in conformitate cu definitia mentionata in Capitolul 3.1.1, PNDR.

158

Plan de dezvoltare locală GAL Microregiunea Horezu
d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.
Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri:
Actiunile sunt destinate intregului teritoriu.
Activitatile prezentate mai sus sunt in conformitate cu priorităţile 1, 2 si 4 cu obiectivele
numarul 5 si 6, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, actiunile stabilite in cadrul acestei masuri, sunt in
concordanta cu obiectivele si prioritatile strategiei. Prin urmare, criteriul de selectie
SCS3.1.3 se respecta inca odata.

3. Sinergia cu alte masuri
Actiunile specifice se pot realiza fie individual fie in complementaritate cu alte actiuni din
cadrul altor masuri. Prezentam mai jos, sinergia cu alte masuri.
→Demarare FEADR – FEDR – (PNDR – POR)
Interventia FEADR vizeaza:
- Investitiile realizare de microintreprinderi in infrastructura de primire turistica, infrastuctura
recreationala din spatial rural, cu exceptia investitiilor din statiunile balneoclimaterice;
- Centre de informare si promovare turistica;
- Investitii publice in infrastructura turistica la scara mica cu respectarea plafonului stabilit prin
masura.
- Investitii in infrastuctura turistica in spatial urban;
- Investitii in infrastuctura turistica din in statiunile balneo-climaterice indiferent de teritoriul
rural.
- Investitii in infrastuctura la scara mare in spatial rural, cu respectarea costului total al
proiectului, de minim 1.500.000 Euro.
→Demarcare cu alte masuri PNDR
- Prin masura 413 (prin 312) sunt sustinute investitii productive in sectorul non-agricol
exceptand activitatile de turism sustinute prin Masura 313;
- Prin Masura 322 sunt sustinute investitiile in infrastuctura publica de apa/apa uzata, precum si
infrastuctura recreationala de utilitate publica pentru populatia rurala, iar prin Masura 313 sunt
sustinute investitiile de racordare a structurilor de primire turistice si infrastucturii recreationale
la utilitatile publice ca parti component ale proiectului;
- Prin Masura 125 sunt sustinute doar investitiile de racordare a fermelor situate in extravilan, la
retelele publice de alimentare cu apa si canalizare, in scopul dezvoltarii si adaptarii agriculturii,
iar in privinta silviculturii investitiile constau in corectarea torentilor in bazinele hodrografice.
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→ Coerenta interventiei PNDR (FEADR) cu interventia POS DRU (FSE): Investitiile
sustinute prin PNDR, sunt completate de interventia POS DRU privind orientare, consilierea si
traning-ul in domeniul antreprenorial si non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, in
special acelora care provin din agricultura de subzistenta.
Dupa cum se poate observa, prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare locala
propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare,
criteriul de selectie CS3.1.4 se respecta inca o data.
4. Beneficiarii
- Micro-intreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL,
SA)25, inclusiv societăti cooperative de gradul 1 mestesugăresti si de consum care au prevăzute
în actul constitutiv ca obiectiv desfăsurarea/dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural,
înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005 privind funcţionarea şi
organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare).
- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici ) – care se vor angaja ca pana la data
semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica
autorizata26 si sa functioneze ca micro-intreprindere;
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si
asociatiile de dezvoltare intercomunitara27 realizate doar intre commune si infiintate conform
legislatiei nationale in vigoare;
- ONG-uri definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/
2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare).
Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul anexei 2.

5. Tipuri de actiuni eligibile
Descrierea tipului de actiuni acoperite
Prin aceasta masura pot fi acoperite urmatoarele tipuri de actiuni eligibile:
Pentru componenta a): Investiţii în infrastructura de primire turistică:

Constructia, modernizarea 28 , extinderea si dotarea structurilor de primire
turistice (structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice
realizate de o micro-intreprindere) avand pana la 15 camere;

Pentru investitii in structuri de primire turistice altele decat cele de agro-turism,
nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga
standardul de calitate29 de minimum 3 margarete/stele;
25

Asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si in legislatia nationala in vigoare Legea 346/2004 (avand mai putin de
10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale cu o valoare de pana la 2 milioane de Euro). Statutul de microintreprindere poate
viza un beneficiar care detine cel putin statutul de persoana ficica autorizata.
26
Conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor ficzice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod
independent, cu modificarile si completarile ulterioare.
27
Conform Legii nr. 215/2001, asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt structure de cooperare cu personalitate juridical de drept privat si
utilitate publica infiintate de unitatile administrative-teritoriale (in cazul de fata doar intre comune) pentru realizarea in comun a unor proiecte
de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice.
28

În cazul modernizării unei structuri de primire turistică aceasta va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului de
confort, cu cel puţin o floare/ stea.
29
În conformitate cu Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Pentru investitiile in agro-turism structura de primire turistica, nivelul de confort
si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de
calitate de minimum 1 margareta.

Tipurile de structuri de primire turistică care pot fi finanţate prin această măsură sunt:
I. cu funcţiuni de cazare:

(a) vile,

(b) bungalow-uri,

(c) cabane turistice,

(d) campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, spaţii de
campare,

(e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice.
Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu capacitatea de
cazare a respectivei structuri de primire turistică.
II. cu funcţiuni de alimentaţie - restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/pensiune,
cu specific (cramă, cu specific local), pescăresc şi vânătoresc, grădină de vară (clasificate
conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi
brevetelor de turism). Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică
(restaurante) eligibile în cadrul acestei măsuri pot fi atât dependente de structurile de primire
turistică, cât si independente de acestea. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse
pentru structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (restaurante) trebuie să
fie de minimum trei stele.
In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar
modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice.
De asemenea vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea
de echipamente de productie a energiei din alte surse regenerabile decat bio-combustibili, ca
parte componenta a proiectelor.
Pentru componenta b): Investiţii în activităţi recreaţionale


Investitii private in infrastructura turistica de agreement independent sau
dependent de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari
de stranduri si piscine, trasee pentru echitatie inclusiv prima achizitie de cai in
scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea
adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting etc.
Pentru componenta c): Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de
informare, amenajarea de marcaje turistice, etc:

Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul
promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Se va imbina, in acest sens
component turistica cu cea comerciala (de exemplu, prin promovare, prin
intermediul expozitiilor a diferitelor produse traditionale-actiune inovativa).

Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de
primire turistice din spatial rural, conectate la sistemele regionale si nationale;

Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica etc;

Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu
ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan
inclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor;

Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul
vinului,””al olaritului”, “ciplitorilor in lemn” etc.).
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Pentru componenta d): dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de
turismul rural;
-

Elaborare de material promotionale precum prima editare a materialelor in scopul
promovarii actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare etc.
Conform Art. Nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 pentru toate tipurile de actiuni
vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, softu-ri,
inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj si costurile generale
legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de
fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia
de patente si liceente, in limita unui procent de 10% din valoarea toala a proiectului, iar pentru
proiectele care nu prevad constructii in limita a 5%.
Alte tipuri de actiuni eligibile:
1. Protejarea si valorificarea patrimoniului natural si crearea de modele pe baza carora sa se
aplice principiile dezvoltarii durabile.
2. Realizarea de studii de piata pentru determinarea potentialului sectorului agro-turistic in
teritoriu, ca alternative la activitatile rurale si in mod complementar pentru valorificarea
produselor traditionale.
3. Întreţinerea, dezvoltarea şi supravegherea drumurilor de acces la obiectivele turistice, a
traseelor turistice;
4. Amenajarea unor centre-sisteme de vizitare (ex. păduri suspendate - trasee peste vârfuri de
pădure), puncte de informare;
5. Amenajarea locurilor de adăpost, locurilor de popas, refugiilor şi spaţiilor de campare;
inclusive stâne tradiţionale
6. Activităţi pentru siguranţa turiştilor: înfiinţarea serviciilor de ghizi; - înfiinţarea de centre
Salvamont.
7. Dezvoltarea sporturilor montane trekking; escaladă; speologie; mountan-bike; parapantă;
ski; înfiinţarea unor şcoli pentru iniţierea şi practicarea sporturilor specific zonei montane;
organizarea de tabere şi competiţii sportive.
8. Dezvoltarea turismului de aventura si traditii - Ocupaţii tradiţionale - încurajarea, susţinerea
şi dezvoltarea ocupaţiilor tradiţionale; identificarea şi promovarea meşteşugarilor din zonă;
salvarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale şi promovarea acestora.
9. Initierea de activitati cultural-turistice care sa sustina si sa promoveze resursele existente in
regiune si care sa atraga publicul interesat de produsele locale (atat mestesugaresti cat si
gastronomice); drumetii tematice
10. Dezvoltarea turismului in natura - Conservarea mediului şi a biodiversităţii inventarierea
siturilor prezumtive de a face parte din Reţeaua Natura 2000; inventarierea şi monitorizarea
habitatelor şi speciilor protejate; monitorizarea permanentă a activităţilor desfăşurate pe
teritoriul ariilor protejate; - observarea pasarilor, observarea animalelor salbatice, turism cu
atelaje (sanii trase de cai, carute trase de cai), tururi pentru fotografie in natura, insclusiv
fotografie in pesteri, turism stiintific (studiul unor plante si animale), cicloturism, schi de
tura (mai ales in masivul Capatanii), drumetie de iarna
11. Proiecte de protejare a mediului, a rezervatiilor natural existente in regiune.
12. Amenajarea teritoriului pentru ecoturism - planificare urbana si zonală care tine cont de
principiile ecoturismului referitoare la impactul in mediu si la impactul peisagistic al
constructiilor si amenajarilor turistice, limitele si de regulamentele ariilor naturale protejate,
pe care vor trebui sa le inglobeze in cadrul lor, inclusive pentru proiecte de dezvoltare
urbană prin concesiune
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13. Dezvoltarea unor turoperatori specializati (sau asociatie locala de turism), care sa utilizeze
servicii locale (cazare, alimentatie publica, ghizi locali, centre de inchiriere echipament,
centre de informare turistica), să servească ofertantilor de servicii locale din microregiune
cu promovarea si distributie
14. Dezvoltarea unor rute tematice cum ar fi: ruta pesterilor amenajate, ruta manastirilor, ruta
mestesugurilor si arhitecturii traditionale, ruta ariilor naturale protejate - amenajări,
restaurări, indicatoare
Dupa cum se poate observa, categoria “alte tipuri de actiuni eligibile” cuprinde activitati
innovative ce au ca scop dezvoltarea zonei grupului de actiune locala Microregiunea Horezu
prin producerea unor noi beneficii teritoriului si generarea unei valori adaugate in zona. Prin
urmare, strategia de dezvoltare locala propusa demonstreaza respectarea criteriului de
selectie SCS3.2.1 privind actiunile inovative.
Cheltuieli neeligibile:


Impozite si taxe fiscale;
Costuri operationale, inclusive costuri de intretinere si chirie;

Achizitionare de echipament second-hand;

Investitii realizare de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau
acvacultura;

Achizitionarea cailor pentru curse si competitii;

Cheltuieli generate de activitatile de crestere a cailor;

Achizitionarea de teren/cladiri;

TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod
real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele
neimpozabile, conform Art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.
1698/2005;

Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile
valutare asociate contului Euro APDRP;

Contributia in natura;

Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de managent, dobanzi,
prima de asigurare etc.;

Costuri realizare inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor
tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;

Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente.
In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a
realizat in cadrul Anexei 2.


6. Criterii de selectie locala
Criterii de eligibilitate:
-

Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si start-up (nou infiintate) trebuie sa fie
inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural;
In cazul investitiilor in agro-turism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie
sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii;
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;
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Micro-intreprinderile sa nu fie in dificultate30
Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare
prevazute in legislatia nationala in vigoare;
- Pentru investitii noi, modernizare si extindere in cazul structurilor de primire turistice
rurale, altele decat cele agro-turistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse
prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 3 margarete/stele;
- Pentru investitii in structurile de primire agro-turistice se vor respecta definitia agroturismului data in cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor
propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 1 margareta;
- In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic este permisa doar
modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice;
- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze
arhitectura specifica locala;
- Pentru investiile noi in structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta
structurii de primire turistice (inclusiv in structurile de primire agro-turistice) trebuie sa
fie de cel putin 1000 mp (suprafata construita-suprafata terenului din jurul constructiei);
in vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural;
- Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul
turistic;
- Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini
manageriale/marketing sau in accord cu activitatea propusa prin proiect
(experienta/cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri
de calificare etc.) sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati;
- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;
- Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu31 necesare investitiei, sa
respecte dupa caz cerintele de mediu specific investitiilor in perimetrul ariilor protejate;
- Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care
urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani
- Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea
proiectului;
- Beneficiarul care isi propune o activitate generatoare de profit, trebuie sa declare pe
propria raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de
catre acesta nu depaseste 200.000 Euro pe o perioada de pana la 3 ani fiscali.
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în
baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie:
Pentru componentele a) „Investiţii în infrastructura de primire turistică” şi b) „Investiţii în
activităţi recreaţionale”:
-

-

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii
similare in ultimii 3 ani;
Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din
acest punct de vedere;
Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000
Euro investitii;
Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c), sau d);

30

Firme in dificultate, definite conform prevederilor Liniilor Directoare Comunitare cu Privire la Ajutoarele de Stat pentru
Salvarea si Restructurarea Firmelor in Dificultate ( Commnunity Guidelines On State Aid For Rescuing and Restructuring
Firms in Difficulty) publicate in OJ C244,1.10.2004, p.2;
31
Conform protocolului incheiat cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, orice investitie realizata prin PNDR va fi
incadrata de catre MMDD care va solicita, dupa caz, un studio de impact asupra mediului.
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-

-

Proiecte care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse
regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice;
Proiecte care prevad prin activitatea propusa, pastrarea si promovarea culturii
traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de
marca, in vederea amenajerii structurilor de primire turistice;
Proiecte de investitii in agro-turism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru
investitii prin masurile Axei 1.

Pentru componentele c) „Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de
informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” şi d) „Dezvoltarea şi/ sau marketingul
serviciilor turistice legate de turismul rural”:
- Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si in care
exista minim 15 actiuni/investitii de turism;
- Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale.
Criterii de selectie locala pentru toate cele 4 componente:
1. Proiecte ale caror solicitanti sunt reprezentati de tineri (persoane pana in 40 ani).
Dupa se poate observa, criteriul de selectie 1 prezentat mai sus demonstreaza faptul ca in
zona Microregiunea Horezu strategia propusa se adreseaza in special tinerilor.Prin
urmare, se respecta criteriile de selectie SCS3.2.5.
2. Proiecte care include actiuni de protectie a mediului.
Dupa se poate observa, criteriul de selectie 2 prezentat mai sus demontreaza faptul ca
strategia GAL Microregiunea Horezu integreaza problem de mediu.Prin urmare, acest
criteriu de selectie locala propus este in conformitate cu criteriul de selectie SCS3.2.6.
recomandat de minister.
3. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii
unei forme associative recunoscute conform legislatiei in vigoare;
Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie locala 3 prezentat mai sus reprezinta o
forma de promovare, in cadrul zonei Microregiunea Horezu, a formelor asociative.
Introducerea acestui criteriu de selectie locala ca reprezentand o prioritate pentru
teritoriul GAL Microregiunea Horezu demontreaza respectarea criteriului de selectie
SCS 3.2.7. recomandat de minister.

Criteriile de selectie locala prezentate anterior sunt in conformitate cu priorităţile 2, 3 şi 4
si cu obiectivul numarul 3, 4, 5 şi 6 prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Prin urmare, dupa cum se poate observa, criteriile de selectie locala propuse se
incadreaza in obiectivele strategiei, ele fiind, totodata, in conformitate cu prioritatile
stabiliate. Asadar, criteriul de selectie SCS3.1.5.5 se respecta inca o data.
7. Intensitatea ajutorului
i.Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public
nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea
de 200.000 Euro/ proiect.
ii. Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi
de până la:.
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85%32 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul
proiectelor de investiţii în agroturism;
- 85%33 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/proiect, în cazul
proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale;
- 50%34 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect pentru
alte tipuri de investiţii în turismul rural.
Beneficiarii acestei masuri vor primi tratament egal fara discriminare pe criteria de
varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc.
-

8. Indicatori de monitorizare
Tip indicator
Realizare

Rezultat
Rezultat
Rezultat
Realizare
Realizare
Realizare

Realizare

Indicator
Numărul de noi activităţi turistice sprijinite
impărţite după tipul de acţiune:
- infrastructura recreaţională si de primire
turistică
- infrastructura la scară mică precum centrele
deinformare
turistică,
amenajare
marcaje/trasee turistice,
- dezvoltarea/marketing-ul
serviciilor
de
turism rural
Volumul total al investiţiilor impărţite după tipul de
acţiune:
- infrastructura recreaţională si de primire
turistică
- infrastructura la scară mică precum centrele
de informare turistică, amenajare
marcaje/trasee turistice
- dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de
turism rural

Numărul suplimentar de vizite turistice
impărţite pe număr de înnoptări
Cresterea valorii adăugate brute non-agricole în
investiţiile sprijinite
Numărul brut de locuri de muncă create împărţit pe
categorie de gen si vârstă
Numar total de proiecte sprijinite
Numar de proiecte sprijinite ai caror beneficiari sunt
tineri
Proiecte ai caror beneficiari reprezinta sau fac parte
dintr-o forma asociativa (grup de producatori,
asociatii, parteneriate etc.)
Numar de proiecte care integreaza probleme de
mediu

Tinta 2012-2013
12
5
4

3
714.286 Euro
(3.140.716 lei)
514.286 Euro
(2.261.316 lei)
150.000 Euro
(659.550 lei)
50.000 Euro
(219.850lei)
1000
150.000 Euro
(659.550 lei)
30
12
4
6

6

32

Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucureşti – Ilfov va fi cu
10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ţării, în conformitate cu harta regională privind ajutoarele de stat.
33
34

Idem
Idem
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Impact
Impact

Crearea de locuri de munca
Cresterea numarului de turisti

15
5 % dupa primul an

9. Buget
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013 pentru GAL Microregiunea
Horezu este de 500.000 Euro.
Finanţare
Denumirea
Măsurii:
Valoare
Masura 413
publică
prin
Măsura 313

Contribuție
privată

Suma
%
214.286 30

Ponderea
măsurii
Cost
din
Contribuție
Total Bvaloarea FEADR
C
publică
PDL

Euro
500.000
714.286
Ron (curs 1
Euro
=
4,3970 lei 2.198.500 942.214 30 3.140.714
din data de
02.05.2012)

Contribuție
Natională
B-F

Contributie
publică
conform
fișei
tehnice a
masurii din
PNDR

%
17.56

Suma
400.000

% Suma
%
56 100.000 14

%
70

17.56

1.758.800 56 439.700 14

70
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413 prin Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de
dezvoltare pentru teritoriul MICROREGIUNEA HOREZU.
Obiectivul general al masurii vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie,
asigurarea accesului la servicii de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul
rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.
Obiective specifice:
a. Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural;
b. Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala;
c. Cresterea numarului de sate renovate;
d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.
Obiectivul prezentat mai sus reflecta analiza SWOT, el fiind in conformitate cu priorităţile 1, 2,
3 şi 4 si cu obiectivele 3, 5 si 7, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, si in cadrul acestei masuri, obiectivul stabilit pentru implementarea
planului de dezvoltare locala din zona MICROREGIUNEA HOREZU reflecta analiza SWOT a
grupului, intre obiectiv si prioritati existand o relatie sinergetica si complementara. Prin
urmare, criteriul de selectie SCS 3.1.2. este respectat inca o data.

Raportul cu strategia de dezvoltare

Dezvoltarea economica si sociala durabila a teritoriului GAL Microregiunea Horezu este
indispensabil legata de imbunatatirea serviciilor de baza ale zonei. De asemenea, pe teritoriul
Microregiunea Horezu exista un numar impresionant de obiective de patrimoniu, care
necesita reabilitare. Asadar, accesarea acestei masuri se face necesara in cadrul
teritoriului GAL – Microregiunea Horezu.
In cadrul acestei masuri, se va pune accent pe:




Pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale. In zona Microregiunea Horezu
obiectivele de patrimoniu sunt in cea mai mare masura supuse fenomenului de
degradare, avand drept cauza lipsurile financiare. Satele reprezinta importante centre ale
mostenirii culturale (pastrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta mestesugurilor, ansambluri
de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) si adapostesc o bogata cultura
traditionala, o arhitectura diversa si un mod de viata bazat pe valori traditionale, care in
general difera de la o regiune la alta. Asadar, prin intermediul acestei masuri se doreste
valorificarea culturii traditionale a zonei Microregiunea Horezu.
Dezvoltarea serviciilor pentru comunitatea rurala (facilitati culturale, recreationale,
de ingrijire a copiilor si batranilor etc.). In majoritatea comunelor si satelor, acestea sunt
slab dezvoltate sau in unele cazuri, aproape inexistente.

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite, precum si
modul de acoperire a teritoriului MICROREGIUNEA HOREZU.
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Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite
Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza investitii in spatiul rural pentru:
Componenta a) Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala;
Componenta b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatial rural.

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri:
Actiunile sunt destinate intregului teritoriu.
Activitatile prezentate mai sus sunt in conformitate cu priorităţile 1, 2, 3 şi 4 si cu obiectivele 3,
5 si 7, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.
Dupa cum se poate observa, actiunile stabilite in cadrul acestei masuri, sunt in concordanta cu
obiectivele si prioritatile strategiei. Prin urmare, criteriul de selectie SCS 3.1.3 se respecta
inca o data.

3. Sinergia cu alte masuri
Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate
cu alte actiuni din cadrul altor masuri. Prezentam mai jos, sinergia cu alte masuri.
 Demarcarea in privinta interventiei FEADR si FEDR pentru patrimonial cultural
se face astfel:
 FEADR va sprijini patrimonial cultural local din mediul rural – grupa B
 FEDR(POR) va sprijini:
- Patrimoniul UNESCO si patrimoniul cultural national – grupa A
- Patrimoniul cultural local din mediul urban – grupa B.
 Demarcarea in privinta interventiei FEADR, FERD si FSE privind investitiile in
infrastructura aferenta serviciilor sociale;
 FEADR va sustine prima infiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale
precum centre de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale si investitii noi in
gradinite pentru copii din spatiul rural;
 FEDR(POR) va sustine reabilitarea infrastructurii existente.
 Demarcarea cu alte masuri PNDR

Infrastructura recreationala
Prin Masura 313 (PNDR – Axa 3) sunt sustinute investitiile in infrastructura recreationala
ca investitii private dependente sau independente de structura de primire turistica, in timp ce
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prin Masura 413 (prin 322) sunt sustinute investitiile in infrastructura publica recreationala ce
deserveste locuitorii comunei unde o astfel de investitie are loc.
 Demarcarea cu Programul National de Reabilitare a Asezamintelor Culturale



Prin Programul National de Reabilitare a Asezamintelor Culturale vor fi finantate
investitiile noi (constructie si dotare) pentru asezaminte culturale din spatiul rural.
Prin PNDR se va sprijini reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale
existente in spatiul rural.

Dupa cum se poate observa, prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare locala
propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare,
criteriul de selectie SCS 3.1.4 se respecta inca o data.

4.Beneficiarii
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 322 sunt:
 Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
 Autoritatile locale (comune) sau asociatii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii
regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;
 Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune
infiintate conform legislatiei nationale in vigoare;
 ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale
in vigoare;
 Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de
patrimoniu cultural/natural de interes local si care aplica pentru componenta protejarea
patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.
Finantarea unui proiect depus în cadrul Masurii 322 derulata prin PNDR este restrictionata
pentru urmatoarele categorii de beneficiari:
a) beneficiarii înregistrati în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru
FEADR, pâna la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de
întârziere;
b) beneficiarii care au contracte de finantare reziliate din initiativa APDRP pentru FEADR din
cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;
c) beneficiarii care se afla în situatii litigioase cu APDRP, pâna la finalizarea litigiului.
Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul anexei 2.

5. Tipuri de actiuni eligibile

Pentru componenta a):
 Înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa uzata (canalizare, statii
de epurare) pentru localitatile rurale având sub 10.000 populatie echivalenta (p.e.);
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 Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri,
spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
 Renovarea cladirilor publice (ex.primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru
organizarea de targuri etc);
 Investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ( in
situatia in care este vorba de cladiri publice);
 Prima infiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de
ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale;
 Investitii in constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
 Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale,
inclusiv prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si
instrumente muzicale traditionale in vederea promovarii patrimoniului cultural
imaterial ca parte componenta a proiectului. De asemenea, vor fi sustinute cheltuielile
cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si
montaj.
Pentru componenta b):
 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – grupa
B si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);
 Studii privind patrimonial cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu
posibilitatea de valorificare a acestora la dispozitia comunitatii;
 Îmbunătăţirea expunerii si protectiei patrimoniului cultural - marcare, panouri
informare.
 Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural
(ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc.).

Alte tipuri de cheltuieli eligibile:
1. Protejarea, restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric prin proiecte
care sa educe şi să fidelizeze comunitatea fata de importanta deosebita a acestuia,
atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere social-educativ.
2. Identificarea, evaluarea şi revitalizarea zonelor de interes arhitectural major în
colaborare cu proprietarii
3. Expoziţii temporare sau permanente de obiecte culturale
4. Dezvoltarea muzeelor, a colecţiilor şi expoziţiilor şi a bazei de finanţare a acestora cu
activitaţi care implică vizitatorii, producerea de suveniruri de calitate, alte surse de
venit
5. Restaurări care folosesc tehnici şi materiale tradiţionale şi – sau tehnici prietenoase
mediului;
6. Evenimente culturale şi publicaţii care pun în valoare patrimoniul cultural local
7. Studii istorice, etnografice, evaluări ale stării de conservare, proiecte tehnice
necesare restaurării
8. Activităţi care implică proprietarii de obiecte de patrimoniu în conservarea şi
valorificarea acestora
9. Tabere de studiu şi creaţie pe teme de patrimoniu cultural
10. Valorificarea contemporană a patrimonului cultural de către artişti contemporani
11. Amenajarea unor spaţii publice - pieţe, fântâni
12. Programe de înfrumuseţare a localităţilor din microregiune care vizează casele,
grădinile, clădirile şi spaţiile publice
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Dupa cum se poate observa, categoria “alte tipuri de actiuni eligibile” cuprinde activitati
inovative ce au ca scop dezvoltarea zonei grupului de actiune locala MICROREGIUNEA
HOREZU prin producerea unor noi beneficii teritoriului si generarea unei valori adaugate in
zona.
Prin urmare, Strategia de dezvoltare locala propusa demonstreaza respectarea criteriului de
selectie CS 3.2.1 privind actiunile inovative.
Cheltuieli neeligibile:















Proiectele de utilitate publica care nu respecta normele privind calitatea in constructii si
nu sunt conforme cu normativele de proiectare;
Cumpararea de teren si/sau de imobile;
Impozite si taxe fiscale; Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie;
Comisioane bancare, costurile garantiilor. Cheltuieli de infiintare si cheltuieli similare;
Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv
obtinerea caracterului traditional autentic;
Renovarea si constructia de scoli, dispensare si spitale;
Investitiile in obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national;
Constructia de asezaminte culturale noi;
Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurarii mentenantei sau orice alte cheltuieli
generate de simpla inlocuire in conformitate cu art.55 din Regulamentul (CE)
nr.1974/2006;
TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitiv
suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele scutite de plata impozitului, conform
art.71(3), lit.a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP;
Contributia in natura;
Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de
asigurare;
Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a
planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate.

In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a realizat in
cadrul Anexei 2.

6.Criterii de selectie locala
1.Proiecte ale unor beneficiari care sunt reprezentati de tineri (persoane pana in 40 ani).
Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie locala 1 prezentat mai sus, demonstraza faptul
ca strategia propusa promoveaza, in special, investitiile realizate de tineri. Prin urmare, se
respecta criteriul de selectie recomandat de minister SCS 3.2.5.
2. Proiecte care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;
3. Proiecte din regiunile cu grad de saracie ridicat;
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4. Proiecte care promoveaza investitii in scopul conservarii specificului local si a mostenirii
culturale.
5. Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului.
Dupa cum se poate observa, acest criteriu de selectie demonstreaza faptul ca strategia grupului
de actiune locala Microregiunea Horezu integreaza probleme de mediu. Prin urmare, este
respectat criteriul de selectie SCS 3.2.6.recomandat de minister.
6. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei
forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare;
Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie locala prezentat mai sus, reprezinta o forma de
promovare in cadrul zonei Microregiunea Horezu, a formelor asociative. Introducerea acestui
criteriu de selectie locala ca reprezentand o prioritate pentru teritoriul GAL Microregiunea
Horezu demonstreaza respectarea criteriului de selectie SCS 3.2.7. recomandat de
minister.

Criteriile de selectie locala prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatea numarul 3 si
cu obiectivul numarul 7, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.Criteriile de selectie locala
propuse se incadreaza in obiectivele strategiei, ele fiind, totodata, in conformitate cu prioritatile
stabilite. Prin urmare, criteriul de selectie SCS 3.1.5 se respecta inca o data.

7. Intensitatea ajutorului
Sprijinul public (comunitar si national) acordat in cadrul acestei masuri va fi:
a) De pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
publica, negeneratoare de profit, dar valoarea totala eligibila a proiectului.
b) De pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de
profit.
8. Indicatori de monitorizare
Tip indicator
Realizare

Rezultat

Realizare
Realizare

Indicator
Număr de comune sprijinite
Împărţit în funcţie de tipul acţiunii de
revitalizare
(fizică, socială, economică)
Populaţia din mediul rural ce
beneficiază de servicii îmbunătăţite
(mii persoane)
Volumul total al investiţiilor
Împarţit în funcţie de tipul acţiunii de
revitalizare
(fizică, socială, economică)
Numar de proiecte sprijinite
Numar de proiecte sprijinite ai caror
beneficiari sunt reprezentati de tineri

Tinta 2012-2013
8

25

520.000 Euro
(2.286.440 lei)

17
6
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Realizare

Realizare
Impact

Proiecte
ale
caror
beneficiari 9
reprezinta sau fac parte dintr-o forma
asociativa (grup de producatori,
asociatii, parteneriate etc)
Numar de proiecte sustinute care 5
integreaza probleme de mediu
Cresterea productivitatii muncii
8% pe an

9. Buget
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU este de 520.000 euro
Finanţare

Denumirea
Măsurii:
Valoare
Masura 413
publică
prin
Măsura 322

Euro
520.000
Ron (curs 1
Euro
=
4,3970 lei 2.286.440
din data de
02.05.2012)

Ponderea
măsurii
Contribuție Cost
din
Contribuție
Total Bprivată
valoarea FEADR
C
publică
PDL
Suma
0

%
0

0

0

Contribuție
Natională
B-F

Contributie
publică
conform
fișei
tehnice a
masurii din
PNDR

520.000

%
18.27

Suma
416.000

% Suma
%
80 104.000 20

%
100

2.286.540

18.27

1.829.152 80 457.288 20

100
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Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare
1. Obiectivele urmarite prin implementerea proiectului si raportul cu strategia de
dezvoltare pentru teritoriul MICROREGIUNEA HOREZU
Obiectiv operational – participarea Grupurilor de Actiune Locala la proiecte de cooperare
Obiectivul prezentat mai sus reflecta analiza SWOT, el fiind in conformitate
prioritatile 1-4 si cu obiectivul numarul 8, prezentate in capitolul de prioritati.

cu

Dupa cum se poate observa, si in cadrul acestei masuri obiectivul stabilit pentru
implementarea planului de dezvoltare locala din zona MICROREGIUNEA HOREZU reflecta
analiza SWOT a grupului, intre obiectiv si prioritati existand o relatie complementara. Prin
urmare, criteriul de selectie CS3.1.2 este respectat inca o data.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Prezenta strategie are ca scop dezvoltarea zonei potentialului grup de actiune locala
Microregiunea Horezu. O forma de dezvoltare a acestei zone o reprezinta si cunoasterea
modului de actiune a unui alt grup de actiune locala. Asadar, prin actiuni de cooperare ce se pot
materializa prin intermediul masurii 421, se pot realiza schimburi de informatii relevante cu
privire la proiecte de success, actiunile model si alte tipuri de activitati de cooperare ce pot
adduce o valoare adaugata zonei potentialului grup de actiune locala Microregiunea
Horezu.
2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si
modul de acoperire a teritoriului Microregiunea Horezu.
Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite
Domeniul de acoperire al masurii este reprezentat de proiecte de cooperare. Proiectele
de cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte:
a. Parteneriatul: implicarea partenerilor locali in operatiunile prevazute.
b. Integrarea in strategia teritoriului: integrarea in strategia teritoriala, valoarea adaugata a
proiectului, coordonarea cu alte actiuni derulate, valorificarea experientei cooperarii din
afara teritoriului.
c. Tipul de proiect : Actiuni commune concrete (mai mult decat o intentie si /sau un
schimb de experienta).
d. Aspecte tehnice : fezabilitate tehnica, calendar, mecanismul de implementare, aspect
practice, metodologice si de organizare, indicatori de monitorizare, managementul
proiectului.
e. Aspecte financiare; buget realist si coherent, plan de finantare, deviz, fezabilitate
financiara, implicarea diversilor actori.
f.
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Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri:
Actiunile sunt destinate intregului teritoriu.
Activitatile prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatile 1-5 si cu obiectivul numarul
8, prezentate in cadrul capitolului de prioritati. Dupa cum se poate observa, actiunile stabilite in
cadrul acestei masuri, sunt in concordanta cu obiectivele si prioritatile strategiei. Prin urmare,
criteriul de selectie SCS3.1.3 se respecta inca o data.
3. Sinergia cu alte masuri
Aceasta masura este complementara cu toate celelalte masuri, prezentate anterior in
cadrul planului de dezvoltare locala. Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie
individual, fie in complementaritate cu alte actiuni din cadrul altor masuri.
Dupa cum se poate observa, prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare locala
propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare,
criteriul se selectie SCS3.1.4 se respecta inca o data.
4. Beneficiarii
Aceasta masura are ca beneficiar TERITORIUL GAL MICROREGIUNEA HOREZU.
5. Tipuri de actiuni eligibile

Tip de actiuni eligibile: actiuni de cooperare ce constau in :
- pregatirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, intalniri, seminarii,
activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente
- investitii pentru implementarea proiectelor commune
- proiecte comune de instruire
In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in material si imateriale, aceasta s-a realizat in
cadrul anexei 2.
6. Criterii de selectie locala
Prioritate vor avea urmatoarele proiecte de coperare:
1. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari tineri (persoane pana la 40 de
ani).
2. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari – fermieri de subzistenta.
Dupa cum se poate observa, criteriile de selectie 1, 2 prezentate mai sus demonstreaza
faptul ca strategia propusa se adreseaza atat tinerilor cat si fermierilor de semisubzistenta. Prin
urmare, se respecta criteriile de selectie SCS3.2.5.
3. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiti sub o forma asociativa
sau membrii unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare.
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Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie locala 3 prezentat mai sus reprezinta o
forma de promovare, in cadrul zonei MICROREGIUNEA HOREZU, a formelor associative.
Introducerea acestui criteriu de selectie locala ca reprezentand o prioritate pentru teritoriul
GAL MICROREGIUNEA HOREZU demonstreaza respectarea criteriului de selectie
SCS3.2.7 recomandat de Minister.
4. Proiecte care include actiuni de protective a mediului
Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie 4 prezentat mai sus demonstreaza faptul
ca strategia grupului de actiune locala MICROREGIUNEA HOREZU integraza problem de
mediu. Prin urmare, acest criteriu de selectie locala propus este in conformitate cu criteriul
de selectie CS3.2.6 recomandat de Minister.
5. Proiecte de cooperare care implica mai multe GAL – uri din Romania
6. Proiecte de cooperare care implica un GAL din alt stat membru cu experianta
Leader +
7. Proiecte de cooperare care include activitati inovative.
8. Proiecte de cooperare care combina obiectivele din diferite axe ale PNDR.
Criteriile de selectie locala prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatile 1-5 si
cu obiectivul numarul 8, prezentate in cadrul capitolului de prioritati. Dupa cum se poate
observa, criteriile de selectie locala propuse se incadreaza in obiectivele strategiei, ele fiind,
totodata, in conformitate cu prioritatile stabilite. Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.5
se respecta inca o data.
7. Intensitatea ajutorului
8. Indicatori de monitorizare:
Tip indicator
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare

Indicator

Tinta
2013
Numar proiecte de cooperare
4
Numar de proiecte de cooperare care implica 2
mai multe GALuri din Romania
Numar de proiecte de cooperare care implica un 2
GAL din UE cu experienta in LEADER+
Numar de proiecte de cooperare implementate de 2
tineri
Numar de proiecte de cooperare implementate de 2
fermieri de semisubzistenta
Numar de proiecte de cooperare care incadreaza 1
probleme de mediu
Proiecte ai caror beneficiari reprezinta sau fac 2
parte dintr-o forma asociativa (grup de
producatori, asociatii, parteneriate, etc.)

2012-
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9. Buget
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU, este de 50.000 euro.
Finanţare

Denumirea
Măsurii:
Masura 421

Euro
Ron (curs 1
Euro
=
4,3970 lei
din data de
02.05.2012)

Cost
Total
B-C

Contribuție
Valoare
privată
publică

50.000

Suma
0

%
0

219.850

0

0

Ponderea
măsurii
din
Contribuție
valoarea FEADR
publică
PDL

50.000

%
1.76

Suma
40.000

219.850

1.76

175.880 80

Contribuție
Natională
B-F

% Suma
80 10.000

43.970

Contributie
publică
conform
fișei
tehnice a
masurii din
PNDR

%
20

%
100

20

100
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Masura 431.2 – Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si
animarea teritoriului
1.
Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de
dezvoltare pentru teritoriul MICROREGIUNEA HOREZU
Masura 431 urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare
locala prin:
a)
Constructie institutionala la nivel local;
b)
Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activitatii
Grupurilor de Actiune Locala;
c)
Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala in vederea elaborarii si
implementarii strategiilor de dezvoltare locala;
d)
Animarea teritoriului.
Functionarea Grupului de actiune locala Microregiunea Horezu se va realiza cu
respectarea prioritatilor 1-5 si obiectivelor 1-8 prezentate anterior in capitolul de prioritati.
Asadar, si in cadrul acestei masuri, obiectivul stabilit pentru implementarea planului de
dezvoltare locala din zona Microregiunea Horezu reflecta analiza SWOT a grupului, intre
obiectiv si prioritati existand o relatie sinergetica si complementara. Prin urmare, criteriul de
selectie SCS 3.1.2 este respectat inca o data.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Accesarea masurii 431.2 este necesara si oportuna pentru implementarea strategiei de
dezvoltare a grupului de actiune locala MICROREGIUNEA HOREZU. Asadar, aceasta
masura ofera grupului posibilitatea de a functiona corect, asigurandu-i resursele financiare
necesare: inchirierea unor locatii, plata expertilor implicati in implementarea strategiei de
dezvoltare locala, inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice si alte actiuni
specifice functionarii gal.
2.
Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si
modul de acoperire a teritoriului MICROREGIUNEA HOREZU
Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite
Componenta a – Functionarea GAL (8,7%)
Componenta b – Instruirea si animarea teritoriului dupa selectia GAL (2,3%)
Actiunile satisfac necesitatile in ceea ce priveste organizarea si functionarea Grupului de
actiune locala Microregiunea Horezu.
Actiunile prezentate mai sus, vor fi implementate in cadrul grupului de actiune locala
MICROREGIUNEA HOREZU cu respectarea prioritatilor 1-4 si obiectivelor 1-8 prezentate
anterior in capitolul de prioritati. Prin urmare, actiunile stabilite in cadrul acestei masuri, sunt in
concordanta cu obiectivele si prioritatile strategiei. Asadar, criteriul de selectie CS 3.1.3 se
respecta inca o data.
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Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri:
Actiunile sunt destinate intregului teritoriu.
3.

Sinergia cu alte masuri

Masura este complementara cu toate masurile prezentate mai sus. Actiunile specifice
acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte actiuni din
cadrul altor masuri.
Dupa cum se poate observa, prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare
locala propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin
urmare, criteriul de selectie CS 3.1.4 se respecta inca o data.
4. Beneficiarii
GAL - Microregiunea Horezu
Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul Anexei 2.
5. Tipuri de actiuni eligibile
Componenta a):
- Cheltuieli pentru salarii si alte tipuri de remuneratii pentru personalul GAL
- Cheltuieli pentru plata chiriei sediului GAL
- Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL (curăţenie, igienizare etc.);
- Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia/întreţinerea de bunuri: mijloace de transport,
echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL;
- Cheltuieli pentru achiziţia de consumabile – hârtie, tonere, birotică etc.
- Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poşta şi servicii poştale etc.) şi plata
utilităţilor (energie electrică, energie termică, alimentarea cu gaze naturale etc.);
- Cheltuieli pentru asigurarea transportului (transport rutier, transport feroviar, transport
aerian, închirierea de autovehicule, etc.);
- Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare
rurală, seminarii, etc. – transport, cazare, masă, diurnă etc;
- Cheltuieli pentru servicii externalizate, legate de implementarea strategiei de dezvoltare
locală – consultanţă, expertiză etc.
- Cheltuieli pentru servicii externalizate, pentru funcţionarea eficientă a GAL – servicii de
audit, contabile, servicii informatice, etc.
Componenta b):
Pentru Cap. I Cheltuieli pentru instruire – angajaţi GAL şi lideri locali:
• cheltuieli cu taxele / servicii de instruire;
Pentru Cap. II Cheltuielile pentru realizarea de studii ale zonei:
• cheltuieli pentru serviciile prestate în vederea realizării de studii la nivelul teritoriului, legate
de implementarea strategiei de dezvoltare locală;
Pentru Cap. III Cheltuieli pentru evenimente de promovare:
• cheltuieli cu materiale informative;
• cheltuieli cu consumabile în cadrul acţiunilor;
• cheltuieli pentru închirierea de echipamente, logistică pentru derularea acţiunilor;
• cheltuieli pentru închirierea de spaţii adecvate pentru derularea activităţilor proiectului;
• cheltuieli privind asigurarea transportului pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului;
• cheltuieli privind cazarea şi masa în cadrul activităţilor proiectului;

180

Plan de dezvoltare locală GAL Microregiunea Horezu
• cheltuieli privind transportul, cazarea şi masa participanţilor la acţiuni de informare –
promovare şi animare a teritoriului (seminarii, grupuri de lucru, etc.);
Pentru Cap. IV Cheltuieli pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare
locală
• cheltuieli cu materiale informative (broşuri, pliante, afişe, spoturi etc.);
• cheltuieli cu consumabile în cadrul acţiunilor;
• cheltuieli pentru închirierea de echipamente, logistică pentru derularea acţiunilor;
• cheltuieli pentru închirierea de spaţii adecvate pentru derularea activităţilor proiectului;
• cheltuieli privind asigurarea transportului pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului;
• cheltuieli privind cazarea şi masa în cadrul activităţilor proiectului;
• cheltuieli privind transportul, cazarea şi masa participanţilor la acţiuni de informare – cu
privire la strategia de dezvoltare locală (seminarii, grupuri de lucru, etc.);
Pentru Cap. V Alte cheltuieli pentru animarea teritoriului
In ceea ce priveste defalcarea actiunilor in materiale si imateriale, aceasta s-a realizat in cadrul
Anexei 2.
6. Criterii de selectie locala
Se vor respecta criteriile de selectie din fisa masurii 431.2, PNDR.
7. Intensitatea ajutorului
100%
8. Indicatori de monitorizare
Tip de indicator
Realizare
Realizare

Indicator
Numar de actiuni sprijinite privind
functionarea grupurilor de actiune locala
Numar de participanti care au realizat cu
succes actiunea de instruire

Tinta 2012-2013
3
1 (MICROREGIUNEA
HOREZU)

9. Buget
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL MICROREGIUNEA
HOREZU este de 300.000 Euro.
Finanţare

Denumirea
Măsurii:
Masura 421

Euro
Ron (curs 1
Euro
=
4,3970 lei
din data de
02.05.2012)

Valoare
publică

Contribuție
privată

297.000

Suma
3.000

%
1

1.305.909

19.191

1

Cost
Total B-C

Ponderea
măsurii
din
valoarea
publică
PDL

Contribuție
FEADR

Contribuție
Natională B-F

Contributie
publică
conform
fișei tehnice
a
masurii
din PNDR

300.000

%
10.43

Suma
237.600

%
79.2

Suma
59.400

%
19.8

%
99

1.319.100

10.43

1.044.727

79.2

261.182

19.8

99
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Anexa nr.2 Fisele măsurilor
Masura 411 prin Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte
Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei
Obiectiv:
Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a
terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de
cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaza in sectoarele mentionate.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare in zona grupului de actiune locala
Microregiunea Horezu in contextul legat de cresterea competitivitatii si diversificarii
produselor si activitatilor din agricultura si silvicultura, de restructurarea si modernizarea
sectoarelor agricol si forestier, a sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele
agricole si forestiere, de incurajarea afacerilor orientate spre piata cerintelor pentru o gama
larga de aptitudini economice si de management cat si de indeplinirea obiectivului gestionarii
durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologiii si practic prietenoase
mediului si de utilizare a energiei regenerabile.
Descrierea interventiei – domeniul de acoperire al masurii
Masura sprijina:
1.
Programe de formare profesionala de scurta durata (initere, perfectionare si
specializare), cu programe diferentiate de pregatire, in functie de tematica cursului, grupul tinta
si nivelul existent de pregatire al solicitantilor de formare profesionala in vederea imbunatatirii
si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice in domeniul agricol,
forestier si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si
agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc.
2.
Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a
modului de aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala.
Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un character colectiv si nu
individual.
Beneficiari
Beneficiari finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii
(inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.
Beneficiari directi, furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a
cunostintelor, sunt entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale
a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte.
Evaluarea numarului: 10 beneficiari directi
445 de beneficiari finali
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Precizari privind actiunile eligibile
*Actiuni imateriale:
Tip de actiuni eligibile:
1.
Oferirea de programe de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile
agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu:
a)
Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei,
igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si
sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura
in concordanta cu standardele Uniunii Europene;
b)
Imbunatatirea si incurajarea afacerilor;
c)
Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului;
d)
Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea
rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor natural etc.);
e)
Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;
f)
Dezvoltarea unor capacitate innovative in lantul agro-alimentar;
g)
Insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie
compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului.
2.
Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice,
targuri, expozitii, proiecte de success, evenimente care pot contribui la informarea acestora
privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb
de experienta etc.

Alte tipuri de actiuni eligibile (actiuni inovative):
1. Programe de educatie vocationala pentru tineri dornici sa-si dezvolte abilitatile in
diverse domenii interdisciplinare;
2. Programe de instruire practica inclusiv orientate catre membrii GAL Microregiunea
Horezu si catre echipa sa tehnica. Pentru implementarea acestei actiuni se pot avea in
vedere si forme de lucru de instruire practica in situ al carui scop este reprezentat de
asimilarea de noi cunostinte prin puterea exemplului, cu privire la proiecte realizate in
alte zone, la nivel national sau international;
3. Actiuni de orientare pentru sprijinirea initiativei antreprenoriale in cadrul unor noi
activitati care sa diminueze dependenta de agricultura: agroturism, alte tipuri de turism
ecologic - turism montan, turism cultural, energie din surse regenerabile, marca de
calitate a produselor traditionale, etc.
4. Actiuni de orientare pentru infiintarea de intreprinderi prin revitalizarea, valorificarea,
transformarea/comercializarea produselor traditionale cu o valoare adaugata;
5. Actiuni pentru introducerea noilor tehnologii in activitati agricole, silvice şi nonagricole: „pepiniera de idei a tinerilor”;
6. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea
produselor traditionale si extinderea canalelor de distributie;
7. Activitati de formare a tinerilor pentru pastrarea identitatii teritoriului prin cunoasterea
activitatilor traditionale si a modalitatilor de promovare;
8. Proiecte de formare şi animare-participare - implicare şi voluntariat - pentru realizarea si
marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: zone agroturistice, zone piscicole,
zone cinegetice, trasee culturale şi ale meşteşugurilor etc.
9. Actiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate ale produselor şi
serviciilor, inclusiv a celor incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale (meniuri si
degustari, seminarii practice etc.);
10. Actiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la un nou canal de
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distributie si la penetrarea de piete noi; reevaluarea nisei de piata;
11. Activitati de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuzare a
programului in teritoriu;
12. Programe pentru sustinerea serviciilor de calitate in agroturism şi turism ecologic in
concordanta cu politica de protejare a mediului inconjurator.
13. Alte activitati de formare, informare si mobilizare care raspund prioritatilor si contribuie
la realizarea obiectivelor strategiei ,
14. Activitati ale sectorului asociativ care cultiva/educa valori comunitare si principiile din
prezentul plan de dezvoltare locală, la realizarea obiectivelor strategiei şi inclusiv la
dezvoltarea formelor asociative în toate domeniile de activitate
15. Activitati cu caracter demonstrativ/educativ sau experimental, de transfer de cunoştinţe
şi promovare a performanţei inclusiv ateliere demonstrative, expozitii, colectii, etc. care
raspund prioritatilor si contribuie la realizarea obiectivelor strategiei (ex. Atelier de
pregătirea tradiţională a laptelui covăsit, a turtei de mălai, etc, concursuri cu premii
pentru stimularea initiativei, performantei scolare, profesionale si antreprenoriale - (ex.
Cel mai bun iaurt - lapte covăsit, cea mai bună brânză, cea mai ecologică-performantă
obşte, etc.).
*Actiuni materiale:
Tip de actiuni eligibile: Nu este cazul



Finantare
Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 100%

Preturile afisate sunt in Euro
Numar de
Estimarea
Contributia
Cost total
proiecte
costului total FEADRmediu
prevazute
pe masura
masura

Contributia publica Contributia
nationala
privata

10

26.000

13.000

130.000

104.000

0
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Masura 411 prin Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole
Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei
Obiectiv
Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a
factorilor de productie.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Investitiile realizate pana in prezent in zona Microregiunea Horezu nu au reusit decat intr-o
mica masura sa se adapteze nevoilor actuale ale pietei. Se impune astfel, imbunatatirea
competitivitatii exploatatiilor, in special a celor de semi-subzistenta care prin investitii in
capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor conduce la transformarea
unui numar mare de astfel de ferme in exploatatii agricole viabile.

Descrierea interventiei – domeniul de acoperire al masurii
In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si
echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile privind
adaptarea constructiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare si cresterea
competitivitatii exploatatiilor agricole.
Scopul sprijinului acordat prin masura cuprinde:
a) Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole
b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile
c) Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole;
d) Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusiv energie din surse
regenerabile in cadrul fermei;
e) Infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt (pana la 5 ani) si
regenerare pe cale vegetativa (lastari, drajoni etc), cum ar fi culturile de plopi, salcii,
salcami etc., in scopul producerii de energie regenerabila;
f) Cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii inclusiv a
produselor traditionale la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora.
Beneficiari
Tipuri de beneficiari
-

Fermieri (Sunt exceptate de la sprijinul prin aceasta masura organizatiile de producatori
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din sectorul legume si fructe pentru investitii sprijinite prin Pilonul 1.)
-

Persoanele fizice neautorizate inca sunt acceptate ca beneficiari potentiali daca se
angajeaza sa se autorizeze pana la data incheierii contractului de finantare.

-

Grupurile de producatori si cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca
investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membrii.

Evaluarea numarului: 6 beneficiari

Precizari privind actiunile eligibile


Actiuni imateriale
Tip de actiuni eligibile:

-

Costurile generale ale proiectului, conform art. 55 din Regulamentul CE nr. 1974/2006,
cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru
eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa
cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente
maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si
constructii, si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor;
 Actiuni materiale:
Tip de actiuni eligibile:

-

Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia Agricola la nivel de
ferma, inclusiv investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele de
protectia mediului;

-

Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate
sau memoriu justificativ;

-

Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice
de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului
calitatii la nivel de ferma etc.

-

Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de
irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu

-

Achizitionarea (inclusive in leasing) de tractoare noi, combine de recoltat, masini,
utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate,
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identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriu justificativ
-

Achizitionarea (inclusiv in leasing) de noi mijloace de transport specializate, necesare
activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriu
justificativ;

-

Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Agricol

-

Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand
echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire, etc.

-

Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;

-

Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Finantare


Ajutor public (FEADR + contributie nationala): 40%

Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
-

10% pentru investitii realizate de tineri agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data
depunerii cererii de finantare;

-

10% pentru investitii realizate de agricultori in zonele prevazute la art. 36 litera (a),
punctele I, ii, iii din Regulamentul CE nr 1698/2005;

-

10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin
urmatoarele tipuri de operatiuni: “ imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii
ingrasamintelor cu azotat”, “instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii
agricole si in cadrul proceselor de prelucrare sin comercializare”. Aceasta majorare se
aplica exclusive la partea de proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de
operatiuni;

Preturile afisate sunt in Euro
Numar de Cost
proiecte
total
prevazute
mediu
6

69.444

Estimarea
Contributia
costului
FEADRtotal
pe
masura
masura
416.667

200.000

Contributia
publica nationala

Contributia privata

50.000

166.667
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Masura 411 prin Masura 122 - Imbunatatirea valorii economice a padurii
Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare - miza interventiei
Obiectiv
Cresterea valorii economice a padurilor tinand cont de rolul multifunctional si managementul
durabil al padurilor
Raportul cu strategia de dezvoltare
Masura are ca efect cresterea valorii economice si ecologice a padurii din zona Microregiunea
Horezu prin ameliorarea compozitiei arboretelor cu specii valoroase indigene, prin utilizarea
de echipamente eficiente de recoltare si plantare, precum si prin desfasurarea altor activitati
specifice in scopul gestionarii durabile a padurilor. Planurile de management sunt esentiale
pentru identificarea categoriilor de lucrari necesare in vederea cresterii valorii economice a
padurilor si de aceea, in zona grupului de actiune locala Microregiunea Horezu aceasta
interventie se poate realiza doar prin investitii consistente de-a lungul varstei padurii.
Descrierea interventiei-domeniul de acoperire al masurii
Prin aceasta masura se sprijina investitiile in padurile care se supun regimului silvic si pentru
care
s-au elaborat planuri de amenajare silvica,potrivit legislatiei nationale si care sunt
obligatorii. Sprijinul se va acorda proprietatilor forestiere pentru realizarea actiunilor si
masurilor prevazute de planurile de amenajare silvica, sau strins legate de acestea si care
contribuie la cresterea valorii economice a padurilor si pentru investitii in echipament de
recoltare a produselor lemnoase. Producerea de puieti forestieri in pepiniere silvice este de
asemenea sprijinita prin aceasta masura numai in conditiile in care pepiniera face parte din
exploatatia forestiera si este situata in padure.
Beneficiari

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice si asociaţii ale acestora;
forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obsti de mosneni, obsti
răzesesti, păduri grăniceresti si altii) – constituite în baza Legii 1/ 2000, art. 26;
comune, orase si municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora;
institutii de cult si învătământ detinătoare de pădure si asociatiile acestora;
asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus.
Evaluarea numarului : 7 beneficiari
Precizari privind actiunile eligibile

*Actiuni imateriale:
Tip de actiuni eligibile:
Pentru suprafete de padure mai mari de 1.000 ha:
-Achizitionarea de echipamente software necesare pentru elaborarea documentatiei tehnice
cerute de reglementarile forestiere in vigoare.
Indiferent de suprafata de padure:
-Proiecte tehnice, taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti,achizitionarea de patente si
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licente, in procent de maxim 10% din valoarea proiectului.
*Actiuni materiale
Tip de actiuni eligibile;
Pentru suprafete de padure mai mari de 10 ha:
-Achizitionarea de masini, echipamente si materiale pentru suprafete incluse in Catalogul
National al materialelor forestiere de reproducere ( ex: Livezi semincere, Parinti de familii) si in
suprafetele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere.
-Achizitionarea de masini, echipamente si materiale pentru realizarea lucrarilor de ingrijire si
conducere a arboretelor prevazute in planurile de amenajare (ex. plantari,descoplesiri,curatiri,
combaterea boli si daunatori).
-Infiintarea de pepiniere forestiere, inclusiv achizitionarea de masini, echipamente si materiale
pentru producerea de material forestier de reproducerea de calitate numai in cazuri exceptionale
cum sunt acelea ca pepiniera sa faca parte din exploatatia forestiera si pe terenuri din fond
forestier.
Pentru suprafete de padure mai mari de 100 ha sau pentru asociatii care detin suprafete
mai mari de 100 ha:
- Achizitionarea de echipamente si masini necesare pentru activitatea de exploatare care au
impact redus asupra mediului, altele decit masinile complexe cum ar fi harvesterurile, in
vederea cresterii economice a padurilor.
Indiferent de suprafata de padure:
-Achizitionarea materialului de plantat, costurile de instalare a culturilor, pentru imbunatatirea
structurii arboretelor in concordanta cu tipul natural fundamental de padure;
-Refacerea arboretelor slabproductive si substituirii celor derivate;
-Realizarea lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor prevazute in planurilor de
amenajare, incuzand raritura pre-comerciala;
Finantarea

*Ajutorul public (FEADR + contributie nationala) : 60%
Sprijin public (comunitar si national) acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 50% din
totalul cheltuielilor eligibile.
In zonele defavorizate (LFA) si in siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60% din
totalul cheltuielilor eligibile.
Preturile afisate sunt in Euro
Numar de
Estimarea
Cost total
proiecte
costului total
mediu
prevazute
pe masura
7

83.333

583.333

Contributia
FEADR-masura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

280.000

70.000

233.333
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Masura 411 prin Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori
Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei
Obiectiv
Incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic in vederea obtinerii
de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii
de productie unitare si sprijinirea accesului la piata a propriilor membri.
Raportul cu strategia de dezvoltare
In urma analizei relatiei dintre exploatatiile de subzistenta si semi-subzistenta cu piata, se
impune, in zona MICROREGIUNEA HOREZU, identificarea oportunitatilor pentru o mai buna
valorificare a productiei agricole. In contextul in care asocierea in grupuri de producatori a
constituit o parghie in procesul de transformare a fermelor de semi-subzistenta in ferme
familiale comerciale, aceasta masura este extrem de importanta.
Descrierea interventiei – domeniul de acoperire al masurii
Domeniul de actiune al masurii il constituie incurajarea infiintarii si functionarii administrative
a grupurilor de producatori, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in
vigoare, ceea ce va conduce la :
a) Adaptarea productiei la cerintele si exigentele pietei;
b) Asigurarea comercializarii in comun a produselor, inclusiv pregatirea pentru vanzare,
centralizarea vanzarilor si distributia produselor cu ridicata;
c) Cresterea valorii adaugate a productiei obtinute in comun si o mai buna gestionare
economica a resurselor si rezultatelor obtinute;
d) Stabilirea unor reguli comune in ceea ce priveste informatiile asupra productiei, in
special cu privire la cantitate, calitate si tipul ofertei, acordandu-se o atentie deosebita
produselor obtinute in cantitati corespunzatoare pentru industria prelucratoare si pentru
reteaua de comercializare.
Beneficiari
Grupuri de producatori recunoscute oficial incepand cu 1 ianuarie 2007 pana la 31 decembrie
2013, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Se exclud de la finantare grupurile de
producatori, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin Programul SAPARD sau
de la bugetul national, precum si organizatiile de producatori din sectorul legume – fructe care
beneficiaza de sprijin prin Regulamentul CE 2200/1996, precum si organizatiile de producatori
de hamei.
Evaluarea numarului: 3 beneficiari
Precizari privind actiunile eligibile
* Actiuni imateriale:
Tip de actiuni eligibile:
Sprijinul se acorda pentru grupurile de producatori recunoscute conform legislatiei in vigoare,
pentru urmatoarele categorii:
1. Sectorul agricol:
*culturi de camp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi radacinoase camp);
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* horticultura (flori, plante ornamentale);
*viticultura (vita de vie pentru vin);
*cresterea animalelor pentru lapte;
*granivore (porci si pasari);
*mixt (cresterea animalelor pentru lapte si carne/ culturi vegetale si cresterea animalelor).
2. Sectorul forestier:
*produse lemnoase;
*produse nelemnoase.
*Actiuni materiale (actiune inovativa)
Tip de actiuni eligibile:
- investitii pentru functionarea grupului de actiune local ce constau in:
* achizitionarea de echipamente pentru prelucrarea si depozitarea productiei obtinute;
*cheltuieli administrative.
Finantare
* Ajutorul public (FEADR+ contributie nationala): 100%
Sprijinul va fi calculat pe baza productiei comercializate anual de catre grupul de producatori,
astfel:
a) 5%, 5%, 4%, 3%, si 2% din valoarea productiei comercializate de pana la 1.000.000
Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an;
b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5%, si 1,5% pentru valoarea productiei comercializate care
depaseste 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al
cincilea an.
* Sprijinul nu va putea depasi urmatoarele plafoane:
50.000 Euro (anul I)
50.000 Euro (anul II)
40.000 Euro (anul III)
30.000 Euro (anulIV)
30.000 Euro (anul V)
Preturile afisate sunt in Euro
Numar de
proiecte
prevazute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total pe
masura

Contributia
FEADRmasura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

3

83.333

250.000

200.000

50.000

0
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Masura 411 prin Masura 312 intreprinderi

Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare- miza interventiei
Obiectivul masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor
non-agricole in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.
Raportul cu strategia de dezvoltare
In prezent in zona Microregiunea Horezu, functiile economice depind aproape in intregime, de
existenta activitatilor agricole. Necesitatea restructurarii activitatilor la nivelul fermelor agricole
impreuna cu imbunatatirea capitalului fermelor comerciale si orientarea inevitabila catre o
ocupare partiala in agricultura va determina eliberarea unei parti considerabile a fortei de munca
din sectorul agricol. Aceasta situatie explica necesitatea crearii de locuri de munca alternative,
precum si a surselor de venituri aditionale din activitati non-agricole, alaturi de reorientarea
fortei de munca spre activitati non-agricole si catre dezvoltarea serviciilor pentru populatia
rurala.
Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii
Investitii necorporale(software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a
acestora.
Investitii corporale(constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv, dotarea
aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusive achizitionarea in leasing a acestora);

Beneficiari
Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/2003 si in
legislatia nationala in vigoare 35 (avand mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala
neta sau active totale de o valaoare de pana la 2,0 milioaone Euro)
Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici)-care se vor angaja ca pana la data semnarii
contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa
functioneze ca micro-intreprindere.
Evaluarea numarului:10 beneficiari

Precizari privind actiunile eligibile
* Actiuni imateriale:
Tip de actiuni eligibile:
Investitii necorporale(software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a
acestora.
*Actiuni materiale:
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Tip de actuini eligibile:
Investitii corporale(constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv, dotarea
aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusive achizitionarea in leasing a acestora);
Sprijinul activitatilor non-agricole in spatiul rural prin intermediul dezvoltarii
microintreprinderilor atat nou create cat si existente.
Actiunile prevad:
i.Investitii in activitati non agricole cum ar fi:
-Industria usoara(obiecte de artizanat, incaltaminte, lana, tricotaje, produse de uz gospodaresc,
produse odorizante etc.);
-In activitatea de procesare industriala a produselor lemnoase- incepand de la stadiul ce
cherestea ( ex. Mobila);
-Mecanica fina, asmblare masini, unelte si obiecte casnice, produse de ambalaje etc.
ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat, si a altor activitati
traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanai, olaritului, brodatul,
confectionare instrumente musicale traditionale etc.) precum si marketingul acestora (mici
magazine de desfacere a propriilor produse obtiunte din aceste activitati).
iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
-Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
-Servicii de conectare si difurare internet;
-Servicii de mecanizare, transport( altele decat achizitia mijloacelor de transport) protectie
fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor;
-Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice;
iv. Investitii in producerea de energie regenerabila;
- Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat
biocombustibilii;
Finantare
* Ajutorul public (FEADR + contributie nationala) :85%

Preturile afisate sunt in Euro
Numar de
proiecte
prevazute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe masura

Contributia
FEADRmasura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

10

58.823

588.235

400.000

100.000

88.235
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Masura 413 prin Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice
Obiectul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei
Obiectiv
Dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de
vizitatori, a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Turismul rural din zona Microregiunea Horezu nu este dezvoltat conform cererii pietei
turistice interne si internationale; infrastructura turistica existenta nu raspunde pe deplin
cerintelor turistilor din punct de vedere cantitativ al spatiilor de cazare si a locurilor de recreere,
confruntandu-se in prezent cu dificultati sub aspect tehnic, financiar si educational.Tocmai din
acest motiv , sprijinul actiunilor din aceasta masura, vizeaza prioritar respectarea si promovarea
principiilor de dezvoltare durabila.In acest context, extinderea ariei ofertei specifice, stimularea
zonelor cu potential turistic ridicat ca fi atent monitorizata, in timp ce, vor fi respectate in mod
obligatoriu, masurile de protejare a mediului.

Descrierea interventiei - domeniul de acoperire al masurii
Sprijinul prin aceasta masura vizeaza investitii in spatiul rural:
componenta a) Investitii in infrastructura de primire turistica
componenta b) Investitii in activitati recreationale;
componenta c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare,
amenajarea de marcaje turistice, etc;
componenta d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Beneficiari

Tipuri de beneficiari:
Micro-intreprinderile;
-

-

Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici)- care se vor angaja ca pana la data
semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica
autorizata si sa functioneze ca microinteprindere;
Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si
asociatiile de dezvoltare intercomunitara 58 realizate doar intre comune si infintate
conform legislatiei nationale in vigoare;
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-

ONG-uri.

Evaluarea numarului: 12 beneficiari

Precizari privind actiunile eligibile
*Actiuni imateriale:
Tip de actiuni eligibile:
Pentru componenta c)
i. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice
din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;
Pentru componenta d):
i. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul
promovarii actiunilor turistice; brosuri de prezentare, panouri de informare etc;

Alte tipuri de actiuni eligibile (actiuni inovative):
i. Realizarea de studii de piata preliminare pentru determinarea potentialului sectorului
agroturistic in teritoriu, ca alternativa la activitatile rurale in mod complementar pentru
valorificarea produselor traditionale.

*Actiuni materiale:
Tip de actiuni eligibile:
Pentru componenta a):
i.Constructia,modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri
agro- turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-inteprindere)
avand pana la 15 camere.
Pentru componenta b)
i.Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de
structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, trasee
pentru echitatie inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si
competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting etc.
Pentru componenta c)
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i.Construirea,modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii,
prezentarii si vizitarii turistice; Se va imbina, in acest sens componenta turistica cu cea
comerciala(de exemplu, prin promovarea, prin intermediul expozitiilor a diferitelor produse
traditionale- actiune inovativa)
ii.Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica etc

Finantare
*Ajutorul public (FEADR+contributie nationala): maxim 100%
i.Pentru investitiile in interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public
nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea
de 200.000 Euro/proiect ;
ii.Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de
pana la :
-

85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect in cazul
proiectelor de investitii in agro-turism;
50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri
de investitii in turismul rural.

Preturile afisate sunt in Euro
Numar de
proiecte
prevazute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe masura

Contributia
FEADRmasura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

12

71.428

714.286

400.000

100.000

214.286
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Masura 413 prin masura 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei
Obiectivul general al masurii vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie,
asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul
rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Dezvoltarea economica si sociala durabila a spatiului rural Microregiunea Horezu este
indispensabil legata de imbunatatirea serviciilor de baza ale zonei. De asemenea, pe teritoriul
Microregiunea Horezu exista un numar impresionant de obiective de patrimoniu, care necesita
reabilitare. Asadar, accesarea acestei masuri se face necesara in cadrul teritoriului GAL –
Microregiunea Horezu.

Descrierea interventiei – domeniul de acoperire al masurii
Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza investitii in spatiul rural pentru:
Componenta a) Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala
Componenta b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Beneficiari
Tipuri de beneficiari:
 Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
 Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune
infiintate conform legislatiei nationale in vigoare ;
 ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale
in vigoare;
 Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de
patrimoniu cultural/natural de interes local si care aplica pentru componenta „c”.
Evaluarea numarului: 17 beneficiari
Precizari privind actiunile eligibile
*Actiuni imateriale:
Tip de actiuni eligibile:
Pentru componenta b):
 Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de
valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii;
*Actiuni materiale
Tip de actiuni eligibile:
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Pentru componenta a):
 Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de
joaca pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
 Renovarea cladirilor publice (ex.primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru
organizarea de targuri etc.);
 Investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (in situatia in
care este vorba despre cladiri publice);
 Prima infiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de
ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale;
 Investitii in constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
 Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale , inclusiv
prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente
muzicale traditionale in vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte
componenta a proiectului. De asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de
echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj
Pentru componenta b):
 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectelor de patrimoniu cultural - grupa B72 si
natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);
 Achizitionarea de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural.

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

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe masura

Contributia
FEADRmasura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

17

30.588

520.000

416.000

104.000

0
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Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare
Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventie
Obiectivul operational – Participarea Grupurilor de Actiune locala la proiectele de
cooperare
Raportul cu strategia de dezvoltare
Prezenta strategie are ca scop dezvoltarea zonei Microregiunea Horezu. O forma de
dezvoltare a acestei zone o reprezinta si cunoasterea modului de actiune a unui alt grup de
actiune locala. Asadar, prin actiuni de cooperare ce se pot materializa prin intermediul masurii
421, se pot realiza schimburi de informatii relevante cu privire la proiectele de suces, actiuni
model si alte tipuri de activitati de cooperare ce pot adduce valoare adaugata zonei
Microregiunea Horezu.
Descrierea interventiei – domeniul de acoperire al masurii
Domeniul de acoperire al masurii este reprezentat de proiectele de cooperare. Proiectele de
cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte:
a.
Parteneriatul: implicarea partenerilor locali in operatiunile prevazute.
b.
Integrarea in strategia teritoriului: integrarea in strategia teritoariala, valoarea
adaugata a proiectului, coordonarea cu alte actiuni derulate, valorificarea experientei cooperarii
din afara teritoriului.
c.
Tipul de proiect: Actiuni comune concrete (mai mult decat o intentie si/sau un schimb
de experienta).
d.
Aspecte tehnice: fezabilitate tehnica, calendar, mecanismul de implementare, aspect
practice, metodologice si de organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.
e.
Aspecte finanaciare: buget realist si coerent, plan de finanatare, deviz, fezabilitate
financiara, implicarea diversilor actori.
Beneficiari:
Teritoriul GAL Microregiunea Horezu
Evaluarea numarului: 4 proiecte de cooperare
Precizari privind actiunile eligibile
*Actiuni imateriale
Tip de actiuni eligibile: actiuni de cooperare
Cheltuieli eligibile
-cheltuieli privind pregatirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, intalniri,
seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente;
-chetuieli de investitii pentru implementarea proiectelor comune;
-cheltuieli pentru proiecte comune de instruire;
*Actiuni materiale:
Tip de actiuni eligibile:
-nu este cazul
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Finantare
*Ajutorul public (FEADR+contributie nationala): 100%
Preturile afisate sunt in Euro
Numar de
proiecte
prevazute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe masura

Contributia
FEADRmasura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

4

12.500

50.000

40.000

10.000

0
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Masura 431.2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si
animarea teritoriului

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei

Masura 431 urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare
locala prin:
- Asigurarea resurselor umane , financiare si tehnice pentru sprijinirea activitatii Grupurilor
de Actiune Locala;
- Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala in vederea elaborarii si implementarii
strategiilor de dezvoltare locala;
- Animarea teritoriului.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Accesarea masurii 431.2 este necesara si oportuna pentru implementarea strategiei de
dezvoltare a grupului de actiune locala MICROREGIUNEA HOREZU. Asadar, aceasta masura
ofera grupului posibilitatea de a functiona corect, asigurandu-i resursele financiare necesare:
inchirierii unor locatii, platii expertilor implicati in implementarea strategiei de dezvoltare
locala, inchirierii/achizitiei de echipamente de birotica si electronice si altor actiuni specifice
functionarii GAL.
Descrierea interventiei – domeniul de acoperire al masurii
Componenta a - Functionarea GAL (8,25%)
Componenta b – Instruirea si animarea teritoriului dupa selectia GAL (2,18%)
Beneficiari

Tipuri de beneficiari
Beneficiari – Grupuri de Actiune Locala
Evaluarea numarului : 1 beneficiar, prin trei actiuni

Precizari privind actiunile eligibile
Actiuni imateriale:
Tip de actiuni eligibile:
Componenta a):
- Cheltuieli pentru salarii si alte tipuri de remuneratii pentru personalul GAL
- Cheltuieli pentru plata chiriei sediului GAL
- Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poşta şi servicii poştale etc.) şi plata
utilităţilor (energie electrică, energie termică, alimentarea cu gaze naturale etc.);
- Cheltuieli pentru asigurarea transportului (transport rutier, transport feroviar, transport
aerian, închirierea de autovehicule, etc.);
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Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare
rurală, seminarii, etc. – transport, cazare, masă, diurnă etc;
- Cheltuieli pentru servicii externalizate, legate de implementarea strategiei de dezvoltare
locală – consultanţă, expertiză etc.
- Cheltuieli pentru servicii externalizate, pentru funcţionarea eficientă a GAL – servicii de
audit, contabile, servicii informatice, etc.
Componenta b):
Pentru Cap. I Cheltuieli pentru instruire – angajaţi GAL şi lideri locali:
• cheltuieli cu taxele / servicii de instruire;
Pentru Cap. III Cheltuieli pentru evenimente de promovare:
• cheltuieli pentru închirierea de spaţii adecvate pentru derularea activităţilor proiectului;
Pentru Cap. IV Cheltuieli pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare
locală
• cheltuieli pentru închirierea de spaţii adecvate pentru derularea activităţilor proiectului;
• cheltuieli privind asigurarea transportului pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului;
Pentru Cap. V Alte cheltuieli pentru animarea teritoriului
-

Actiuni materiale:
Tip de actiuni eligibile:
-

Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL (curăţenie, igienizare etc.);
Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia/întreţinerea de bunuri: mijloace de transport,
echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL;
Cheltuieli pentru achiziţia de consumabile – hârtie, tonere, birotică etc.

Componenta b):
Pentru Cap. II Cheltuielile pentru realizarea de studii ale zonei:
• cheltuieli pentru serviciile prestate în vederea realizării de studii la nivelul teritoriului, legate
de implementarea strategiei de dezvoltare locală;
Pentru Cap. III Cheltuieli pentru evenimente de promovare:
• cheltuieli cu materiale informative;
• cheltuieli cu consumabile în cadrul acţiunilor;
• cheltuieli pentru închirierea de echipamente, logistică pentru derularea acţiunilor;
• cheltuieli privind cazarea şi masa în cadrul activităţilor proiectului;
• cheltuieli privind transportul, cazarea şi masa participanţilor la acţiuni de informare –
promovare şi animare a teritoriului (seminarii, grupuri de lucru, etc.);
Pentru Cap. IV Cheltuieli pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare
locală
• cheltuieli cu materiale informative (broşuri, pliante, afişe, spoturi etc.);
• cheltuieli cu consumabile în cadrul acţiunilor;
• cheltuieli pentru închirierea de echipamente, logistică pentru derularea acţiunilor;
• cheltuieli privind cazarea şi masa în cadrul activităţilor proiectului;
• cheltuieli privind transportul, cazarea şi masa participanţilor la acţiuni de informare – cu
privire la strategia de dezvoltare locală (seminarii, grupuri de lucru, etc.);
Pentru Cap. V Alte cheltuieli pentru animarea teritoriului
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Finantare
Ajutorul public ( FEADR + contributie nationala): 100%
Preturile afisate sunt in Euro
Numar de Cost total Estimarea
Contributia
Contributia
proiecte
mediu
costului total pe FEADR
- publica
prevazute
masura
masura
nationala
3
100.000
300.000
237.600
59.400

Contributia
privata
3.000
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CENTRALIZATORUL CRITERIILOR DE SELECTIE CS3.2.5, CS3.2.6 SI CS3.2.7

EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECTIE CS 3.2.5
Numar de
beneficiari/proiecte/masura

Din care: numar de
beneficiari
tineri/masura
Masura 411 (prin 111)
115
60
Masura 411 (prin 121)
6
2
Masura 411 (prin 122)
7
3
Masura 411 (prin 142)
3
2
Masura 413 (prin 312)
10
3
Masura 413 (prin 313)
12
4
Masura 413 (prin 322)
17
6
Masura 421
4
2
Masura 431.2
Nu se aplica
Nu se aplica
Total absolut
174
82
Total relative (%)
100%
47.13%
*Pentru masuri 411(prin 111) s-a luat in calcul numarul total de beneficiari finali

Din care: Numar
de beneficiari
tineri/masura
52.18%
33.34%
42.86%
66.67%
30.00%
33.34%
35.30%
50.00%
Nu se aplica
42.96%

Dupa cum se observa din tabelul de mai sus, mai mult de 30% dintre proiectele ce se vor implementa in
cadrul GAL Microregiunea Horezu sunt adresate tinerilor. In concluzie, se respecta criteriul de selectie
SCS3.2.5. recomandat de Minister.
EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECTIE CS 3.2.6

Masura 411 (prin 111)
Masura 411 (prin 121)
Masura 411 (prin 122)
Masura 411 (prin 142)
Masura 413 (prin 312)
Masura 413 (prin 313)
Masura 413 (prin 322)
Masura 421
Masura 431.2
Total absolut
Total relative (%)

Numar de
proiecte/masura

Din care: proiecte care
integreaza probleme
de mediu

6
6
7
3
10
12
17
4
Nu se aplica
65
100%

3
3
5
2
3
6
5
1
Nu se aplica
28
43.08%

Din care: proiecte
care integreaza
probleme de
mediu(%)
50.00%
50.00%
71.43%
66.66%
30.00%
50.00%
29.41%
25.00%
Nu se aplica
46.56%

Dupa cum se observa din tabelul de mai sus, mai mult de 25% dintre proiectele ce se vor implementa in
cadrul GAL Microregiunea Horezu cuprind actiuni pentru protectia mediului. In concluzie, se respecta
criteriul de selectie SCS3.2.6. recomandat de Minister.
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EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECTIE CS 3.2.7
Numar de
beneficiari/proiecte/masura

Din care: proiecte ce
vor avea ca
beneficiari grupuri
de producatori,
asociatii, parteneriate

Masura 411 (prin 111)
115
60
Masura 411 (prin 121)
6
3
Masura 411 (prin 122)
7
5
Masura 411 (prin 142)
3
2
Masura 413 (prin 312)
10
5
Masura 413 (prin 313)
12
6
Masura 413 (prin 322)
17
9
Masura 421
4
2
Masura 431.2
Nu se aplica
Nu se aplica
Total absolut
171
92
Total relative (%)
100%
53.81%
*Pentru masuri 411(prin 111) s-a luat in calcul numarul total de beneficiari finali

Din care: proiecte
ce vor avea ca
beneficiari grupuri
de producatori,
asociatii,
parteneriate (%)
52.18%
50.00%
71.43%
66.66%
50.00%
50.00%
52.94%
50.00%
Nu se aplica
55.40%

Dupa cum se observa din tabelul de mai sus, mai mult de 50% dintre proiectele ce se vor implementa in
cadrul GAL Microregiunea Horezu promoveaza forme asociative. In concluzie, se respecta criteriul de
selectie SCS3.2.5. recomandat de Minister.
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Anexa C Planul de finantare
Buget GAL (in EURO, total perioada implementare strategie)
Denumire parteneriat: GAL Microregiunea Horezu
Judetul Valcea

Denumirea Măsurii

Valoare
publică

Contributie
privată

Suma
411 prin Măsura 111
411 prin Măsura 121
411 prin Măsura 122
411 prin Măsura 142
413 prin Măsura 312
413 prin Măsura 313
Masura 413 prin
Măsura 322 -

Cost
Total
B+C

Ponderea
(%)
măsurii
din
valoarea
publică
PDL

%

Contributie
FEADR

Contributie
Natională B-F

Suma
%
Suma
%
104.000
80
26.000
20
200.000
48
50.000
12
280.000
48
70.000
12
200.000
80
50.000
20
400.000
68 100.000
17
400.000
56 100.000
14
416.000
80 104.000
20

130.000
250.000
350.000
250.000
500.000
500.000
520.000

0
166.667
233.333
0
88.235
214.286
0

0
40
40
0
15
30
0

130.000
416.667
583.333
250.000
588.235
714.286
520.000

4,57
8,78
12,29
8,78
17,56
17,56
18,27

Masura 421 pentru
implementarea
proiectelor de
cooperare

50.000

0

0

50.000

1,76

40.000

80

Cheltuieli de
functionare GAL
componenta a+b
TOTAL

297.000

3.000

1

300.000

10,43

237.699

79,2

2.847.000

705.521

3.552.521

100

2.277.600

10.000

% contributie
publică conform
fișei tehnice a
masurii din
PNDR

100
60
60
100
85
70
100

20

100

59.400 19,8

99

569.400
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REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI
Partea a -V-a: Parteneriatul
GAL Microregiunea Horezu - continuarea logică a unei tradiţii de cooperare teritorială
În Microregiunea Horezu există o puternică tradiţie istorică a cooperării:







1855 “plaiul Horezu” cu 34 de sate;
În perioada interbelică “plasa rurală Horezu” cu 99 de sate, 45.713 locuitori, a doua ca
mărime din judeţ;
1950 - 1968 plasa, cu mici modificări de contur, devine raionul Horezu - populaţia în
1966 a fost de de 83.165 de locuitori (7% din populaţia regiunii Argeş), 28 comune
arondate;
1994 - Administratiile publice locale din Horezu, Costesti, Vaideeni, Măldăreşti şi
Slatioara au creat un parteneriat pentru “Înfiinţarea aducţiunii de gaze naturale”, au
realizat Studiul de fezabilitate. La proiect s-au asociat Tomşani şi Frânceşti. Din păcate,
proiectul a fost abandonat după anul 1996.
2005 – oraşul Horezu şi comunele Costeşti, Măldăreşti, Slătioara şi Vaideeni înfiinţează
la 5 aprilie 2005 Asociaţia “Depresiunea Horezu” care obţine personalitate juridică la 2
august 2005 prin Încheierea nr.594/2005 a Judecătoriei Horezu.

1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură
(parteneriatul care realizează dosarul de candidatura – Planul de Dezvoltare Locală)
Asociaţia Depresiunea Horezu ADH (asociaţie de dezvoltare intercomunitară ai cărei
membri sunt localităţile Costeşti, Horezu, Măldăreşti, Slătioara şi Vaideeni) a iniţiat in 2008 un
program de dezvoltare locală a Microregiunii Horezu. Lor li s-au alăturat primariile din
Bărbăteşti, Frânceşti, Oteşani, Slătioara şi Tomşani, toate din partea de Nord-Vest a judetului
Valcea, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală FPDL, Centrul de Resurse pentru
Participare Publică CeRe, Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Vâlcea.
În acest mod Asociaţia Depresiunea Horezu a devenit leaderul recunoscut ca autoritate
legitimă şi responsabilă pemntru a demara procesul de dezvoltarea locală, un proces prin
care se identifică, se mobilizează şi se coordonează folosirea resurselor locale (adesea
subevaluate şi subutilizate) pentru a realiza schimbări pozitive, economice şi sociale, în paralele
cu efortul de protejare a mediului înconjurător. Pentru a determina obiectivele de dezvoltare şi
strategiile pentru atingerea lor, propunem următorul proces de planificare strategica pentru
dezvoltare economica locală:
1. Diagnosticul situaţiei existente în economia locală (care sunt resursele, cum se folosesc,
puncte tari şi puncte slabe, oportunităţi şi riscuri în folosirea lor pentru activităti
economice). Rezultatele preliminare ale diagnosticării situaţiei existente se regăsesc în
prezentul studiu.
2. Stabilirea viziunii de dezvoltare, a obiectivelor strategice de dezvoltare economică
locală pe o perioadă de patru ani (Horezu 2009-2013) şi a strategiilor pe care trebuie să
le adoptăm pentru îmbunătăţirea acestei situatii, a planului de acţiuni pentru atingerea
obiectivelor strategice cu identificarea responsabilitatilor;
3. Dezvoltarea a cinci proiecte pentru finanţare din fondurile structurale europene.
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Metodologia a fost cea din programele Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Aşezărilor
Umane pentru care microregiunea Horezu a fost regiune pilot inclusă în Manual şi procedurilor
pe care reprezentanţii Grupului de Acţiune Local iniţiat prin intermediul a două Asociaţii de
Dezvoltare (Asociaţia Depresiunea Horezu şi Asociaţia Bistriţa Otăsău) selectate în anul 2006
de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale printre cele 120 de teritorii (zone) subregionale, cu o populaţie cuprinsă între 10.000 şi 100.000 locuitori în vederea realizării de
structuri şi activităţi tip LEADER. Reprezentanţii teritoriilor desemnaţi de către parteneriate
informale ale sectoarelor public, privat şi a societăţii civile, au fost instruiţi pentru derularea
acţiunilor necesare pentru pregătirea implementării axei LEADER în România.
Tot in anul 2008 cele doua Asociatii intercomunitare, Asociaţia Depresiunea Horezu şi
Asociaţia Bistriţa Otăsău au ajuns la un acord referitor la o alaturare a eforturilor lor in vederea
realizarii impreuna a unui singur Grup de Actiune Locala si anume GAL Microregiunea
Horezu, o decizie determinata de experientele comune de lucru ocazionate de proiecte
anterioare, prezentate dealtfel in cuprinsul prezentei lucrari, de continuitatea teritoriilor si de
traditiile istorice de colaborare dintre localitatile membre. Rezultatul acestui parteneriat este un
Grup de Actiune Local Latent, Microregiunea Horezu, care reuneste noua localitati din NordVestul judetului Valcea, cu o populatie de peste 33.000 de locuitori si o suprafata de 619,84
kmp. Detaliile dezvoltarii parteneriatului nostru sunt prezentate in documentele anexe ale
intalnirilor care s-au desfasurat de-a lungul celor patru ani de colaborare intre actorii locali din
localitatile participante, intalniri sintetizate in tabelul de mai jos.

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Intalnirea, temele abordate, participanti

Data

Documente anexe

Consultari cu sprijinul liderilor locali de opinie
- Conferinta de planificare strategica a
Microregiunii Horezu/Analiza SWOT si
planificarea strategica/APL, ONG, Agenti
economici din Microregiunea Horezu, alesi
locali si judeteni, CJ Valcea, AM-CDRJ
Valcea, APM Valcea, TV local
Protocol constituire GAL Depresiunea
Horezu/Crearea nucleului de dezvoltare al
GAL Microregiunea Horezu/ APL, ONG,
Agenti economici din Microregiunea Horezu,
AM-CDRJ Valcea
Atelier participativ/Stabilirea directiilor si
obiectivelor strategice/APL, ONG, Agenti
economici din Microregiunea Horezu, AMCDRJ Valcea , GAL Kainuun Finlanda, TV
local
Aprobarea Strategiei de dezvoltare
microregionala 2009-2013, TV local

18-19.04.2008

PV al Conferintei
Lista prezenta
Fotografii

14.05.2008

PV intalnire
Protocol membri
fondatori
Lista observatori

26.09.2008

Minuta atelierului
Lista prezenta
Fotografii

09-11.10.2008

Consultare cu sprijinul liderilor locali de
opinie /Acord de parteneriat privind
participarea la procesul de selectie a GAL
Horezu/ APL, ONG, Agenti economici

11.11.2010

PV al Conferintei
Lista prezenta
Fotografii
Strategia de
dezvoltare a
Microregiunii
Nota de renuntare
Acord de
parteneriat
nefinalizat
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Aplicare de chestionare/productie, desfacere,
cresterea calitatii produselor agricole, protectia
mediului/crescatori de animale, prelucrarea
laptelui, beneficiari servicii agricole –
mecanizare, pomicultori, crescatori de albine,
managementul deseurilor
Comitet al cetatenilor - Cafenea
publica/Dezvoltarea locala din perspectiva
Programului LEADER - grupuri de lucru pe
urmatoarele teme: Teritoriu, Populatie,
Activitati economice, Organizare sociala si
institutionala/ APL, ONG, Agenti economici,
cetateni, alesi locali din Microregiunea Horezu
Forum de planificare strategica a
Microregiunii Horezu II/ revizuire analiza
SWOT, demarare procesului de planificare
strategica pentru perioada 2012-2015/ APL,
ONG, Agenti economici din Microregiunea
Horezu, AM-CDRJ Valcea
Intalnire de lucru/continuarea procesului de
elaborare a Strategiei 2012-2015, continuarea
inregistrarii, structurarii si formalizarii
propunerilor din partea participantilor, in
vederea identificarilor masurilor din cadrul
PNDR corespunzatoare si integrarea lor in
Strategia GAL-ului/ APL, ONG, Agenti
economici din Microregiunea Horezu, AMCDRJ Valcea
Focus-grup
tineret/consultarea
tinerilor
referitor la prioritatile de dezvoltare locala
identificate si identificarea de activitati
specifice acestui segment/tineri de la Gr. Sc C.
Brancoveanu din localitatile mebre
Reunirea Comitetelor locale ale comunitatilor
din GAL Microregiunea Horezu - Intalnire de
definitivare a Dosarului GAL Microregiunea
Horezu/Prezentarea concluziilor lucrarilor in
fata reprezentantilor localitatilor din teritoriul
GAL si a celorlalti parteneri esentiali din
teritoriu (DADR), oficializarea parteneriatului
prin semnarea documentatiei de parteneriat,
validarea Strategiei de dezvoltare, a
propunerilor si a alegerii actiunilor, elaborarea
candidaturii si rediscutarea acesteia cu
reprezentantii AM Valcea, prezentarea
proiectului de Statut al Gal Microregiunea
Horezu/parteneri
APL, ONG, Agenti
economici din Microregiunea Horezu, AMCDRJ Valcea , TV local

Sept.-oct. 2011

Chestionare
completate

16.02.2012

Minuta
Lista prezenta
Fotografii

17.03.2012

PV al Conferintei
Lista prezenta
Fotografii

31.03.2012

PV al Intalnirii
Lista prezenta
Fotografii

04.04.2012

Minuta intalnirii
Lista prezenta
Fotografii

12.04.2012

PV al Intalnirii
Parteneriat semnat
Lista prezenta
Fotografii
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1. Prezentarea procesului de elaborare a Dosarului de Condidatura
Parteneriatul public-privat Microregiunea Horezu s-a constituit in forma prezenta in
luna aprilie 2012 la initiativa Asociatiei DEPRESIUNEA HOREZU.
Din cadrul parteneriatului fac parte 36 de membrii: 12 reprezentanti ai partenerilor
publici, 11 parteneri privati si 13 reprezentanti ai societatii civile. In total sunt cuprinse 9
localitati, orasul Horezu si comunele Barbatesti, Costesti, Maldaresti, Otesani, Stroesti,
Slatioara, Tomsani, Vaideeni.

Componenta GAL MICROREGIUNEA HOREZU

33.33%

36.11%

Reprezentanti ai partenerilor publici - 12
Reprezentanti ai partenerilor privati-11
30.56%
Reprezentanti ai societatii civile-13

Dupa cum se poate observa in imaginea de mai sus, parteneriatul public-privat
Microregiunea Horezu a respectat inca de la constituire criteriul referitor la ponderea
partenerilor privati si societatii civile, in sensul ca acestia s-au situate mereu peste pragul de
50% recomandat de Planul National de Dezvoltare Rurala si chiar peste pragul de 65%
recomandat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru selectia potentialelor GALuri organizata in aprilie 2012.
In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala au fost implicate in permanenta
entitatile interesate – atat publice, cat si private si ONG – din aria teritoriala a GAL
Microregiunea Horezu.
Constituirea grupurilor de lucru care au reunit entitatile interesate in elaborarea strategiei
de dezvoltare locala si prezentarea in permanenta a stadiului proiectului si a elaborarii Planului
de Dezvoltare Locala a GAL – Microregiunea Horezu contribuie la indeplinirea criteriului
de selectie nr. SCS 3.1.8 fixat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Asadar, la constituirea GAL-Microregiunea Horezu, consultarea actorilor locali a tinut
cont de:
 Implicarea tuturor entitatilor in pregatirea planului de dezvoltare locala;
 Diseminarea progresului inregistrat si a constrangerilor intampinate;
De asemenea, pentru infiintarea GAL-Microregiunea Horezu, au fost utilizate
urmatoarele metode de consultare:
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Chestionare adresate actorilor locali;
Intalniri/forumuri;
Grupuri de lucru/focus grupuri;
Consultari cu sprijinul liderilor locali de opinie;
Comitete locale ale comunitatii
Comitete ale cetatenilor

Asadar, metodele de consultare utilizate au avut ca scop clarificarea urmatoarele aspecte:























Stabilirea etapelor de elaborare a Planului de Dezvoltare Locala GAL
MICROREGIUNEA HOREZU;
Continutul acestora;
Rezultatele asteptate;
Principiile, modalitatile si calendarul de lucru;
Factorii relevanti si parteneriatele necesare;
Nevoile parteneriatului privind cooptarea de experti;
Nivelele de cooperare si parteneriat local, judetean, national si European;
Modalitati de diseminare (consultarea populatiei, mijloace de comunicare in
media, web-site, brosuri, intalniri etc.);
Constientizarea actorilor locali si a locuitorilor;
Profilarea echipei locale (identificarea si stabilirea structurii de lucru pe
nivele, factori de decizie,echipa tehnica, factori consultativi, grupuri
representative, mijloace de comunicare in masa etc.);
Colectarea si structurarea datelor privind teritoriul MICROREGIUNEA
HOREZU;
Analiza datelor MICROREGIUNEA HOREZU;
Elaborarea analizelor ( SWOT, analiza diagnostic) in cadrul teritoriului
MICROREGIUNEA HOREZU;
Formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea obiectivelor strategice majore;
Diseminarea rezultatelor analizelor si a consultarii cetatenilor privind
viziunea de dezvoltare prin chestionare, intalniri, etc;
Detalierea obiectivelor propuse in sub-obiective pe baza scheletului initial
(viziune si obiective strategice majore);
Analiza factorilor cheie (factori institutionali, organizationali, a comunitatii,
privind interesul si capacitatea in implementarea strategiei) din teritoriul
MICROREGIUNEA HOREZU;
Analiza reglementarilor locale, nationale si europene (cu privire la facilitarea
implementarii strategiei de dezvoltare, propuneri de abordare a
instrumentelor, a masurilor necesare pentru implementarea strategiei);
Analiza resurselor necesare si disponibile in vederea implementarii strategiei
(umane, institutionale, de organizare, de reglementare, de teren, finantarepropuneri de abordare a articularii resurselor in vederea implemntarii
strategiei);
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Elaborarea sistemului de monitorizare, evaluare si control a procesului de
implementare (pachetul de indicatori eferenti obiectivelor, sub-obiectivelor,
programelor si proiectelor,sisteme de baze de date la nivel local, sisteme de
luare a deciziilor in parteneriat)

Avand in vedere complexitatea si noutatea LEADER, GAL Microregiunea Horezu a
urmarit realizarea diseminarii informatiilor prin metode diferite, astefel incat gradul de insusire
a acestora sa fie cat mai mare. Acest lucru a contribuit de asemenea la indeplinirea criteriului
de selectie nr. SCS 3.1.8 fixat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Membrii GAL Microregiunea Horezu s-au implicat in mod activ in propagarea in randul
populatiei rurale a informatiilor referitoare la LEADER si GAL, la posibilitatile si oportunitatile
pe care implementarea AXEI LEADER le deschide Romaniei in general si zonei GALMicroregiunea Horezu in special.
In ceea ce priveste actiunile propuse in cadrul Planului de Devoltare Locala, GAL
Microregiunea Horezu, si impreuna cu aceasta, entitatile publice, private si ale societatii
civile, garanteaza capacitatea de gestionare necesara pentru a-si asuma co-responsabilitatea
implementarii acestora. Experienta in gestionarea proiectelor europene prezentata la punctual 5.
Bilantul politicilor privind prezentarea teritoriului, alocarea corecta a resurselor umane si
materiale ale GAL-Microregiunea Horezu, precum si impartirea responsabilitatilor realizarii
actiunilor necesare implementarii Planului intre membrii parteneriatului, dau o asigurare in plus
pentru derularea strategiei si indeplinirea obiectivelor acesteia.
Faptul ca fiecare entitate care face parte din cadrul parteneriatului va avea gradul sau de
implicare in realizarea obiectivelor se explica prin faptul ca fiecare entitate are un reprezentant
in cadrul parteneriatului. Astfel, entitatile publice locale care fac parte din cadrul GALMicroregiunea Horezu, datorita omogenitatii teritoriului din punct de vedere fizico-geografic,
economic si social vor derula si in mod individual proiecte si actiuni similare ca si activitati si
obiective.
In ceea ce priveste reprezentativitatea privata in cadrul GAL-Microregiunea Horezu,
participantii in cadrul grupului sunt entitati juridice care reprezinta diferite sectoare de
activitate: servicii, comert, mediu, agricultura, etc. sau deruleaza activitati complementare
importante pentru dezvoltarea teritoriului din care fac parte, respectiv teritoriul GALMicroregiunea Horezu, ceea ce aduce o asigurare in plus pentru caracterul integrator al
strategiei de dezvoltare locala propusa de GAL-Microregiunea Horezu.
Astfel intre membrii parteneriatului se afla urmatoarele entitati:
- 9 autoritati publice locale;
- 3 institutii publice (scoli)
- 1 societati cu raspundere limitata;
- 8 societati cooperative
- 2 cooperative agricole
- 13 organizatii non-guvermamentale.

2. Prezentarea parteneriatului decizional
2.1 Descrierea partenerilor
Parteneriatul public-privat Microregiunea Horezu este format din 36 de membri
impartiti intre sectorul public, privat si societatea civila conform tabelului de mai jos:
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PARTENERI PUBLICI
Nume
si
prenume
Nr.
Crt.
reprezentant legal
1.
Nitu Constantin
2.
Jinaru Ivan
3.
Romcescu Sorin Cristian
4.
Velcu Istocescu Tudor
5.
Dragu Ionel
6.
Stoican Ion
7.
Pearcu Dumitru
8.
Banacu Constantin
9.
Oprisor Mircea
10. Diaconescu Valeria
11. Teodorescu Maria
Albastroiu Ivona
12.

PARTENERI PRIVATI
Nr. Nume
si
prenume
Crt. reprezentant legal
1.
Jipa Marian
Tugulescu Maria Elena fosta
2.
Comanescu
3.
Avram Ilie
Greurusi Nicolae
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Toretoiu Adrian
Baluta Stefan
Balasa Ilie Alexandru
Misailescu Constantin
Geamanu Adriana
Paris Georgeta
Lazarescu Ilie

Partener/organizatia

Functia

Primaria Horezu
Primaria Vaideeni
Primaria Slatioara
Primaria Stroesti
Primaria Maldaresti
Primaria Costesti
Primaria Tomsani
Primaria Barbatesti
Primaria Otesani
Scoala cu clasele I-VIII Slatioara
Scoala Folestii de Sus Tomsani
Grup Scolar “C-tin Brancoveanu”
Horezu

Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Director
Director
Director

Partener/organizatia

Functia

Tarpetis Reciclare S.C (Maldaresti)
Baciul Vaideean S.C (Vaideeni)

Presedinte
Presedinte

Ferigimob S.C (Costesti)
Cosuri si Fructe S.C (Costesti) –
cooperativa
a
grupului
de
minoritati entice rromi –rudari sat
Bistrita
Slaticalc S.C (Slatioara)
Caprimilk S.C (Vaideeni)
Albina Horezeana C.A (Horezu)
Mecanizare Util C.A (Slatioara)
S.C Evrica Trading & Tour SRL
(Tomsani)
Consumcoop
Tomsani
S.C
(Tomsani)
Neagota Ferm S.C (Costesti)

Presedinte
Presedinte

Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presedinte
Administrator
Presedinte
Presedinte
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PARTENERI ONG
Nume
si
prenume
Nr.
Partener/organizatia
Crt.
reprezentant legal
Savulescu Ion Eugen
Asociatia
Depresiunea
Horezu
1.
(Horezu)
2.
Radoi Gheorghe
Obstea Izvorul Rece (Vaideeni)
3.
Stanusescu Ion
Asociatia Luncavat Vaideeni
4.
Miloiu Maria
Asociatia Ecomond (Horezu)
Cornea Ilie
Asociatia Valeanu (Catunul Saliste
5.
orasul Horezu) – asociatie a grupului
de minoritati entice rromi -rudari
Branzoi Ion Doru
Asociatia Crescatorilor de Animale si
6.
Pasari SANNEN Costesti
Banacu Dumitru Daniel
Asociatia Folclorica a membrilor
7.
ansamblului Braulet de Barbatesti
8.
Stoican Gheorghe Florin
Asociatia Kogayon (Costesti)
9.
Dumitrescu Vladimir
Fundatia Vaideenii
10. Nistor Maria Magdalena
Asociatia CERES (Costesti)
Viezuina Elena Veronica
Grupul de Initiativa liga femeilor cu
11.
spirit civic din orasul Horezu
Ciocirlan
Laurentiu Asociatia Tinecoart (Horezu)
12.
Constantin
13. Toma Mirela
Asociatia Nadia Duca (Horezu)

Functia
Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presedinte

Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presdinte

Dupa cum se poate observa, GAL MICROREGIUNEA HOREZU indeplineste criteriul de
selectie SCS 2.1 fixat de MADR, in sensul prezentei in cadrul parteneriatului a doua
organizatii etnice, in speta o asociatie si o cooperativa a rromilor-rudari
Avand in vedere importanta prezentei tinerilor in cadrul Grupului de Actiune Local
Microregiunea Horezu, o parte din organizatiile semnatare ale acordului de parteneriat vor fi
reprezentate in cadrul Adunarii Generale de catre tineri si femei.
In ceea ce priveste procentul prezentei acestora in GAL Microregiune Horezu situatia se
prezinta astfel:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Tineri

Femei

Ciocirlan
Laurentiu
Constantin
(Asociatia Tinecoart (Horezu)
Balasa Ilie Alexandru (Albina
Horezeana C.A (Horezu))
Tugulescu Maria Elena fosta
Comanescu (Baciul Vaideean S.C
(Vaideeni))
Baluta Stefan (Caprimilk S.C
(Vaideeni))
Stanusescu Ion (Asociatia Luncavat

Albastroiu Ivona (Grup Scolar “C-tin
Brancoveanu” Horezu)
Miloiu Maria (Asociatia Ecomond
(Horezu))
Viezuina Elena Veronica (Grupul de
Initiativa liga femeilor cu spirit civic din
orasul Horezu)
Toma Mirela (Asociatia Nadia Duca
(Horezu))
Teodorescu Maria (Scoala Folestii de Sus
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6
7
8
9

Vaideeni)
Stoican Gheorghe Florin (Asociatia
Kogayon (Costesti))
Branzoi Ion Doru (Asociatia
Crescatorilor de Animale si Pasari
SANNEN Costesti)
Misailescu Constantin (Mecanizare
Util S.C (Slatioara))
Banacu Dumitru Daniel (Asociatia
Folclorica a membrilor ansamblului
Braulet de Barbatesti)

Tomsani)
Paris Georgeta (Consumcoop Tomsani S.C
(Tomsani))
Nistor Maria Magdalena (Asociatia
CERES (Costesti))
Geamanu Adriana (S.C Evrica Trading &
Tour SRL (Tomsani))
Diaconescu Valeria (Slatioara)

Asadar, dupa cum se poate observa, dintr-un numar total de 36 de organizatii, 9 sunt
reprezentate de tineri si tot 9 de femei. Prin urmare, un procent de 25% din reprezentantii legali
ai organizatiilor ce formeaza GAL Microregiunea Horezu sunt tineri si tot 25% sunt femei,
dupa cum o demonstreaza si graficul de mai jos.

25.00%
Reprezentanti tineri -9
75.00%

Alti reprezentanti -27

25.00%
Reprezentanti femei - 9
75.00%

Alti reprezentanti -27

Dupa cum se poate observa din informatiile de mai sus, GAL-Microregiunea Horezu
indeplineste criteriile de selectie SC2.2 si SC 2.3 fixate de Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, in sensul reprezentarii echilibrate a tinerilor 25% si a femeilor 25%.
De asemenea, in randul membrilor parteneriatului public-privat GAL-Microregiunea
Horezu sunt prezente si: organizatii agricole, ale sectorului forestier, reprezentanti ai sectorului
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economic si ai organizatiilor de mediu, minoritati, astfel incat toate sectoarele respnsabile de
dezvoltare viitoare a mediului rural au reprezentativitate.
Denumirea
societatii
comerciale/cooperative/ONG
Reprezentanti ai organizatiilor Asociatia Crescatorilor de Animale si Pasari
agricole
SANNEN Costesti
Reprezentati
ai
sectorului
Obstea Izvorul Rece (Vaideeni)
forestier
Reprezentanti ai sectorului
S.C Evrica Trading & Tour SRL (Tomsani)
economic
Reprezentanti ai sectorului de Asociatia Kogayon (Costesti)
mediu
Asociatia Tinecoart (Horezu)
Asociatia Valeanu (Catunul Saliste orasul Horezu)
– asociatie a grupului de minoritati entice rromi –
Reprezentanti ai minoritatilor rudari
etnice
Cosuri si Fructe S.C (Costesti) – cooperativa a
grupului de minoritati entice rromi –rudari sat
Bistrita

Nr.crt. Categoria reprezentantilor
1
2
3
4

5

A se consulta pentru verificarea datelor, anexele planului de dezvoltare locala (actele constitutive ale
partenerilor)

GAL-Microregiunea Horezu indeplineste criteriul de selectie SCS 2.4 fixat de
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in sensul prezentei in cadrul parteneriatului a
reprezentantilor organizatiilor agricole, sectorul forestier, sectorul economic si a unei
organizatii de mediu.
In procesul de monitorizare si implementare a Planului de Dezvoltare Locala al GALMicroregiunea Horezu, fiecare partener va fi prezent direct sau prin intermediul
reprezentantului desemnat.
GAL-Microregiunea Horezu este responsabil de implementarea actiunilor din cadrul
Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului pe baza caruia a fost selectat si de indelinirea
obiectivelor asumate prin intermediul acestuia. Va asigura, pe de o parte, monitorizarea
activitatilor care se desfasoara in cadrul grupului, iar pe de alta parte, coordonarea activitatilor
legate de colectarea indicatorilor de rezultat si a celor de impact, relevanti pentru monitorizarea
si evaluarea eficienta a Planului de Dezvoltare Locala.
GAL-Microregiunea Horezu va asigura de asemenea respectarea obligatiilor privind
publicitatea si evaluarea Planului de Dezvoltare Locala si intocmirea rapoartelor privind
progresul realizat.
GAL-Microregiunea Horezu va controla calitatea implementarii Planului de
Dezvoltare Locala prin asigurarea bunei functionare a intregului sistem de management, a
corectitudinii si conformitatii punerii in aplicare a Planului de Dezvoltare Locala.
Participarea partenerilor GAL-Microregiunea Horezu si in general a populatiei ce face
parte din aria sa teritoriala la luarea deciziilor se face prin intermediul organelor de conducere.
Astfel, in urma constituirii ca si asociatie in conformitate cu OG nr. 26/2000 cu privire la
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asociatii si fundatii, componenta organelor de conducere ale acesteia vor facilita o participare
directa a asociatiilor la luarea deciziilor.
Adunarea Generala GAL-Microregiunea Horezu formata din 36 de membrii,
reprezentanti ai sectoarelor public, privat si societate civila, este organismul suveran si suprem
al grupului care concepe si planifica strategia grupului.
Numarul reprezentantilor entitatilor publice in cadrul Adunarii Generale a GALMICROREGIUNEA HOREZU este de 12, iar numarul reprezentantilor entitatilor private si ale
societatii civile este de 24 asigurandu-se astfel un procent de reprezentativitate de 66,67%
pentru reprezentantii partenerilor privati si a societatii civile.

Ponderea partenerilor publici si
privati
33.33%
66.67%

Reprezentanti privati - 24
Reprezentanti publici - 12

Dupa cum se poate observa din informatiile de mai sus, GAL-MICROREGIUNEA
HOREZU indeplineste criteriul de selectie nr. SCS 2.5 fixat de Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, in sensul ca partenerii privati si ai sicietatii civile reprezinta mai mult de
65% din totalul partenerilor.
Avand in vedere numarul mare de membri ai partenerietului, cat si suprafata teritoriala
mare, vor fi delegate Consiliului Director sarcinile legate de gestionarea grupului si activitatilor
acestuia. Astfel, Consiliul Director este organismal responsabil de gestionarea, administrarea si
reprezentarea parteneriatului GAL Microregiunea Horezu.
Componenta Consiliului Director al GAL-Microregiunea Horezu va fi de 7 membri,
numarul reprezentantilor entitatilor publice in cadrul Consilului Director al GALMicroregiunea Horezu nu depaseste procentul de 49% din numarul total al membrilor
acestuia.
Numarul aparent redus de membri ce fac parte din Consiliul Director nu trebuie inteles
ca o reducere a reprezentativitatii teritoriilor in cadrul grupului, pentru ca dintr-un numar de 36
membrii ai parteneriatului, 7 fac parte din Consiliul Director. In acest mod este configurat un
organism mai flexibil si operativ care va raspunde cu mai multa usurinta si problemelor legate
de implementarea Planului de Dezvoltare Locala. Mai mult, utilizarea principiului reprezentarii
prin rotatie in acest for de decizie va determina o crestere la nivel general a nivelului de
pregatire a reprezentantilor GAL, o implicare superioara in viata organizatiei, transparenta si
asigurarea egalitatii de sanse.
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2.2 Crearea si functionarea GAL-ului
Functionarea generala a GAL – Microregiunea Horezu este reglementata in
concordanta cu Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
GAL - Microregiunea Horezu isi asuma elaborarea si implementarea Planului de
Dezvoltare Locala in teritoriu sau, plan care are drept scop dezvoltarea socio-economica a
zonei descrisa la capitolul I al prezentei strategii.
Dupa selectarea in cadrul apelului de selectie organizat de Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, GAL – Microregiunea Horezu devine beneficiarul de drept al ajutorului
inclus in abordarea LEADER, si va fi cel care va gestiona aceste resurse in Microregiunea
Horezu in baza Planului de Dezvoltare Locala prin intermediul beneficiarilor finali ai
ajutorului, cei care vor actiona ca promotori ai proiectelor sustinute.
De asemenea, GAL - Microregiunea Horezu actioneaza ca organism intermediar intre
DADR Valcea, CRPDRP si beneficiarii finali ai proiectelor, doar in cazul in care nu sunt ei
insisi beneficiarii finali, in acest scop exercitand urmatoarele functii in teritoriu:
o Face publicitate Planului de Dezvltare Locala, prin intermediul partenerilor sai,
site-ul, mass-media, etc, si da persoanelor interesate informatii si sfaturi de care
au nevoie cu privire la schema LEADER; aceste informatii vor fi furnizate atat in
mod direct la sediul central al GAL – Microregiunea Horezu, cat si prin
intermediul internetului, media si mass-media;
o Incurajeaza si promoveaza punerea in aplicare a investitiilor in cadrul abordarii
LEADER, un rol important in aceasta directie avandu-l informarile cu diverse
grupuri din teritoriu, promovarea direct de catre grup, sau prin partenerii sai;
o Orienteaza punerea in aplicare a abordarii LEADER spre cele mai bune investitii
care sa contribuie la dezvoltarea teritoriului, conform Planului de Dezvoltare
Locala;
o Pune in aplicare proiecte in mod direct, daca acest lucru poate ajuta la dezvoltarea
zonei;
o Participa cu alte Grupuri de Actiune Locala la proiecte de cooperare.
Obligatiile GAL – Microregiunea Horezu
o Sa tina contabilitatea in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;
o Sa faciliteze verificarea tuturor actiunilor sale de catre Comisia Europeana si alte
organisme sau autoritati la nivel comunitar, national sau judetean si in special,
controalele efectuate de catre Ministerul Agriculturii si Agentiei de Plati;
o Sa participle la toate reuniunile convocate de catre Autoritatea de gestionare a
fondurilor Leader sau alta autoritate a PNDR;
o Sa asigure o publicitate adecvata a Planului de Dezvoltare Locala la nivel
judetean, atat in ceea ce priveste diferitele masuri sustinute cat si a diferitelor
etape ale procedurilor de acordare si plata a ajutorului. Indeplinirea acestei
obligatii se realizeaza dupa cum urmeaza:
 Ministerul Agriculturii, Grupurile de Actiune Locala si beneficiarii finali
ai ajutorului vor aplica diverse material informative si scheme de
publicitate pentru proiecte in conformitate cu manualul de identitate
vizuala;
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o
o
o
o

 In caz de neindeplinire de catre beneficiarii finali a obligatiilor lor in
materie de publicitate, li se va retrage ajutorul financiar;
 Institutiile locale, intreprinderile si asociatiile ca parti ale GALMicroregunea Horezu vor facilita distribuirea de informatii si publicatii
in consiliile locale, consiliile de administratie si adunarile generale;
Sa faca parte din Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala;
Sa participle la cel putin un proiect de cooperare;
Sa actioneze intotdeauna respectand principiile de cooperare, obiectivitate,
impartialitate, eficacitate, eficienta, transparenta, publicitate si libera concurenta;
In cazul in care este destinatarul final al ajutorului, sa isi indeplineasca obligatiile
care revin oricarui beneficiar final;

Abtineri
Membrii responsabili cu luarea deciziilor, cat si coordonatorul si personalul tehnic al
GAL – MICROREGIUNEA HOREZU nu va interveni in gestionarea ajutorului financiar in
oricare dintre urmatoarele situatii:
o Are interese personale in materie;
o Este primar sau oficial al primariei care solicita ajutorul financiar;
o Este manager sau membru al intreprinderii, asociatiei sau a entitatii care solicita
ajutor financiar;
o Are interese litigioase nesolutionate cu solicitantul ajutorului financiar;
o Are legaturi de consangvinitate sau afinitate pana la gradul al patrulea inclusiv
cu oricare dintre partile interesate in solicitarea de ajutor financiar sau este
asociat cu acestia;
o Exista prietenie intima sau dusmanie fata de persoanele interesate in solicitarea
ajutorului financiar;
o A participat in calitate de martor sau expert in cadrul procedurii in cauza;
o Are relatii profesionale cu persoana fizica sau juridica direct interesate in
materie, sau a avut in ultimii doi ani relatii profesionale de orice fel cu
respectivele persoane;
Atunci cand unul dintre membrii responsabili cu luarea deciziilor se afla in una sau mai
multe dintre situatiile prezentate mai sus este obligat sa se abtina, motivul si abtinerea fiind
prevazute in mod expres in procesul-verbal al sesiunii in cauza.
In cazul in care motivele de abtinere se refera la coordonatorul GAL –
MICROREGIUNEA HOREZU sau la personalul tehinc al grupului, motivele se prezinta in
scris, Consiliului Director, care va decide cu privire la abtinere, si va desemna o persoana care
o va inlocui in procesul de luare a deciziilor in cazul respectiv.
Solicitantii ajutorului financiar pot recuza una sau mai multe persoane insarcinate cu
luarea deciziilor sau alte categorii de personal din cadrul GAL – MICROREGIUNEA
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HOREZU in orice moment in cursul procedurii in cazul in care considera ca acestea se afla in
una din situatiile de abtinere enumerate mai sus.
In cazul in care exista solicitare de recuzare a coordonatorului GAL –
MICROREGIUNEA HOREZU sau a personalului tehnic, motivele se prezinta in scris
Consiliului Director, care va decide cu privire la recuzare in termen de cel mult 3 zile.
Organele de conducere care functioneaza la nivelul GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU, sunt urmatoarele:
1) Adunarea generala;
2) Consiliul director;
3) Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori;
4) Comitetul de selectare a proiectelor;
5) Compartiment administrativ
Responsabilitatile fiecarui organ de conducere a GAL MICROREGIUNEA HOREZU
pentru procesul de gestionare si implementare a Planului de Dezvoltare Locala sunt prezentate
detaliat mai jos:
Adunarea Generală este organul deliberativ de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor consiliului de selecţie;
d) alegerea şi revocarea cenzorului
e) stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociaţiei;
f) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi în străinătate;
g) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
h) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare;
aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către
membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului director;
i) orice dispoziţii prevăzute în statut.
Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an şi ori de câte ori este necesar în sesiune
extraordinară.
Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului director, asupra
cenzorului, asupra Comitetului de selectare a proiectelor şi asupra Compartimentului
administrativ.
Adunarea Generală se convoacă de Consiliul director prin preşedintele acestuia sau la cererea
scrisă şi motivată a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Asociaţiei.
Convocarea Adunării Generale se face în scris cu cel puţin zece zile calendaristice înainte de
data convocării şi va trebui să cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.
Adunarea Generală este legal constituită dacă la ea participă două treimi dintre membrii
Asociaţiei, la prima convocare.
Convocarea a doua se face în cel mult cinci zile de la data primei convocări. La a doua
convocare Adunarea Generală va putea hotărî cu majoritatea celor prezenţi.
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Fiecare membru are drept la un vot în Adunarea Generală.
Adunarea Generală adoptă Hotărâri cu cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenţi,
în caz de balotaj, prevalează votul Preşedintelui Consiliului director.
Discuţiile şi hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un registru de procese-verbale
de către secretarul de şedinţă, care este unul din membrii Asociaţiei.
Registrul de procese-verbale se păstrează la sediul Asociaţiei.
Procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă şi va fi pus la dispozitia
tuturor membrilor, la cerere.
Hotărârile luate de Adunarea Generală trebuie sa fie în limitele legii, ale actului constitutiv şi
ale statutului si sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Membrul/reprezentantul unui membru care este interesat personal, prin soţia sau prin rude
până la gradul al IV-lea, într-o problemă supusă dezbaterii Adunării Generale sau deciziei
unuia dintre organele de conducere, nu va putea lua parte la vot.
Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este direct răspunzător de daunele cauzate
Asociaţiei prin votul său.
Consiliul director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor
Adunării Generale. Membrii Consiliului director sunt aleşi de regulă din rândul reprezenţilor
membrilor în cadrul Adunării Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara
Asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
Consiliul director este format din 7 membri activi, numiţi de Adunarea Generală pe un mandat
de un an. Consiliul Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ
a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
Consiliul director este alcătuit din: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 4 membri.
Preşedintele este ales de membrii Consiliului director din cadrul lor.
Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot.
Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au
fost aleşi prin: demisie, deces, revocare, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către
persoana juridică pe care o reprezintă sau pierderea calităţii de reprezentant al unui membru
al Asociaţiei în cadrul Adunării Generale, prin revocare sau prin orice altă modalitate.
Consiliul director are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
şi proiectele Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
d) Consiliul director îşi va elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru al
consiliului director orice persoana care ocupă o funcţie de conducere in cadrul unei instituţii
publice, daca organizatia pe care o reprezintă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii
publice.
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Consiliul director, se întruneşte lunar şi lucrează în prezenţa a 2/3 din membri şi ia decizii cu
majoritatea voturilor membrilor prezenţi. In caz de balotaj, prevalează votul Preşedintelui.
Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un registru de procese-verbale de către unul din
membrii Consiliului director, registru care se păstrează la sediul Asociaţiei.
Procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă şi se va putea fi pus la
dispozitia tuturor membrilor Asociaţiei, la cerere.
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Preşedintele Consiliului director reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi
juridice din ţară şi străinătate.
Preşedintele Consiliului director conduce lucrările Adunării Generale ale Asociaţiei şi ale
Consiliului director şi asigură conducerea Asociaţiei urmărind îndeplinirea hotărârilor
Adunării Generale şi ale Consiliului director.
În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile sale
vor fi preluate de un membru al Consiliului director desemnat de acesta.
Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales/numit de Adunarea Generală
pentru un mandat de 4 ani.
Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
Cenzorul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in condiţiile legii.
Cenzorul are următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenţă şi vot în Adunările Generale;
c) verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale;
d) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale rapoarte asupra
activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;
e) participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Comitetul de selectie a proiectelor
Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei grupurilor de acțiune
locală, este reprezentat de Comitetul de selecție a proiectelor.
Comitetul de selectie va fi alcătuit din 7 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi
organizaţiilor care fac parte din parteneriat) si este ales pentru o perioada de un an. Se va
asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei,
utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
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 oraşul Horezu nu vor depăşi 25%.
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membri comitetului, în
această situaţie persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participa la
întâlnirea comitetului respectiv.
În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel
puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru
efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un
reprezentant al AMPNDR.
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Tabel cu componenta Comitetului de Selecție propus si aprobat la Intalnirea din 12.04.2012 a
partenerilor GAL Microregiunea Horezu
PARTENERI PUBLICI %
Nume şi prenume
Partener
Nitu Constantin
Primaria Horezu
Velcu Istocescu
Primaria Stroesti
Tudor
PARTENERI PRIVAŢI %
Nume şi prenume
Partener
Misailescu Constantin Mecanizare Util C.A.
Slatioara
Tugulescu Maria
Baciul Vaideean S.C.
Elena
Paris Georgeta
Consum COOP
Tomsani S.C.
ONG
Nume şi prenume
Partener
Nistor Maria
Asociatia CERES
Magdalena
Banacu Dumitru
Asociatia “Braulet de
Daniel
Barbatesti”

Funcţia în C.S.
Membru
Membru

Tip* /Observaţii
ADMIN
ADMIN

Funcţia în C.S.
Membru

Tip* /Observaţii
Alesi

Membru

Alesi

Membru

Alesi

Funcţia în C.S.
Membru

Tip* /Observaţii
ONG

Membru

ONG

Tabel cu membri supleanti ai Comitetului de Selecție propus si aprobat la Intalnirea din
12.04.2012 a partenerilor GAL Microregiunea Horezu
PARTENERI PUBLICI %
Nume şi prenume
Partener
Jinaru Ivan
Primaria Vaideeni
Romcescu Sorin
Primaria Slatioara
Cristian
PARTENERI PRIVAŢI %
Nume şi prenume
Partener
Jipa Marian
Tarpetis Reciclare
S.C. Maldaresti
Avram Ilie
Ferigi Mob S.C.
Costesti
Geamanu Adriana
S.C. Evrica
Trading&Tour SRL
Tomsani
ONG
Nume şi prenume
Partener
Savulescu Eugen
Asociatia
Depresiunea Horezu
Toma Mirela
Asociatia “Nadia
Duca”

Funcţia în C.S.
Membru
Membru

Tip* /Observaţii
ADMIN
ADMIN

Funcţia în C.S.
Membru

Tip* /Observaţii
Alesi

Membru

Alesi

Membru

Alesi

Funcţia în C.S.
Membru

Tip* /Observaţii
ONG

Membru

ONG
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Compartimentul administrativ este format din personalul executiv al Asociaţiei.
Personalul Asociatiei se angajeaza în cadrul Compartimentului administrativ prin contract de
munca/contract de prestări sevicii pe perioada nedeterminată/determinata, cu respectarea
prevederilor legale în domeniu, pe baza organigramei propuse de Presedintele Consiliul
director si aprobata de Consiliul director.
Personalul executiv va avea urmatoarea structura minimala:
a) Director – coordonează activitatea GAL sub aspect organizatoric, al implementarii si
respectării procedurilor de lucru, asigură coerenta activitatilor pentru realizarea obiectivelor
Strategiei Asociatiei, recruteaza si coordoneaza specialisti si angajaza expertiza externa in
functie de necesitatile Asociatiei;
b) Manager de proiecte - coordonează activitatea de consultantă in elaborarea proiectelor si in
implementare asigurată beneficiarilor, organizarea apelurilor de selectie a proiectelor,
coordonarea evaluarii proiectelor depuse, monitorizare;
c) Responsabil financiar (contabil) – asigură corectitudinea cheltuielilor si inregistrarea
contabila a acestora, avizează operatiunile financiare ale organizatiei, se ocupă de
supravegherea si controlul gestiunii financiar–contabile, redactează rapoartele financiare;
d) Responsabil tehnic – coordonează activitatea de consultantă in scrierea proiectelor si in
implementare asigurată beneficiarilor, coordonează suportul tehnic pentru evaluarea, selectia
proiectelor si monitorizarea lor;
e) Responsabil juridic – asigura legalitatea demersurilor in relatia cu tertii si consultanta
juridica;
f) Responsabil comunicare-promovare – proiecteaza si implementeaza campanii de informare
si de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, asigura diseminarea informatiilor relevante
pentru comunitate si comunicarea externă asociată manifestărilor publice ale asociaţiei;
g) Secretar – asigura evidenţa si inregistrarea documentelor si a corespondentei, comunicarea
in interiorul organizatiei, centralizarea datelor, planificarea activitatilor;
h) Responsabil Resurse Umane - Asigura activitatile legate de evidenta personalului si de
salarizare din cadrul GAL-ului in conformitate cu prevederile programului LEADER si cu
legislatia in vigoare.
i)Femeie de serviciu.
(Extras din propunerea de Statut a GAL Microregiunea Horezu inaintata spre consultare
partenerilor la Intalnirea din data de 12.04.2012)
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PARTEA A VI – A: ORGANIZAREA GAL – ULUI
1. Resurse umane
La nivelul GAL-ului se vor desfasura urmatoarele activitati:
a) Informare – comunicare;
Modalitatea de realizare a acestor activitati este prezentata mai jos, la pct. 4.
b) Apel pentru proiecte;
GAL – Microregiunea Horezu va efectua pentru fiecare dintre masuri, doua apeluri de
selectie/an:
- I - perioada aprilie-mai,
- II - perioada septembrie-octombrie.
Pentru masurile unde exista beneficiari finali care pot fi atat persoane fizice si juridice de
drept privat, cat si primarii, se vor organiza apeluri de selectie distincte pentru fiecare categorie
de beneficiar, public sau privat.
Apelul va fi aprobat de catre Consiliul Director al GAL – Microregiunea Horezu. Dupa
aprobarea apelului de selectie de catre Consiliul Director al GAL, in termen de cinsprezece zile
din ziua urmatoare datei adoptarii sale, va fi transmisa o copie a aprobarii la Ministerul
Agriculturii, si de asemenea, se va asigura publicitatea apelului in teritoriu prin intermediul
mass-media, fluturasi si afise la fiecare primarie care face parte din GAL – Microregiunea
Horezu.
Textul apelului de selectie va face referire la urmatoarele aspecte:
-

Legislatia care reglementeaza ajutorul;
Obiectul, conditiile si scopul ajutorului;
Suma maxima totala care urmeaza sa fie folosita ca ajutor financiar pentru anul
respectiv
- Criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii pentru a solicita ajutor financiar
si modul in care se acorda ajutorul financiar ;
- Indicarea persoanelor responsabile cu procedura si solutionarea acesteia;
- Locul, modul si termenul de depunere a cererilor si a documentatiilor aferente de catre
beneficiari;
- Componenta comitetului de selectie a proiectelor si criteriile de evaluare a proiectelor;
- Termenul limita pentru comunicarea rezultatelor;
- Posibilitatea de contestare a rezultatelor.
De asemenea, in apelul de selectie se va mentiona ca daca au ramas bani nealocati pe
proiecte in respectiva sesiune, se poate redeschide o alta sesiune de aplicare, imediat sau dupa o
anumita perioada de timp.
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c) Sprijinirea depunatorilor de proiecte;
Pot fi depunatori de proiecte, beneficiarii astfel cum sunt acestia stabiliti in capitolul Masura
din acest program, persoanele fizice si juridice de drept privat, precum si primarii si consilii
locale, care indeplinesc cerintele specifice pentru fiecare dintre masurile prezentate.
De asemenea, poate fi beneficiar final GAL – Microregiunea Horezu , atunci cand
actiunile sunt de interes general, cu referire la obiectivele strategice ale programului si atunci
exista masuri pentru care nu s-a solicitat sau primit ajutor financiar in apelul de selectie si exista
credit disponibil.
Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta conditiile de forma si continut
recomandate de GAL – Microregiunea Horezu si vor fi insotite de documentele solicitate prin
apelul de selectie.
Termenul maxim de depunere al proiectelor va fi de 2 luni de la deschiderea oficiala a
apelului de selectie al proiectelor.
d) Organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse;
Comitetul de Selectie al proiectelor va verifica indeplinirea criteriilor de conformitate
stipulate in apelul de selectie si prezenta tuturor documentelor solicitate.
De asemenea, personalul tehnic al GAL – Microregiunea Horezu va realiza inspectarea
locului in care urmeaza sa se deruleze proiectul pentru care se solicita ajutor se se va elibera
solicitantului un act din care sa reiasa ca lucrarile respective nu au fost demarate inainte de
semnarea contractului de finantare. Dupa obtinerea acetui document, Directorul
compartimentului administrativ al GAL va elabora un raport tehnico-economic pentru fiecare
solicitare in parte in care se va da aviz favorabil sau nefavorabil acordarii finantarii solicitate.
Solicitarile care obtin aviz favorabil vor fi apoi evaluate de catre Comitetul de Selectie al
GAL – Microregiunea Horezu. Acesta va elabora cate un document pentru fiecare masura in
parte in care vor fi evidentiate punctajele obtinute de catre proiectele prezentate in ordine
descrescatoare. Punctajul fiecarui proiect va fi stabilit in conformitate cu criteriile de selectie
stabilite in Planul de Dezvoltare Locala. Rezultatul evaluarii se va consemna intr-un raport
motivat.
In baza raportului motivat elaborat de catre Comitetul de Selectie, Consiliul Director va
emite, pentru fiecare masura in parte, o propunere motivata care poate fi:
-

Propunerea de aprobare a solicitarii, cu indicarea valorii si a procentului de finantare;
Propunerea motivata de respingere a finantarii datorita punctajului mic obtinut si
neincadrarea in valoarea sesiunii respective de depunere deschisa de GAL –
Microregiunea Horezu;
Dupa finalizarea selectiei proiectelor in cadrul GAL – Microregiunea Horezu, lista cu
proiectele aprobate, va fi transmisa Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit, impreuna cu un raport complet al sesiunii respective, in vederea semnarii contractelor
cu beneficiarii finali ai finatarii.
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e) Monitorizarea proiectelor.
Monitorizarea proiectelor este prezentata in partea a VII-a a prezentului document.
Avand in vedere ca fara prezenta efectiva a oamenilor care stiu ce, cand si cum trebuie
facut, este pur si simplu imposibil ca o organizatie sa isi atinga obiectivele, este foarte
importanta descrierea resurselor umane necesare derularii tuturor activitatilor legate de
implementarea Planului de Dezvoltare Locala.
Resursele umane nu reprezinta altceva decat active ale GAL – Microregiunea Horezu care
contribuie in mod eficient si obiectiv la punerea in practica a obiectivelor acestuia, mijloace
care pot asigura utilizarea eficienta a resurselor financiare, materiale, institutionale, intelectuale
si creative in slujba indeplinirii sarcinilor. Astfel, se are in vedere ca GAL – Microregiunea
Horezu sa dispuna de personalul necesar pe tipuri de calificari adecvate proiectelor care
urmeaza a se implementa pentru indeplinirea obiectivelor propuse in cadrul strategiei de
dezvoltare locala.
f) Comisia de contestaţii (CC) reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind
soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie al
proiectelor pentru finanţare.Lucrările Comisiei de Contestaţii se vor desfăşura pe întreaga
perioadă de implementare a Planului de Dezvoltare Locală.
Comisia de contestaţii va fi alcătuita din 5 membri, după cum urmează: un preşedinte, 3
membri şi un secretar, pentru fiecare funcţie în parte fiind prevăzut un supleant. În cadrul
lucrarilor Comisiei de Contestaţii vor participa si reprezentanţi ai DGDR judeţean
Comisia de Contestatii va avea urmatoarele obligatii minimale:
a) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comisiei
de Contestaţii;
b) adoptarea deciziilor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii, din
care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru transparenţa procesului de
selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste
selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la
nivel judeţean din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean.
c) consemnarea de către secretar în minute şi rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul Comisiei
de Contestaţii.
Vor fi considerate contestaţii doar acele solicitări care contestă elemente legate de
eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecţie, stabilirea
valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea
sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus,component financiară
dominantă.
Analizarea contestaţiilor se realizează de către Managerul de proiect GAL şi eventual
consultanţi externi sau la solicitarea Preşedintelui Consiliului Director, de către experţi din
cadrul OJPDRP, CRPDRP, DGDR judeţean, conform procedurii de evaluare care a stat la baza
evaluării şi scorării proiectului în cauză. În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de
către alţi experţi sau consultanţi externi care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor.
Pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei şi
soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma
reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare, se vor întocmi noi fişe
de evaluare.
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Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele
activităţi:
- analizarea contestaţiei, a raportului de analiză a contestaţiei, precum şi verificarea
concordanţei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului;
- analiza fundamentării soluţiei propuse de expertul care a instrumentat contestaţia.
Detalii referitoare la constituirea compartimentului administrativ al GAL Microregiunea
Horezu:
Modalitatile de contractare a personalului in cadrul GAL – Microregiunea Horezu sunt:
-

Directorul si echipa interna – contract de munca;
Experti, Consultanti in diverse domenii – contract de munca, contract de prestari de
servicii;

In cadrul GAL – Microregiunea Horezu isi vor desfasura activitatea in mod curent un
numar de aproximativ 9-16 persoane, in functie de complexitatea activitatii, care vor fi angajate
pe baza de contract de munca.
1. Directorul al GAL MICROREGIUNEA HOREZU - coordonează activitatea GAL
sub aspect organizatoric, al implementarii si respectării procedurilor de lucru, asigură coerenta
activitatilor pentru realizarea obiectivelor Strategiei Asociatiei, recruteaza si coordoneaza
specialisti si angajaza expertiza externa in functie de necesitatile Asociatiei; trebuie sa
indeplineasca urmatoarele criterii din punct de vedere profesional si al experientei anterioare
detinute:
- Sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta, detinerea unor
certificate de perfectionare/calificare ca Manager sau Manager de proiect, experienta in
managementul unei organizatii;
- Sa detina abilitati organizatorice, de lidership si de comunicare;
- Prioritate au acele persoane care pot dovedi finalizarea unui curs de formare sau
experienta in programul LEADER.
2.
Managerul de proiecte al GAL – MICROREGIUNEA HOREZU - coordonează
activitatea de consultantă in elaborarea proiectelor si in implementare asigurată beneficiarilor,
organizarea apelurilor de selectie a proiectelor, coordonarea evaluarii proiectelor depuse,
monitorizare. Trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii din punct de vedere profesional si al
experientei anterioare detinute:
Sa fie aboslvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic
sau economic; sa detina un certificat de perfectionare /calificare ca Manager de proiect;
Sa aiba experienta in management de proiecte cu finantare europeana;
Prioritate au acele persoane care pot dovedi finalizarea unui curs de formare sau
experienta in programul LEADER.
3.
Responsabil Tehnic al GAL – MICROREGIUNEA HOREZU - coordonează
suportul tehnic pentru evaluarea, selectia proiectelor si monitorizarea lor. Coordoneaza echipa
de experti tehnici si consultanti externi, angajati sau contractati. Trebuie sa indeplineasca
urmatoarele criterii din punct de vedere profesional si al experientei anterioare detinute:
Sa fie aboslvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic
sau economic; sa detina un certificat de perfectionare /calificare in domeniul evaluarii,
achizitiilor publice;
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Sa aiba experienta in evaluare, achizitii, proiecte cu finantare europeana;
4.
Responsabil Financiar GAL – MICROREGIUNEA HOREZU - asigură
corectitudinea cheltuielilor si inregistrarea contabila a acestora, avizează operatiunile financiare
ale organizatiei, se ocupă de supravegherea si controlul gestiunii financiar–contabile, redactează
rapoartele financiare, asista Comitetul de selectie pentru aspectele economico-financiare, este
implicat in activitatea de monitorizare. Trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii din punct
de vedere profesional si al experientei anterioare detinute:
sa fie absolvent de studii economice superioare finalizate cu diploma de licenta;
sa cunoasca toate procedurile contabile necesare supravegherii si controlului gestiunii
financiar – contabile a GAL – MICROREGIUNEA HOREZU
sa aiba experienta in implementarea proiectelor cu finantare europeana.
Poate avea in subordine un asistent, in functie de volumul de activitate.
5.
Responsabil juridic al GAL – MICROREGIUNEA HOREZU - asigura legalitatea
demersurilor in relatia cu tertii a GAL, consultanta juridica pentru beneficiari, implicat in
activitatea de monitorizare. Trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii din punct de vedere
profesional si al experientei anterioare detinute:
sa fie absolvent de studii juridice superioare finalizate cu diploma de licenta, sa faca
parte din corpul profesional al juristilor;
sa aiba experienta in implementarea proiectelor cu finantare europeana.
6.
Responsabil comunicare-promovare GAL – MICROREGIUNEA HOREZU proiecteaza si implementeaza campanii de informare si de animare pentru promovarea
acţiunilor GAL, asigura diseminarea informatiilor relevante pentru comunitate si comunicarea
externă asociată manifestărilor publice ale Asociaţiei. Trebuie sa indeplineasca urmatoarele
criterii din punct de vedere profesional si al experientei anterioare detinute:
Sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
Sa detina bune calitati de comunicare si persuasiune;
Sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL
Sa aiba experienta in implementarea proiectelor cu finantare europeana.
Va coordona activitatea a 2-5 animatori locali, pentru o prezenta cat mai activa si
eficienta in localitatile membre. Acestia vor avea rolul de a identifica elementele de dezvoltare
locala si de a propune sau initia masuri, oportunitati de finantare, proiecte si concepte capabile
sa solutioneze problemele locale si de a le promova in comunitatile in care isi desfasoara
activitatea. Vor fi persoane cu studii medii/superioare finalizate, care au implicate in mod active
in implementarea programului LEADER in Microregiune.
7.
Secretarul GAL MICROREGIUNEA HOREZU asigura evidenţa si inregistrarea
documentelor si a corespondentei, comunicarea in interiorul organizatiei, centralizarea datelor,
planificarea activitatilor. Trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii din punct de vedere
profesional si al experientei anterioare detinute:
Sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
Sa detina bune calitati de comunicare, organizare, planificare;
Sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL –
MICROREGIUNEA HOREZU;
Sa aiba experienta in implementarea proiectelor cu finantare europeana.
8.
Responsabil Resurse umane GAL MICROREGIUNEA HOREZU – Asigura
activitatile legate de evidenta personalului si de salarizare din cadrul GAL-ului in conformitate
cu prevederile programului LEADER si cu legislatia in vigoare. Trebuie sa indeplineasca
urmatoarele criterii din punct de vedere profesional si al experientei anterioare detinute:
Sa fie absolvent de studii superioare economice/juridice finalizate cu diploma de licenta;
Sa detina bune calitati de comunicare, organizare, planificare;
Sa aiba experienta in implementarea proiectelor cu finantare europeana.
9.
Femeie de serviciu
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Mentiune: Fiecare pozitie din grila de personal a Compartimentului Administrativ al
GAL Horezu va fi ocupata intr-o norma de lucru de 1/2 – 1 norma, in functie de volumul de
lucru pe care il presupune pe parcursul implementarii Strategiei, in scopul unei utilizari
judicioase a fondurilor alocate.
Pentru o abordare adecvata a aspectelor specifice ale Strategiei de dezvoltare
microregionala si punerea ei in practica, vor fi contractati experti tehnici (din domeniile agricol,
zootehnic, industrie alimentara, silvic, constructii industriale-agricole, masini si instalatii
agricole si industriale, protectia mediului, turism, patrimoniu, etc.) si consultanti externi (din
domeniile: dezvoltare locala sector asociativ, turism, ecoturism, patrimoniu, dezvoltare locala
LEADER, amenajarea teritoriului etc.) in conditiile dictate de necesitatile identificate pe
parcursul implementarii Strategiei.
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Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu
ORGANIGRAMA

Datorita complexitatii actiunilor necesare implementarii cu succes si in totalitate a Planului de Dezvoltare Locala, pentru fiecare angajat al
GAL – MICROREGIUNEA HOREZU se va intocmi o fisa a postului care va cuprinde descrierea clara a obiectivelor, sarcinilor, autoritatilor
si responsabilitatilor acestora. Acestea sunt prezentate in Anexa la Planul de Dezvoltare Locala.
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In ceea ce priveste personalul necesar pentru derularea unor activitati care necesita o
calificare speciala, acesta va fi angajat pe baza de contract de munca sau contract de
prestare de servicii in functie de necesitatile reale ale GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU, in fazele distincte de implementare a Planului de Dezvoltare Locala.
In ceea ce priveste criteriile pe baza carora se va realiza contractarea personalului in
baza unui contract de prestari de servicii, acestea sunt urmatoarele:
-

-

Experienta relevanta in domeniul in care este necesar personalul respectiv in cadrul
GAL – MICROREGIUNEA HOREZU; astfel persoana juridica/expertul care urmeaza
a fi contractat trebuie sa beneficieze de o buna experienta in domeniul respectiv;
Calificarea profesionala a persoanelor care vor derula activitati in cadrul contractului de
prestari-servicii;

Modalitatea de contractare a personalului, atat a celui permanent, angajat cu contract de
munca, cat si a celui ocazional, angajat pe baza de contract de prestari servicii, va fi stabilita
de catre GAL – MICROREGIUNEA HOREZU prin intermediul unei proceduri interne,
garantandu-se in ambele cazuri egalitatea de tratament, publicitatea si concurenta, procedura
care permite va stabili inclusiv modalitatea de revizuire si controlul extern, chiar si pe cale
jurisdictionala, a procedurii de selectie a personalului GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU. Criteriile de selectie utilizate sunt unele transparente care pun accent pe
capacitatea, experienta si pregatirea profesionala a candidatilor, gradul lor de implicare in
rezolvarea problemelor Microregiunii Horezu.
Structura intregii echipe tehnice si administrative a GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU care se bazeaza pe capacitatea si experienta demonstrata a personalului,
garanteaza eficienta Implementarii Planului de Dezvoltare Locala si o relatie optima intre
personalul angajat si structura de decizie a GAL-ului, obtinandu-se astfel optimizarea
maxima a resurselor disponibile in conditiile disponibilitatii de personal suficient si calificat
care va fi implicat in teme si aspecte metodologice distincte pe parcursul implementarii
Planului de Dezvoltare Locala.
In concluzie, resursele umane ale structurilor partenere vor face dovada pregatirii lor si
experientei anterioare cu proceduri similare dobandite prin experienta profesionala, cursuri
de perfectionare, instruire adecvata si implicare in diverse actiuni in vederea participarii
ulerioare la implmentarea programului. In acest fel, este demonstrata capacitatea GAL –
MICROREGIUNEA HOREZU, din punct de vedere al resurselor umane si
administrative, de implementare a activitatilor prevazute in strategie. In acelasi timp, prin
capacitatea de mobilizare a co-finantarii necesare implementarii proiectelor se dovedeste, la
nivelul GAL – MICROREGIUNEA HOREZU, accesibilitatea resurselor financiare.
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2. Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile)
Asigurarea resurselor administrative este necesara si oportuna pentru implementarea
corespunzatoare a planului de dezvoltare locala MICROREGIUNEA HOREZU si, asadar,
pentru o gestionare corecta si responsabila a fondurilor europene finantate prin intermediul
programului LEADER. GAL Microregiunea Horezu dispune, odata cu selectia grupului de
catre Ministerul Agriculturii, de posibilitatea stabilirii unui sediu corespunzator si poate
continua utilarea sa in mod adecvat, cu resurse minime, astfel incat sa fie permisa
indeplinirea corecta a sarcinilor propuse in cadrul GAL si atingerea obiectivelor. Cand
facem aceasta afirmtie ne referim de disponibilitatea partenerului Asociatia
DEPRESIUNEA HOREZU de a asigura acest spatiu, intrucat, in calitate de initiator al
demersului de constituire al GAL Microregiunea Horezu, a prevazut aceasta necesitate si
prin activitati anterioare a reusit sa pregateasca elementele de infrastructura necesare pentru
dezvoltarea acestui proiect.
Acestea sunt: Un spatiu in suprafata de 200 mp alcatuit dintr-o sala multifunctionala de
sedinte de 150 mp cu capacitate de pana la 100 persoane, dotata cu 20 mese rabatabile si
100 scaune, videoproiector si ecran de proiectie, 3 flip-chat-uri, doua mese lucru mobile si
un birou de 50 mp dotat cu 6 birouri, 4 dulapuri, un copiator, doua imprimante de retea,
telefon, fax, internet. Acest spatiu are asigurate utilitatile necesare (apa-canal, electricitate,
termoficare) si este in stare buna.
In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU, vor mai fi necesare:
o Mobilier minimal pentru sediul GAL-ului si pentru birourile animatorilor (exista
o disponibilitate a primariilor partenere de a pune la dispozitie spatii pentru
animatori in 5 din cele 9 localitati partenere) ;
o Aparatura IT: calculatoare, laptopuri, imprimante, scanner, copiator;
o Birotica si papetarie necesare desfasurarii activitatilor cotidiene ale GAL –
MICROREGIUNEA HOREZU intr-un mod cat mai eficient.
Prin urmare, GAL MICROREGIUNEA HOREZU va avea toate resursele
materiale si administrative necesare implementarii planului de dezvoltare loacala cu
un efort financiar minim.
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3. Buget indicativ anual de functionare a GAL Microregiunea Horezu
Venituri
Suma
-incasari UE pentru cheltuielile de administrare ale grupului
reprezentand maxim 15% din bugetul alocat grupului din care:
Componenta a) Functionare GAL
Componenta b) Instruire si animarea teritoriului
Contributia partenerilor, donatii si sponsorizari
TOTAL
Cheltuieli
-cheltuieli administrative din care:
Componenta a) Functionare GAL
Componenta b) Instruire si animarea teritoriului
TOTAL

148.500 Euro
117.493 Euro
31.007 Euro
1.500 Euro
150.000 Euro
150.000 Euro
118.680
31.320
150.000 Euro

Buget indicativ functionare GAL 2012-2013
Venituri
Suma
-incasari UE pentru cheltuielile de administrare ale grupului
reprezentand maxim 15% din bugetul alocat grupului din care:
Componenta a) Functionare GAL
Componenta b) Instruire si animarea teritoriului
Contributia partenerilor, donatii si sponsorizari
TOTAL
Cheltuieli
-cheltuieli administrative din care:
Componenta a) Functionare GAL
Componenta b) Instruire si animarea teritoriului
TOTAL

297.000 Euro
234.986 Euro
62.014 Euro
3.000 Euro
300.000 Euro
300.000 Euro
237.360 Euro
62.640 Euro
300.000 Euro

(sumele necheltuite intr-un an vor fi alocate anilor urmatori, cu conditia sa aiba aceeasi destinatie)

Dupa cum se poate observa in cadrul tabelului prezentat mai sus, GAL –
MICROREGIUNEA HOREZU inregistreaza atat venituri cat si cheltuieli care sa ii
permita sa isi desfasoare in mod corect actiunile propuse si sa-si atinga obiectivele. Nivelul
veniturilor anuale estimate a se realiza este egal cu cel al cheltuielilor, intrucat, asa cum s-a
mentionat anterior, GAL – MICROREGIUNEA HOREZU va functiona, dupa selectia
organizata de Minister, conform legii 26/2006 privind Asociatiile si Fundatiile. Prin urmare,
GAL – MICROREGIUNEA HOREZU nu are scopuri patrimoniale, veniturile inregistrate
acoperind cheltuielile.
Dupa cum o arata si bugetul indicativ anual de functionare a grupului, in afara
veniturilor obtinute prin intermediul masurii 431.2, GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU are posibilitatea obtinerii unor categorii suplimentare de venituri (contributia
membrilor si/sau donatii) care ii va permite grupului sa desfasoare si sa implementeze intrun mod cat mai complet actiunile propuse in cadrul planului de dezvoltare locala.
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Asadar, GAL – MICROREGIUNEA HOREZU are capacitatea de a
implementa Strategia, in ceea ce priveste resursele financiare si totodata, capacitatea
de a mobiliza cofinantarea necesara derularii activitatilor propuse in cadrul planului
de dezvoltare locala.
4.

Dispozitivul de comunicare si informare

Conforn articolului 76 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1698/2005 este obligatoriu
sa se cunoasca actiunea comuna a Uniunii Europene si autoritatilor publice nationale, privind
sprijinul acordat in domeniul dezvoltarii rurale. Pentru asigura o absortie cat mai eficienta a
fondurilor europene este foarte important ca numar cat mai mare de potentiali beneficiari sa fie
informati despre sprijinul financiar pe care il pot obtine prin PNDR.
Obiectivul principal al actiunilor de informare si promovare in mediul rural il reprezinta
constientizarea opiniei publice si in mod special:
- a potentialilor beneficiari, in vederea accesarii fondurilor europene destinate
dezvoltarii rurale ;
- a beneficiarilor, privind continutul masurilor;
- a administratiei publice nationale si locale, a organizatiilor profesionale , partenerilor
economici si sociali, a organizatiilor neguvernamentale atat pentru accesarea fondurilor
disponibile cat si pentru diseminarea informatiilor specifice.
Comunicarea trebuie sa fie clara, concise, concreta, adaptata publicului tinta si coerenta, pe
durata intregii perioade de implementare a Planului de Dezvoltare Locala. Aceasta se
articuleaza in jurul a trei principii:
- flexibilitatea (capacitatea de a raspunde rapid la semnalele venite din mediul intern
si extern);
- transparenta (capacitatea de a furniza informatii obiective si concrete referitoare las
activitatile GAL – MICROREGIUNEA HOREZU si la contributia Uniunii Europene);
- eficienta (prin utilizarea optima a resurselor in vederea atingerii impactului maxim).
In desfasurarea activitatilor sale GAL – MICROREGIUNEA HOREZU asigura
respectarea urmatoarelor principii:
PUBLICITATEA – Atat GAL – MICROREGIUNEA HOREZU cat si beneficiarii de
proiecte vor fi supuse regimului de informare si publicitate prevazute in legislatia referitoare la
accesarea fondurilor europene prin FEADR;
OBIECTIVITATE – se manifesta prin auto limitarea puterii discretionare in
selectarea de catre GAL – MICROREGIUNEA HOREZU a destinatarilor finali ai proiectelor
de ajutor financiar prin stabilirea criteriilor de selectie pentru masuri, in temeiul carora se va
realiza selectia;
CONCURENTA – selectia beneficiarilor se face printr-o comparatie a tuturor
cererilor depuse, in ordinea de prioritate in conformitate stabilita prin punctajul pentru fiecare
masura in parte. Proiectele se adreseaza tuturor categoriilor de beneficiari.
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TRANSPARENTA – concretizarea in absenta unor acorduri secrete ,dosare
completate si notificarea catre partile interesate de deciziilor luate.
EGALITATE SI NEDISCRIMINARE prin:


EFICACITATE – in atingerea obiectivelor stabilite in cadrul programului, prin
selectarea proiectelor care sa duca la atingerea obiectivelor stabilite ;
 EFICIENTA – in procesul de alocare si utilizare a resurselor, asfel incat, cu cel mai
mic cost sa se realizeze beneficiile sociale in special in randul femeilor si tinerilor
si/sau o mai buna protectie a mediului.
 COLABORARE – GAL – MICROREGIUNEA HOREZU este considerat in
colaborare cu alte grupuri din regiune, precum si cu alte grupuri din comunitati si
state, cu publicul si cu guvernul;
Pentru ca informarea si comunicarea reprezinta elementele esentiale atat in etapele initiale,
de constituire a parteneriatelor public – private cat si ulterior, dupa selectarea parteneriatului ca si
GAL, in cadrul GAL – MICROREGIUNEA HOREZU se vor realiza in continuare actiuni si
activitati menite sa asigure publicitatea axei Leader si a posibilitatilor de finantare, buna
functionare a GAL si implementarea tuturor actiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Actiunile de promovare prevăzute pentru GAL – MICROREGIUNEA HOREZU se vor repeta
în functie de nevoile de informare indentificare dupa fiecare etapa de implementare, tinând cont de
faptul că aceste actiuni constituite tehnici specifice de comunicare esentiale in derularea
campaniilor de informare atât pentru publicul larg, cât si a celor orientate către potentialii
beneficiari.
Totodată, în vederea efientizarii actiunilor de promovare, GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU va externalize o serie de activitati cum ar fi: realizarea studiilor sociologice, tiparirea
materialelor informative (design, format s.a.) realizarea spoturilor publicitare TV si audio, precum
si alte activitati specific ce decurg din procesul de promovare. Vor fi elaborate: materiale
informative (pliante,brosuri,ghiduri,afise etc.) spoturi radio TV si web-site destinat in mod special
Planului de Dezvoltare Local a GAL – MICROREGIUNEA HOREZU, conferinte organizate la
nivel regional, participare la emisiuni specializate si altele.
De asemenea, GAL – MICROREGIUNEA HOREZU va pune la dispozitia potentialilor
beneficiari informatii privind fluxul accesarii fondurilor de dezvoltare rurala, ce va include:
tipurile de investitii eligibile, categoriile de beneficiari, plafoanele maxime alocate, conditiile de
eligibilitate, procedurile administrative legate de accesul la finantare, procedura de examinare a
cererilor de finatare, criteriile de selectie a proiectelor precum si numele persoanelor de contact
responsabile cu activitatea de informare si comunicare a Planului. Actiunile specifice de
promovare si instruire a potentialilor beneficiari privind implementarea Planului de Dezvoltare
Locala sunt realizate in conformitate cu nevoile indentificate, urmarindu-se acoperirea tuturor
domeniilor de interes corespunzatoare masurilor din plan.
Vor fi distribuite in cadrul teritoriului GAL – MICROREGIUNEA HOREZU chestionare pe
baza carora vor fi indentificate persoanele fizice sau juridice, publice sau private, care si-au
manifestat interesul in accesa fonduri prin intermediul axei Leader. Aceasta baza de date este una
deschisa, aflata intr-o actualizare permanenta. In acest sens contactul direct cu potentiali
beneficiarii, organizatii care la randul lor pot disemina informatiile primite, reprezinta principala
metoda prin care se va realiza actualizarea si completarea bazei de date. Promovarea directa prin
intermediul pliantelor, brosurilor, direct mailing se va realiza utilizand informatiile cuprinse in
baza de date, informatii ce sunt selectate in urma campanilor de informare si a sondajelor de opinie
derulate in mediul rural.
Lipsa informatiilor si accesul dificil al persoanelor care locuiesc in mediul rural la informatie
specializata reprezinta o bariera in calea implementarii programelor de dezvoltare in spatial rural si
au un efect advers asupra dorintei potentialilor beneficiari de a initia noi afaceri in zona rurala.
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Actiunile propuse pentru informarea potentialilor beneficiari se vor desfasura incepand atat in
perioada de pregatire a Planului de Dezvoltare Locala cat si pe toata perioada implementarii
acestora.
Evaluarile efectuate pe parcursul implementarii Planului de Dezvoltare Locala vor fi de natura
sa aprecieze impactul comunicarii, precum si buna intelegere a actiunilor, iar criteriile utilizate
pentru realizarea evaluarilor vor face referire cel putin la urmatoarele aspecte:
- Evolutia numarului dosarelor depuse;
- Evolutia numarului de potentiali beneficiari care au accesat informatia continuta in
materiale informative (afise, pliante, ghiduri, brosuri etc,);
- Evolutia profilului celor care depun proiecte in functie de categoria profesionala, sex,
egalitatea sanselor;
- Numarul de accesari website pentru obtinerea de informatii din domeniul dezvoltarii
rurale.
Politica de comunicare poate fi adaptata in functie de rezultatele evaluarii, iar
propunerea de modificare va fi prezentata in Adunarea Generala a GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU
In ceea ce priveste informarea beneficiarilor Planului de Dezvoltare Locala, acestia trebuie sa
cunoasca natura fondurilor europene in vederea implementarii corespunzatoare a proiectelor.
Astfel, in momentul semnarii contractului, se va preciza in mod explicit categoria sprijinului
financiar acordat – respectiv in baza axei Leader, suma alocata, contributia fiecaruia, logo-ul
Leader.
Asadar, GAL – MICROREGIUNEA HOREZU va informa beneficiarii cu privire la apelurile
de proiecte,
la masurile care pot fi accesate si totodata, va publica lista beneficiarilor care primesc sprijin
financiar si sumele contributiei publice.
Actiunile propuse pentru informarea beneficiarilor vor avea loc indeosebi in momentul
semnarii contractului de finantare si vor continua si pe intreaga perioada a implentarii proiectului.
Publicul larg va fi informat despre finantarea Leader prin:
- Placute explicative aplicate pe toate investitiile care au o valoare mai mare de 50.000
Euro;
- Placute explicative instalate in biroul GAL – MICROREGIUNEA HOREZU
(LEADER);
- Publicarea constanta a unor rapoarte trimestriale si anuale;
Pentru a sublinia si populariza oportunitatile si exemplele de success legate de implementarea
Planului de Dezvoltare Locala, precum si implementarea comunitara in spatial rural romanesc
GAL – MICROREGIUNEA HOREZU va publica pe site un Raport Anual de progrese care
cuprinde informatii concrete privind implementarea planului , precum si lista completa a
beneficiarilor care au accesat ajutoare financiare. De asemenea , in mod constant, pe parcursul
perioadei de implementare, va informa prin anunturi si comunicate de presa evenimentele si
actiunile semnificative.
Actiunile propuse pentru informarea publicului larg se vor desfasura incepand cu perioada de
pregatire a Planului de Dezvoltare Locala si va continua pe toata perioada implementarii, pana la
evaluarea rezultatelor acestora. Pentru informarea publicului larg vor avea loc campanii specifice
in mod deosebit la inceputul implementarii Programului, pentru a acoperi o gama cat mai larga de
potentiali beneficiari. La sfarsitul perioadei de implementare, campaniile vor fi organizate in
scopul informarii publicului asupra rezultatelor, a experientei dobandite si a beneficiarilor care au
accesat prin FEADR ajutoare financiare.
Criteriile de evaluare a actiunilor de informare a publicului larg sunt:
- Numarul de panouri si placute explicative aferente investitiilor derulate sau
finalizate;
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- Numarul de accesari si documente de pe pagina de internet
GAL –
MICROREGIUNEA
HOREZU;
- Vizibilitatea GAL – MICROREGIUNEA HOREZU in mass-media;
- Recunoasterea logo-ului comunitar in urma campaniilor de informare derulate in
mediul rural;
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Pista de audit – comunicare si informare

Nr.
Crt

Activitate

Cine desfasoara
activitatea
Extern

1

2

3

4

5

Convocare reuniune
membrii GAL –
Microregiunea Horezu
in vederea stabilirii
politicii de comunicare
si informare in cadrul
GAL – Microregiunea
Horezu
Desfasurare reuniune
parteneri GAL –
Microregiunea Horezu
Ierarhizarea si
prioritizarea
activitatilor de
informare si
comunicare
Stabilire criterii de
evaluare a rezultatelor
actiunilor de informare
si comunicare
Realizarea activitatilor
de comunicare si
informare de catre
GAL prin intermediul

Responsabil

Document
primit

Document
generat

Intern

Cine
semneaza
documentul
Pozitia
ierarhica

Unde se arhiveaza
Arhiva fizica
original

GAL

Secretar

Convocator

Responsabil
legal GAL –
Microregiunea
Horezu

GAL

Adunarea
Generala a GAL
– Microregiunea
Horezu

Proces Verbal

Membrii
prezenti

Secretariat GAL

GAL

Adunarea
Generala a GAL
– Microregiunea
Horezu

Proces Verbal

Membrii
prezenti

Secretariat GAL

Proces Verbal

Membrii
prezenti

Secretariat GAL

Director

Compartiment
administrativ

GAL

GAL

Adunarea
Generala a GAL
– Microregiunea
Horezu
Responsabil
comunicarepromovare/Ani
matorii

Extras
Proces verbal
reuniune

Secretariat GAL

Copie
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6

7

chestionarelor aplicate
in teritoriu in perioada
de pregatire a Planului
de Dezvoltare Locala
Realizarea activitatilor
de comunicare si
informare de catre
GAL prin intermediul
chestionarelor aplicate
in teritoriu in perioada
de implementare a
Planului de Dezvoltare
Locala
Realizarea unei baze de
date a informatiilor
adunate prin
intermediul
chestionarelor

GAL

GAL

9

Actualizare baza de
date web-site
Microregiunea Horezu
cu rezultatele obtinute
in urma aplicarii
chestionarelor
Solicitare oferte de pret
pentru realizarea de
afise, pliante si brosuri
informative

Tipografie

GAL

10

Incheiere contract
servicii de tipografie

Tipografie

GAL

8

GAL

Responsabil
comunicarepromovare/Ani
matorii

Responsabil
comunicarepromovare/Ani
matorii

Director

Extras
Proces verbal
reuniune

Chestionare

Responsabil
comunicarepromovare/Ani
matorii

Raport de
evaluare a
situatiei
teritoriale
pe baza
chestionare
lor aplicate
Web-site
actualizat/R
aport
actualizare
site

Responsabil
comunicarepromovare/Ani
matorii

Responsabil
comunicare-

Compartiment
administrativ

Oferta de
pret

Solicitare
de oferte de
oret pentru
realizarea
serviciilor
de
tipografie
Contract

Director
Compartiment
administrativ

Responsabil
comunicarepromovare/An
imatorii

Compartiment
administrativ

Director
Compartiment
administrativ

Director

Compartiment
administrativ
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promovare/Ani
matorii

13

Realizare produse
tipografice atat in
perioada de pregatire a
Planului de Dezvoltare
Locala cat si in
perioada de
implementare a
acestuia
Distribuire de afise,
pliante si brosuri
informative in teritoriu
atat in perioada de
pregatire a Planului de
Dezvoltare Locala cat
si in perioada de
implementare a
acestuia
Solicitare oferta pentru
realizarea de studii
sociologice

14

Incheiere contract
pentru realizarea
analizelor sociologice

11

12

15

Realizare studii
sociologice in teritoriul
GAL – Microregiunea
Horezu

Tipografie

Tipografie

GAL

Produse
finale

Responsabil
comunicarepromovare/Ani
matorii

Liste cu
semnaturi
de primire
de catre
locuitorii
teritoriului
GAL –
Microregiu
nea Horezu
Solicitare
de oferte de
pret pentru
realizarea
de studii

Responsabil
tehnic
GAL

Societate
specializat
a

Societate
specializat
a

GAL

Societate
specializata/
Director

Societate
specializata

Proces
verbal de
receptie

Comisie de
receptie

Compartiment
administrativ

Locuitorii
teritoriului/Ani
matorii

Compartiment
administrativ

Director
Compartiment
administrativ
Director

Oferta de
pret

Compartiment
administrativ

Contract
Raport
privind
evaluarea
situatiei
teritoriului
GAL –

Societate
specializata

Secretariat GAL

Compartiment
administrativ
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16

17

18

19

20

21

Solicitare oferte
realizare spot publicitar
TV si audio in perioada
de implementare a
Planului de Dezvoltare
Locala
Incheiere contract
pentru realizare spot
publicitar TV si audio
Organizare de
conferinte la nivel local
periodic pe toata
perioada de
implementare a
Planului de Dezvoltare
Locala
Organizare de
conferinte la nivel
regional periodic pe
toata perioada de
implementare a
Planului de Dezvoltare
Locala
Informare potentiali
beneficiari existenti in
baza de date realizata
de catre animatori in
baza chestionarelor
aplicate in teritoriu
Informare potentiali
beneficiari in urma

Societati
de
televiziun
e si radio

Microregiu
nea Horezu
Solicitare
de oferte de
pret pentru
realizare
spot
publicitar
TV si audio

GAL

Responsabil
comunicarepromovare

GAL

Societate
specializata/
Director

GAL

Director /
Responsabil
comunicarepromovare/Ani
matorii

GAL

Director /
Responsabil
comunicarepromovare/Ani
matorii

Raport
conferinta/
Lista
participanti

GAL

Responsabil
comunicarepromovare/Ani
matorii

Scrisoare
de
informare/
Raport de
informare

GAL

Responsabil
comunicare-

Director
Compartiment
administrativ

Director
Oferta de
pret

Compartiment
administrativ

Contract
Director
Raport
conferinta/
Lista
participanti

Compartiment
administrativ

Director

Solicitare de
informatii

Scrisoare
de

Compartiment
administrativ

Director
Compartiment
administrativ

Director

Compartiment
administrativ
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22

23

24

25

26

primirii unor solicitari
de informare din partea
acestora
Publicare anunturi ale
sesiunilor de depunere
a proiectelor in cadrul
GAL - Microregiune
Horezu
Publicarea rapoartelor
de monitorizare si
progres a implementarii
Planului de Dezvoltare
Locala a GAL –
Microregiunea Horezu,
precum si a situatiei
beneficiarilor de
finantare
Evaluarea rezultatelor
activitatilor de
comunicare si
informare
Adaptarea politicii de
comunicare si
informare in functie de
rezultatul evaluarii
acestor activitati
Publicarea rezultatelor
obtinute in urma
implementarii Planului
de Dezvoltare Locala a
GAL – Microregiunea
Horezu la finalul
perioadei de
implementare

promovare/Ani
matorii

GAL

informare/
Raport de
informare

Consiliul
Director/
Director

Director
Anunt de
selectie

Consiliul
Director/
Director

Consiliul
Director/
Director

GAL

Adunarea
generala a GAL
– Microregiunea
Horezu

GAL

Consiliul
Director/
Director

Compartiment
administrativ

Secretariat GAL

Compartiment
administrativ

Compartiment
administrativ

Director
Rapoarte de
minitorizar
e/Rapoarte
de
progress/Sit
uatii
beneficiari

GAL

GAL

Secretariat GAL

Raport de
evaluare

Raport de
evaluare

Director

Secretariat GAL

Proces
verbal

Membrii
prezenti

Secretariat GAL

Raport final

Director

Secretariat GAL

Compartiment
administrativ
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GAL Microregiunea Horezu indeplineste criteriul de selectie SCS3.1.9. fixat de Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in sensul prezentarii dispozitiilor privind informarea
potentialilor beneficiari cu privire la activitatile intreprinse in cadrul GAL-ului.
PARTEA A VII- A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE
Implementarea proiectelor in cadrul GAL-ului
Implementarea proiectelor in cadrul GAL – MICROREGIUNEA HOREZU va parcurge
urmatorii pasi:
-

Lansarea apelului de selectie de catre GAL prin intermediul mijloacelor de informare
mass-media, pliante, pagina web, etc;
depunerea proiectelor de catre posibilii beneficiari care se incadreaza in criteriile de
eligibilitate stabilite pentru fiecare masura;
efectuarea verificarii conformitatii proiectului si respectarea criteriilor de eligibilitate de
care Comitetul de Selectie din cadrul GAL – MICROREGIUNEA HOREZU;
selectia proiectelor de catre GAL pe baza Planului de Dezvoltare Locala si a criteriilor
elaborate pentru fiecare masura in parte;
depunerea proiectelor selectate de catre GAL la Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Daca proiectul selectat este un proiect de investitii se vor realiza urmatoarele activitati de
catre CRPDRP:
-

verificarea eligibilitatii proiectelor si efectuarea verificarii pe teren a potentialului
beneficiar de catre structurile teritoriale ale APDRP;
transmiterea de catre CRPDRP a notificarii catre beneficiar si catre GAL, cu privire la
aprobarea sau neaprobarea proiectului;
incheierea contractului intre benefiaciar si Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit (CRPDRP) daca proiectul a fost aprobat;

Daca este vorba de un proiect de servicii atunci vor fi parcurse urmatoarele etape:
-

CRPDRP verifica eligibilitatea proiectelor si transmite o notificare catre beneficiar si
catre GAL, de instiintare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului;
incheierea contractului intre beneficiar si CRPDRP;

Beneficiarii finantarii sunt obligati sa inceapa implementarea proiectului in termenul fixat in
contractual de finantare. Inceperea executarii proiectului va fi comunicata GAL –
MICROREGIUNEA HOREZU prin intermediul unui document standard pus la dispozitie de
catre GAL. Dupa notificarea inceperii implementarii proiectului personalul tehnic al GAL MICROREGIUNEA HOREZU poate efectua vizite “in teritoriu” pentru a verifica respectarea
conditiilor asumate prin contractual de finantare.
Neinceperea implementarii proiectului in termenul fixat prin contractual de finantare duce
la pierderea ajutorului acordat beneficiarului final.
Finalizarea lucrarilor/activitatiilor necesare implementarii proiectului va trebui realizata in
termenul fixat in contractual de finantare. Termenul de finalizare a implementarii proiectului
poate fi prelungit, la solicitare beneficiarului finantarii, pentru o perioada de timp care nu poate
depasi jumatate din termenul fixat initial. Solicitare de prelungire a termenului de implementare
a proiectului, in care se va prezenta motivul, va fi analizata de catre Directorul (Coordonatorul)
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GAL – MICROREGIUNEA HOREZU, care in functie de natura investitiei ce se realizeaza,
termenul fixat in contract, gradul de realizare al acestuia, cauza de prelungire si orice alte aspect
externe, va emite un raport care va fi prezentat Consiliului Director, care poate aproba sau
respinge respective solicitare.
Daca in urma analizei, Consiliul Director al GAL – MICROREGIUNEA HOREZU decide
acordarea termenului de prelungire al implementarii proiectului, aceasta decizie va fi
comunicata Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in vederea
analizarii posibilitatii incheierii unui act aditional la contractul de finantare initial.
In timpul executiei unui proiect, beneficiarul ajutorului financiar poate prezenta in scris
propuneri de modificare a proiectului. Solicitarea va fi examinata de catre Directorul GAL care
va emite un raport favorabil dau nefavorabil al modificarilor propuse. Raportul poate fi
favorabil doar in cazul in care modificarea nu duce la o crestere a valorii initiale a proiectului
asumata prin contractul de finantare, la o modificare a obiectivelor sau la distorsionarea
concurentei pe piata.
Raportul va fi prezentat Consiliului Director care va solutiona problema admiterii sau
neadmiterii modificarilor. Daca modificarile solicitate necesita si modificarea contractului de
finantare, atunci raportul va fi supus aprobarii Adunarii Generale a GAL. Rezultatul va fi
comunicat Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.
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PISTA DE AUDIT – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR IN CADRUL GAL

Nr.
crt

Cine desfasoara
activitatea
Extern

1.

2.

Reuniune
Consiliu Director
si aprobare apel
selectie

4.

5.
6.

Document
primit

Document generat

Activitate

Convocare
Consiliu Director
pentru aprobarea
apelului de
selectie

3.

Responsabil

Publicare anunt
de selectie

Raspuns la
eventuale
clarificari venite
din partea
potentialilor
beneficiari
Depunerea
proiectelor in
cadrul GAL
Verificare

Intern

GAL

GAL

GAL

Secretar

Consiliu
Director

Secretar

Convocator

Anunt de selectie
si documente de
stabilire a
criteriilor de
eligibilitate a
beneficiariilor
Anunt de selectie
si documente de
stabilire a
criteriilor de
eligibilitate a
beneficiariilor

Cine semneaza
documentul

Unde se arhiveaza

Pozitia
ierarhica

Arhiva
fizicaoriginal

Director

Secretariat
GAL

Director
Secretariat
GAL

Aprobare

Director
Secretariat
GAL

Anuntul publicat

Director
GAL

Comp.
administrativ

GAL

Comitetul de
Selectie

GAL

Comitetul de

copie

Solicitare de
informatii

Raspuns solicitare
de informatii

Proiectul

Numar de
inregistrare
Scrisoare de

Comitetul de
selectie
Director

Comp.
administrativ

Secretariat
GAL
Secretariat

Comp.
administrativ
Comp.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

respectare
conformitate
administrativa si
criterii de
selectie
Realizarea
selectiei
proiectelor de
catre Comitetul
de Selectie
Depunerea
proiectelor
selectate la
CRPDRP
Efectuarea
verificarii in
teren de catre
structurile
APDRP
Notificare
beneficiare si
GAL
Semnarea
contractului intre
beneficiar si
CRPDRP
Monitorizarea
implementarii
proiectului
Analizarea
solicitarilor de
prelungire a
termenului de
implemenatre
sau de

Selectie

conformitate

GAL

Director
GAL

Comitetul de
Selectie

Lista proiecte
selectate

GAL

Comitetul de
Selectie

Raport de
evaluare/Proiecte
depuse

Structuri
APDRP

Structuri
APDRP

Raport de evaluare

CRPDRP

CRPDRP

Notificare

CRPDRP/
beneficiar

APDRP

Secretariat
GAL
Director
Secretariat
GAL

CRPDRP

Secretariat
GAL

GAL

GAL

Consiliu
Director

Punct de vedere

Comp.
administrativ

Comp.
administrativ

Director

Comp.
administrativ

Director

Comp.
administrativ

Raport de progres

Raport de
evaluare

Comp.
administrativ

Comp.
administrativ

CRPDRP/
BENEFICIAR
APDRP/
Comp.
administrativ

administrativ

Secretariat
GAL
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14.

15.

modificare a
proiectului
Prezentarea
punctului de
vedere cu privire
la prelungirea
termenului de
implementare
sau de
modificare a
proiectului catre
CRPDRP
impreuna cu un
memoriu
justificativ
Sprijinirea
beneficiarilor de
finantare in
implementarea
proiectului

Director

GAL

Scrisoare de
solicitare

Director

Comp.
administrativ

Secretariat
GAL

Director
GAL

Comp.
administrativ

Solicitare din
partea
beneficiarilor

Raspuns solicitare
/ proces - verbal

Comp.
administrativ
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PISTA DE AUDIT – ACHIZITII PUBLICE SI PLATA
Cine desfasoara
activitatea
Nr.
Activitate
Responsabil
Crt.
Extern
Intern

1

Emitere hotarare
privind aprobarea
documentatiei de
atribuire si numirea
comisiei de evaluare a
ofertelor in vederea
atribuirii

2

Emitere Nota
justificativa privind
alegerea procedurii de
atribuire

3

Elaborare Referat de
necesitate si
oportunitate, estimarea
valorii contractului de
achizitie publica

GAL

4

Elaborarea
Calendarului
achizitiilor publice

GAL

Comp.
administrativ

5

Emitere Nota
justificativa privind
stabilirea criteriilor de

GAL

Comp.
administrativ

GAL

GAL

Comp.
administrativ

Document
primit

Document
generat

Hotarare privind
aprobarea
documentatiei de
atribuire si
numirea comisiei
de evaluare a
ofertelor in
vederea tribuirii

Cine semneaza
documentul
Pozitia
ierarhica

Arhiva fizica
original

Copie

Director

Secretariat
GAL

-

Secretariat
GAL

-

Comp.
administrativ

Nota justificativa
privind alegerea
procedurii de
atribuire

Director

Comp.
administrativ

Referat de
necesitate si
oportunitate,
estimarea valorii
contractului de
achizitie publica

Director

Calendar
achizitiilor publice
Nota justificativa
privind stabilirea
cerintelor minime
de calificare

Unde se arhiveaza

Secretariat
GAL

Director

Director

Secretariat
GAL
Secretariat
GAL
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selectie

referitoare la
situatia
economica,
financiara, tehnica
si/sau profesionala
ce trebuiesc
indeplinite
Comp.
administrativ

6

Elaborare documentatie
de atribuire

GAL

7

Publicarea anuntului de
participare pe SEAP

GAL

8

Scrisoare inaintare

9

Declaratia de
confidentialitate si
impartialitate

Documentatia de
atribuire pentru
aplicarea
procedurii de
atribuire

Comp.
administrativ

Anuntul de
participare
Scrisoare
inaintare
Oferta
tehnica si
financiara,
documente
insotitoare

Firma
participa
nta

Director
Secretariat
GAL

Director

Secretariat
GAL

Firma
participanta

Secretariat
GAL

GAL

Comp.
administrativ

Declaratia de
confidentialitate si
impartialitate

Membrii
comisiei de
evaluare a
ofertelor

Secretariat
GAL

10

Desfasurarea sedintei
de deschidere a
ofertelor si intocmirea
procesului verbal

Comisia
de
evaluare

Presedintele
comisiei

Proces verbal al
sedintei de
deschidere a
ofertelor

Membrii
comisiei de
evaluare a
ofertelor

Secretariat
GAL

11

Solicitarea clarificarilor

Presedint

Adresa de

Presedintele

Secretariat

Presedintele
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si completarilor
documentelor

ele
comisiei

comisiei
Comisia de
evaluare

12

Raportul Procedurii

Comisia
de
evaluare

13

Comunicarea
rezultatului procedurii

Comisia
de
evaluare

Comisia de
evaluare

14

Semnarea contractului
de servicii

15.

Anunt de atribuire
SEAP

Comparti
ment
administr
ativ

Comp.
administrativ

16

Act aditional 1

Comparti
ment
administr
ativ

Comp.
administrativ

Act aditional

17

Proces verbal de
receptie

Firma
castigat
oare

Comp.
administrativ

Proces verbal de
receptie

18

Factura fiscala

Firma
castigat
oare

Firma
castigat
oare

Comparti
ment
administr
ativ

GAL

solicitare
clarificari

Comp.
administrativ

comisiei

GAL

Raportul
Procedurii –
incluzand si
centralizator
punctaj

Comisia de
evaluare

Secretariat
GAL

Adresa de
comunicare
rezultat

Comisia de
evaluare

Secretariat
GAL

Contract

Director

Director
Anunt de atribuire
contract

Secretariat
GAL
Director

Factura
fiscala

Secretariat
GAL
Director

Compartiment
administrativ

Secretariat
GAL
Departament
financiar

Comp.
administrat
iv
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19

Emitere Nota
justificativa

Comparti
ment
administr
ativ

Manager
Proiect

Nota justificativa
privind exercitarea
CFP

20

Emitere Propunere de
angajare

Comparti
ment
administr
ativ

Manager
Proiect

Propunere de
angajare a
cheltuielii

21

Emitere Angajament
bugetar a cheltuielii

Comparti
ment
administr
ativ

Responsabil
financiar

Angajament
bugetar a
cheltuielii

22

Emitere Ordonantarea
de plata

Comparti
ment
administr
ativ

Responsabil
financiar

Ordonantarea de
plata

23

Emitere Ordin de Plata

Comparti
ment
administr
ativ

Responsabil
financiar

24

Emitere Adresa catre
Trezorerie

Comparti
ment
administr
ativ

Responsabil
financiar

25

Extras de cont

Trezorer
ie

Manager
Proiect

Departament
financiar

Secretariat
GAL

Departament
financiar

Secretariat
GAL

Departament
financiar

Secretariat
GAL

Departament
financiar

Secretariat
GAL

Departament
financiar

Secretariat
GAL

Departament
financiar

Secretariat
GAL

Departament
financiar

Secretariat
GAL

Director

Director

Director

Director
Ordin de plata

Director
Adresa catre
Trezorerie
solicitare efectuare
plata

Extras de
cont

Trezorerie
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GAL – MICROREGIUNEA HOREZU este responsabil pentru administrarea si
implementarea Planului de Dezvoltare Locala in mod eficient, eficace si corect, in raport cu
obiectivele acestuia si in conformitate cu articolul 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1698/2005.
Dispozitivul de monitorizare, evaluare si control implementat de GAL presupune:







Luarea operativa a deciziilor asupra implementarii (sau depistarea problemelor);
Efectuarea zilnica a gestionarii GAL;
Executarea operativa si corecta a procedurilor de gestionare a resurselor;
Facilitarea coordonarii intre activitatile compartimentelor GAL;
Monitorizarea si raportarea la timp despre realizarile si rezultatele implementarii
Planului de Dezvoltare Locala GAL;
Comunicarea stadiului implementarii strategiei de dezvoltare de catre factorii de
decizie GAL – MICROREGIUNEA HOREZU, respectiv Adunarea Generala
si Consiliul Director;

Monitorizarea prevede astfel, un dispozitiv riguros si transparent de vizualizare a
modului in care are loc gestionarea financiara a implementarii strategiei de dezvoltare, care
permite colectarea sistematica si structurarea anuala a datelor cu privire la activitatle
desfasurate.
Pentru evidentierea gradului de implementare a planului, GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU va realiza un Raportul anual de progres care va contine toate informatiile cu
privire la evolutia implementarii planului.
Referitor la monitorizarea planului, raportul anual de progrese cuprinde urmatoarele
elemente:
- Tabele privind implementarea financiara a planului pentru fiecare masura in parte;
- Tabele de monitorizare care includ informatii cantitative pe baza indicatorilor de
realizare si rezultat stabiliti pentru fiecare masura in parte in cadrul Planului de
Dezvoltare Locala;
- Analiza rezultatului monitorizarii planului.
De asemenea, va fi intocmit un Raport trimestrial privind implementarea strategica
a Planului de Dezvoltare Locala. Monitorizarea strategica trebuie sa furnizeze date privind
stadiul de realizare al obiectivelor planului si a implementarii strategiei in raport cu indicatorii
de rezultat stabiliti.
Monitorizarea implementarii Planului de Dezvoltare Locala are in vedere:
 Evaluarea periodica a progreselor inregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice
ale Planului
 Examinarea rezultatelor implementarii fiecarei masuri si monitorizarea calitatii
implementarii proiectelor finantate;
 Examinarea rezultatelor obtinute;
 Elaborarea recomandarilor si propunerilor in vederea imbunatatirea impactului
planului;
Cele doua rapoarte vor fi supuse aprobarii Consiliului Director si Adunarii Generale
dupa care vor fi transmise Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
In cadrul reuniunilor care au ca scop analiza rapoartelor anuale sau trimestriale de
progres, Consiliul Director si Adunarea Generala trebuie:
 sa realizeze evaluarea periodica a progreselor inregistrate pentru atingerea
obiectivelor specifice ale Planului de Dezvoltare Locala;
 sa examineze atat rezultatele implementarii fiecarei masuri, cat si calitatea
implementarii Planului de Dezvoltare Locala;
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 sa analizeze si aprobe Raportul anual de progrese si / sau Rapoartele de evaluare
trimestriale, inainte de a fi transmise Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale;
 sa elaboreze recomandari si propuneri in vederea imbunatatirii impactului
strategiei;
Un al treilea tip de monitorizare a Planului de Dezvoltare Locala a GAL –
MICROREGIUNEA HOREZU se va concretiza prin stocarea informatiilor statistice referitoare
la gradul de implementare intr-un program informatic de monitorizare care sa permita
evaluarea si monitorizarea rapida a gradului de implementare si de indeplinire a obiectivelor in
orice moment. Astfel, se vor putea analiza comparativ indicatorii propusi si rezultatele atinse
prin implementarea proiectelor in cadrul GAL
Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a inregistrarii si
raportarii catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a unor sugestii si remarci privind
rezultatele implementarii proiectelor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. De asemenea,
evaluarea va fi o activitate bine structurata pe o baza bine stabilita si presupune elaborarea unui
set de indicatori (considerati relevanti in reflectarea eficientei obtinute in urma implementarii
Planului de Dezvoltare Locala) si a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare
– intermediare si finale) a rezultatelor implementarii.
Evaluarea Planului de Dezvoltare Locala a GAL – MICROREGIUNEA HOREZU
se realizeaza cu scopul de a imbunatati calitatea implementarii sale prin analiza eficientei, a
raportului dintre resursele angajate si rezultatele atinse si a eficacitatii programului, insemnand
masura in care obiectivele au fost atinse.
Procesul de evaluare a Planului de Dezvoltare Locala a GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU se va derula astfel:
 Evaluarea ex-ante – care a fost realizata inainte de elaborarea Planului de
Dezvoltare Locala si a avut drept scop culegerea de informatii in vederea
introducerii in viitoarea strategie de dezvoltare;
 Evaluarea intermediara, care va fi realizata pe tot parcursul perioadei de
implementare si are ca obiective rectificarea oricaror probleme care pot aparea
precum si imbunatatirea implementarii;
 Evaluarea ex-post, realizata dupa perioada de implementare a Planului de
Dezvoltare Locala, va genera indicatori si informatii care se vor introduce in
Planul de Dezvoltare Locala viitor;
 Realizarea unor analize care sa examineze in detaliu anumite masuri sau aspecte
specifice ale teritoriului si ale Planului de Dezvoltare Locala – se vor realiza ori de
cate ori este necesar, in vederea monitorizarii gradului de implementare a
obiectivelor Planului de Dezvoltare Locala. Acestea vor fi realizate de firme
independente tocmai pentru a reflecta cu obiectivitate stadiul in care se afla
implementarea Planului de Dezvoltare Locala al GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU; Pentru semnarea contractului cu firma independenta va fi organizata
procedura de achizitii cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
Evaluarea intermediara si ex-post au rolul de a examina gradul de utilizare al
resurselor, eficacitatea si eficienta Planului de Dezvoltare Locala, impactul socio-economic al
acestuia, precum si impactul asupra prioritatilor teritoriului GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU.
Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectarii planificarii
legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren a
gradului de implementare a proiectelor finantate in cadrul Planului de Dezvoltare Locala.
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Programarea vizitelor (controalelor) va trebui sa aiba in vedere anumite principii, cum
ar fi: eficienta unor astfel de demersuri, pastrarea bunelor relatii contractuale, verificarea doar a
aspectelor de ordin tehnic legate de proiect, etc.
In ceea ce priveste monitorizarea implementarii proiectelor finantate, coordonatorul
GAL – MICROREGIUNEA HOREZU impreuna cu compartimentul tehnic sunt responsabili
de realizarea acestor actiuni .
Astfel se vor realiza vizite in teren si consilierea beneficiarilor in implementarea
proiectelor, astfel incat acestea sa fie finalizate in termen si in conditiile asumate prin contractul
de finantare.
Dupa cum se poate observa din informatiile de mai sus, GAL – MICROREGIUNEA
HOREZU indeplineste criteriile de selectie nr. SCS 3.1.6 si SCS 3.1.7 fixat de Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in sensul stabilirii clare a dispozitiilor de evaluare –
monitorizare a implementarii Planului de Dezvoltare Locala.
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PISTA DE AUDIT – EVALUARE, CONTROL SI MONITORIZARE
Cine desfasoara
activitatea
Nr.
Crt.

Activitate

Responsabil

Document
primit

Document
generat

Cine
semneaza
documentul

Unde se arhiveaza

Intern

Pozitia
ierarhica

Arhiva
fizica
original

GAL

Secretar

Convocator

Responsabil
legal GAL –
Microregiunea
Horezu

Secretariat
GAL

GAL

Adunarea
Generala a
GAL –
Microregiunea
Horezu

Proces Verbal

Membrii
prezenti

Secretariat
GAL

3

Stabilirea si aprobarea
modalitatilor de evaluare
control si monitorizare a
Planului de Dezvoltare
Locala a GAL –
Microregiunea Horezu

GAL

Adunarea
Generala a
GAL –
Microregiunea
Horezu

Proces Verbal

Membrii
prezenti

Secretariat
GAL

4

Solicitare oferta de pret
pentru realizarea evaluarii exante a Planului de Dezvoltare
Locala

GAL

Secretar

Proces Verbal

Responsabil
legal GAL

Secretariat
GAL

Extern

1

2

Convocare reuniune membrii
GAL – Microregiunea
Horezu in vederea stabilirii
modalitatilor de evaluare,
control si monitorizare a
Planului de Dezvoltare
Locala
Desfasurare reuniune
parteneri GAL –
Microregiunea Horezu

Copie
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5

Analiza oferte de pret
Semnare contract

6

Realizare evaluare ex - ante
7

Firma
de
consulta
nta

GAL

Secreatar

GAL

Responsabil
legal GAL –
Microregiunea
Horezu

Oferta de
pret

Contract

Proces Verbal

Responsabil
legal GAL

Secretariat
GAL

Contract

Responsabil
legal GAL/
Firma de
consultanta

Secretariat
GAL

Responsabil
legal GAL/
Firma de
consultanta

Secretariat
GAL

Firma
de
consulta
nta

Firma de
consultanta

Raport
privind
evaluare ex
- ante

Firma
de
consulta
nta

Firma de
consultant/
GAL

Plan de
Dezvoltare
Locala

Secretariat
GAL

Raport de
evaluare

Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment.
administra
tiv

Proces
verbal

Membrii
Consiliului
Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment.
administra
tiv

Raport cu
propuneri de
imbunatatire

Membrii
Consiliului
Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment.
administra
tiv

Aprobare/
Respingere

Membrii
Adunarii
Generale a
GAL –

Secretariat
GAL

8

Includerea rezultatului
analizei ex – ante in Planul de
Dezvoltare Locala a GAL
Microregiunea Horezu

9

Realizare evaluare
intermediara a Planului de
Dezvoltare Local ape toata
perioada de implementare

10

Prezentarea rapoartelor de
evaluare Consiliului Director
al GAL – Microregiunea
Horezu

11

Emiterea unor propuneri de
imbunatatire a Planului de
Dezvoltare Locala de catre
Consiliul Director

GAL

12

Prezentarea rapoartelor cu
propuneri de imbunatatire
Adunarii Generale a GAL –

GAL

GAL

Director
GAL

Director
GAL

Consiliul
Director
Raport cu
propuneri de
imbunatatire
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Microregiunea Horezu

Microregiunea
Horezu

13

Implementarea masurilor de
imbunatatire ca urmare a
aprobarii acestora de catre
Adunarea Generala a GAL –
Microregiunea Horezu

GAL

14

Realizarea raporturilor
trimestriale de progress a
Planului de Dezvoltare
Locala a GAL –
Microregiunea Horezu

GAL

15

Prezentarea rapoartelor de
progress Consiliului Director
al GAL – Microregiunea
Horezu

16

Prezentarea rapoartelor de
progress Adunarii Generale a
GAL – Microregiunea
Horezu

17

Transmiterea Rapoartelor de
progress trimestriale catre
Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

18

Asigurarea publicitatii
rezultatelor monitorizarii
trimestriale in teritoriul GAL
– Microregiunea Horezu prin

Director

Raport
asupra
masurilor de
imbunatatire

Director

Secretariat
GAL

Compartiment
administrativ

Raport de
progres

Director

Secretariat
GAL

Proces
Verbal

Membrii
Consiliului
Director

Secretariat
GAL

Proces
verbal

Membrii
Adunarii
Generale a
GAL –
Microregiunea
Horezu

Secretariat
GAL

Director
GAL

Raport de
progres
trimestrial

Director
Raport de
progres
trimestrial

GAL

Director

Director
Scrisoare de
inaintare

GAL

Secretariat
GAL
Director

GAL

Compartiment
administrativ

Raport de
monitorizare

Materiale
informative

Secretariat
GAL

Comparti
ment.
administra
tiv
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intermediul pliantelor,
brosurilor si a paginii web

19

Implementarea masurilor de
imbunatatire ca urmare a
analizei rapoartelor de
progress de catre Adunarea
Generala a GAL –
Microregiunea Horezu si a
aprobarii masurilor de
imbunatatire

20

Monitorizarea Planului de
Dezvoltare Locala prin
intermediul sistemului
informatics al GAL –
Micriregiunea Horezu

21

Prezentare rezultatelor
monitorizarii catre Consiliul
Director al GAL –
Microregiunea Horezu

22

Asigurarea publicitatii
rezultatelor monitorizarii
informatice in teritoriu GAL
– Microregiunea Horezu prin
intermediul pliantelor,
brosurilor si a paginii web

23

Controlul implementarii
proiectelor depuse in cadrul
GAL – Microregiune Horezu
pe tot parcursul implementarii
acestora

Director

GAL

Director

Raport de
implementar
ea
masurilor de
imbunatatire

GAL

Compartiment
administrativ

Raport de
monitorizare

Director

Proces
verbal

Membrii
Consiliului
Director

GAL

Secretar

Raport de
monitorizare

Secretariat
GAL

Comparti
ment.
administra
tiv

Comparti
ment.
administra
tiv

Secretariat
GAL

Comparti
ment.
administra
tiv

Secretariat
GAL

Comparti
ment.
administra
tiv

Director
GAL

Compartiment
administrativ

Raport de
control

Materiale
informative

Director
GAL

Compartiment
administrativ

Raport de
control

Comparti
ment.
administra
tiv
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24

Monitorizarea respectarii
graficelor de implementare a
proiectelor depuse in cadrul
GAL – Microregiunea
Horezu

25

Asigurarea publicitatii
rezultatelor controlului in
teritoriul GAL –
Microregiunea Horezu prin
intermebiul pliantelor,
brosurilor si a paginii web

26

Solicitare oferta de pret in
vederea realizarii unor
activitati de monitorizare
punctuale pentru teritoriul
GAL – Microregiunea
Horezu

Director
GAL

GAL

29

30

Realizarea activitatilor de
monitorizare de catre firma
specializata
Transmiterea rezultatelor
monitorizarii realizate de

Compartiment
administrativ

Raport de
control

Materiale
informative

Secretariat
GAL

Comparti
ment.
administra
tiv

Director
Firma
specializ
ata

GAL

Secretariat,
Responsabil
tehnic

GAL

Compartiment
administrativ

GAL

Compartiment
administrativ

Analiza oferte de pret

28

Comparti
ment.
administra
tiv

Raport de
control

Director

27
Semnare contract

Compartiment
administrativ

Firma
specializ
ata
Firma
specializ
ata

Solicitare
oferta de
pret

Oferta de
pret

Contract

Firma
specializata

GAL

Proces
verbal de
evaluare

Raport de
monitorizare

Secretariat
GAL

Director

Director
/Firma
specializata

Secretariat
GAL

Secretariat
GAL

Comparti
ment.
administra
tiv
Comparti
ment.
administra
tiv

Raport de
monitorizare

Firma
specializata

Secretariat
GAL

Scrisoare de
inaintare

Firma
specializata

Secretariat
GAL

260

Plan de dezvoltare locală GAL Microregiunea Horezu
catre firma specializata catre
Consiliul Director al GAL –
Microregiunea Horezu

31

32

Asigurarea publicitatii
rezultatelor raportului de
monitorizare elaborat de
firma specializata in teritoriul
GAL – Microregiunea
Horezu prin intermediul
pliantelor, brosurilor si a
paginii web
Realizare monitorizare anuala
a Planului de Dezvoltare
Locala

33

Prezentarea raportului annual
de monitorizare Consiliului
Director al GAL –
Microregiunea Horezu

34

Emiterea unor propuneri de
imbunatatire a Planului de
Dezvoltare Locala de catre
Consiliul Director

35

36

Prezentarea rapoartelor cu
propuneri de imbunatatire
Adunarii Generale a GAL –
Microregiunea Horezu

Transmiterea Raportului

GAL

Compartiment
administrativ

Raport de
monitorizare

Materilale
informative

Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv

Compartiment
administrativ

Raport
annual de
monitorizare

Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv

GAL

Director

Proces
verbal

Membrii
Consiliului
Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv

GAL

Consiliul
Director

Raport cu
propuneri de
imbunatatire

Membrii
Consiliului
Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv

Aprobare/
Respingere

Membrii
Adunarii
Generale a
GAL –
Microregiunea
Horezu

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv

GAL

GAL

Secretar

GAL

Director

Raport cu
propuneri de
imbunatatire

Scrisoare de

Director

Secretariat
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annual de progress
Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

37

38

39

40

41

Asigurarea publicitatii
rezultatelor raportului de
monitorizare anuala in
teritoriul GAL –
Microregiunea Horezu prin
intermediul pliantelor,
brosurilor si a paginii web
Implementarea masurilor de
imbunatatire ca urmare a
aprobarii acestora de catre
Adunarea Generala a GAL –
microregiunea Horezu
Realizarea evaluarii ex-post a
Planului de DEzvoltare
Locala a GAL –
Microregiunea Horezu

Prezentarea raportului de
monitorizare ex-post
Consiliului Director al GAL –
Microregiunea Horezu
Emiterea unor propuneri de
imbunatatire a Planului de
Dezvoltare Locala de catre
Consiliul Director

inaintare

GAL

Director

GAL

Compartiment
administrativ

Raport de
monitorizare

Materiale
informative

GAL

Director

Raport
asupra
implementar
ii masurilor
de
imbunatatire

GAL

Compartiment
administrativ

Raport de
monitorizare
ex-post

GAL

GAL

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv

Director
Secretariat
GAL

Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv

Director

Proces
verbal

Membrii
Consiliului
Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv

Consiliul
Director

Raport
propuneri de
imbunatatire

Membrii
Consiliului
Director

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv
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42

Prezentarea rapoartelor cu
propuneri de imbunatatire
Adunarii Generale a GAL –
Microregiunea Horezu pentru
a fi studiate

43

Transmiterea raportului de
monitorizare ex-post catre
Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

44

Asigurarea publicitatii
rezultatelor raportului de
monitorizare ex-post in
teritoriul GAL –
Microregiunea Horezu prin
intermediul pliantelor,
brosurilor si a paginii web

45

Implementarea masurilor de
imbunatatire ca urmare a
aprobarii acestora de catre
Adunarea Generala a GAL –
Microregiunea Horezu

GAL

secretar

Raport
propuneri de
imbunatatire

Aprobare/
Respingere

Membrii
Adunarii
Generale a
GAL –
Microregiunea
Horezu

Secretariat
GAL

Comparti
ment
administra
tiv

Director
GAL

Scrisoare de
inaintare

Director

Secretariat
GAL
Director

GAL

GAL

Compartiment
administrativ

Director

Raport de
monitorizare

Materiale
informative

Raport
asupra
masurilor
implementar
ii masurilor
de
imbunatatire

Secretariat
GAL

Director

Comparti
ment
administra
tiv

Secretariat
GAL
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PARTEA A -VIII – A: ACTIUNI DE COOPERARE ŞI FUNCTIONARE IN CADRUL
REŢELEI NATIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂ
1. Cooperare
Masura de cooperare este una dintre cele trei masuri ale axei LEADER. Cooperarea
inseamna mai mult decat interconectare.Aceasta incurajeaza si sprijina grupurile de actiune
locala sa intreprinda o actiune comuna cu un alt grup LEADER sau cu un grup care are o
abordare similara, in alta regiune, sau chiar intr-o tara terta.
Cooperarea este inteleasa ca parte a strategiei de dezvoltare locala si nu ca element
adaugat strategiei deoarece reprezinta o modalitate de a extinde experientele locale pentru
imbunatatirea strategiilor locale.
Colaborarea realizata dincolo de granite a reprezentat un mod de a avea acces la
informatii si idei noi, de a invata de la alte regiuni sau tari, pentru a stimula si sprijinii inovatia
si pentru dobandirea de noi competente si noi mijloace de furnizare.
Desi cooperarea inter-regionala si transnationala nu este intptdeauna simpla, poate
reprezenta adesea cea mai importanta modalitate de obtinere a rezultatelor privind inovatia si
constructia institutionala.
Integrarea unei dimensiuni transnationale si interteritoriale initiativelor locale sprijina
deasemenea, creearea identitatii UE pe langa cea locala, regional, nationala.
Sprijinul si managementul activitatilor de cooperare necesita mai mult timp si solicita
mai multe resurse pentru planificare si management. Statele member trebuie pregatite sa aloce
resursele de asistenta tehnica adegvata pentru acest scop.
Proiectele de cooperare concrete trebuie sa aiba ca rezultat o valoare adaugata reala
pentru teritoriu.
Modalitatile de sprijinire a proiectelor de cooperare difera de aun stat membru la altul,
dar este foarte important ca acestea sa fie implementate cu conditia luarii in considerare a
naturii graduale a cooperarii. Din punct de vedere proceduralcooperarea intre GAL-uri are loc
in doua faze successive:
1. Actiuni de predezvoltare. Aceste actiuni preced procesul de colaborare in vederea
facilitarii identificarii partenerilor potentiali si sprijinirea realizarii unei actiuni
commune.
2. Realizarea si implementarea unei actiuni commune. Un parteneriat pentru colaborare
trebuie incurajat pentru a lucre impreuna la dezvoltarea unor produse commune;
proiectele de colaborare nu sunt simple schimburi sde experienta./ Partile trebuie sa
se implice intr-un proiect comun concret administrat de un GAL coordinator
responsabil de activitatea de coordonare.
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Cooperarea practica poate avea doua obiective, adesea complementare: obtinerea
masei critice necesare unui proiect comunsi identificarea complementaritatilor.
Prin LEADER sunt disponibile doua tipuri de cooperare:
-

Cooperarea inter-teritoriala – cooperarea intre diferite zone rurale din cadrul unui
stat membru. Poate avea loc intre grupuri LEADER si este deasemenea deschisa si
altor grupuri locale prin folosirea unor abordari participative.

-

Cooperarea transnationala: reprezinta cooperarea intre doua grupuri LEADER din
cel putin doua state membre, sau grupuri din tari terte ce urmaresc aceeasi abordare.

Prin intermediul acestei masuri se vor finanta proiecte de colaborare
transnationala (intre Romania si alte state member sau nu) si inter-teritoriala (in cadrul
Romaniei) intre Gal-uri si alte grupuri/parteneriate, care functioneaza dupa principiul
LEADER, parteneriate public-private selectate in cadrul Axei 3, conform art. 59, e) din
Regulamentul CE nr. 1698/2005 sau oricaror alte grupuri rurale organizate dupa metoda
LEADER, grupuri finantate prin Axa 4 din FEP si recunoscute de statul membru.
Actiunile de colaborare sunt eligibile atunci cand cel putin un partener reprezinta
un GAL finantat prin axa LEADER.
Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordinator.
Doar proiectele si sectiunile commune care corespund obiectivelor din Axa 1, 2
si 3 ale LEADER vor fi eligibile pentru sprijin.
Actiunile commune pot avea ca obiectiv si constructia institutionala: schimb de
experienta si bune practice privind dezvoltarea locala prin publicatii commune,
organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de
personal) sau prin lucrari de dezvoltare comune sau coordonate in comun. Functionarea
unei structuri comune este cea mai integrata forma de cooperare.
Aceasta masura va fi facilitata de sprijin metodologic care se va baza in principal
pe zona rurala din Romania si reteaua europeana. Responsabilitatile fiecarui partener
vor fi detaliate in cadrul unui acord de cooperare, semnat de cele doua Gal-uri implicate
in proiect care trebuie sa contina referinte la un buget general planificat, obiectivele
proiectului, activitatile pe care doresc sa le implementeze in comun in vederea realizarii
acestora, rolul fiecarui partener si participarea financiara finala a fiecarui partener in
cadrul proiectului.

Principalele categorii de cheltuieli eligibile sunt:
-

Cheltuieli pentru pregatirea proiectelor de cooperare – organizare, misiuni tehnice,
intalniri , seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente;

-

Cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor commune;
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-

Cheltuieli pentru proiecte commune de instruire

Cheltuieli neeligibile – simplul schimb de experienta neconcretizat intr-o actiune
comuna (intrucat se poate finanta prin intermediul retelei nationale de dezvoltare rurala).
Deasemenea nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE.
Cooperarea va fi lansata dupa desfasurarea primei proceduri de selectie a
Grupurilor de actiune locala. Proiectele de cooperare vor fi selectate de catre:
a) Grupurile de Actiune Locala, daca au fost integrate in strategia lor de dezvoltare
actiuni de cooperare. In acest caz criteriile de eligibilitate si de selectie vor fi
elaborate si aplicate de catre GAL si incluse in strategia de dezvoltare locala.
b) Autoritatea de Management, pentru celelalte Gal-uri care nu au prevazut aceste
actiuni in strategia de dezvoltare locala. In acest caz, criteriile de selectie vor fi
elaborate de Autoritatea de Management.
In ambele cazuri, proiectele de colaborare vor cuprinde urmatoarele aspect:
a) Parteneriatul: tipul actorilor implicate, legaturile dintre responsabilii de proiect si
GAL – implicarea partenerilor locali in operatiunile prevazute;
b) Integrarea in strategia teritoriului: integrarea in strategia teritoriala, valoarea
adaugata a proiectului, coordonarea cu alte actiuni derulate, valorificarea experientei
cooperarii din afara teritoriului.
c) Tipul de proiect: Actiuni comune concrete (mai mult decat o intentie si/sau un
schimb de experienta).
d) Aspecte tehnice: fezabilitate tehnica, calendar, mecanismul de implementare, aspect
practice, metodologie si organizare, indicatori de monitorizare, managementul
proiectului.
e) Aspecte financiare: buget realist si concret, plan de finantare, deviz, fezabilitate
financiara, implicarea diversilor actori.
Criterii de eligibilitate
-

Parteneriatele reprezinta GAL-uri sau sunt organizate in conformitate cu abordarea
Leader

-

Proiectele vor fi elaborate si implementate in comun

-

Coordonatorul este un GAL finantat prin axa Leader

-

Activitatile sau proiectele corespund unei masuri sau mai multor masuri FEADR

-

Valoarea proiectului (suma solicitata) sa se incadreze in limita financiara maxima
stabilita (200000 euro co-finantare publica, iar valoarea totala a investitiei nu va
depasi 400000 euro)
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In ambele cazuri, prioritate vor avea proiectele de cooperare care:
-

Implica mai mult de doua Gal-uri din Romania

-

Implica un GAL din alt stat membru cu experienta LEADER

-

Include activitati inovative

-

Combina obiectivele din diferite axe ale PNDR

-

Se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta

-

Se adreseaza tinerilor din zona rurala

-

Respecta normele de mediu

-

Care urmaresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca
beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate, etc.

Selectia si aprobarea proiectelor de cooperare trebuie realizata in aceeasi maniera ca
celelalte proiecte, respectiv prin intermediul unui comitet de selectie organizat dupa caz, fie in
cadrul GAL, fie in cadrul Autoritatii de Management. In cazul in care selectia proiectelor de
cooperare este realizata de catre GAL, responsabilitatea pentru stabilirea calendarului de
selectie va reveni acestuia, iar in cadrul AM selectarea proiectelor de cooperare va fi efectuata
de doua ori pe an in principiu in primul si ultimul semestru al anului, astfel incat ultimul proiect
sa fie selectat inainte de 31 decembrie 2013.
GAL Microregiunea Horezu a beneficiat si beneficiaza de suportul unui partener
deja traditional, datorita colaborarii de peste 4 ani, si anume GAL KAINUUN
NAISYRITTÄJYYS LEADER RY din Finlanda, condus de d-na Pirjo Heikkinen – LAG
Manager, grup care reuneste 5 localitati din Regiunea Kainuu: Suomussalmi, Kuhmo, Sotkamo,
Ristijarvi si Hyrynsalmi. Impreuna cu aceasta organizatie, Asociatia DEPRESIUNEA
HOREZU, partener in GAL Microregiunea Horezu, implementeaza, incepand din 2010, un
important proiect social strategic (Opis Dosar poz. 9).
Cu ocazia sesiunii de lucru comune, desfasurata in Finlanda, in perioada 20.02.201120.03.2011 am cunoscut in detaliu activitatea desfasurata de acest Grup de Actiune Locala,
reflectata in - Raport vizita de lucru a reprezentantilor Asociatiei ”DEPRESIUNEA HOREZU”
in Finlanda (Opis Dosar poz. 10) si s-au conturat domenii de actiune care pot face obiectul
unor colaborari in cadrul programului LEADER in situatia in care dosarul GAL Microregiunea
Horezu va fi aprobat.
La nivel national, GAL Microregiunea Horezu are relatii de colaborare cu doua
organizatii deja constituite, Asociatia GAL Marginimea Sibiului si Asociatia Microregiunea
Tara Hategului – Tinutul Padurenilor GAL, relatii bazate atat pe similitudini de caracteristici
ale teritoriului, populatiei, vietii economice, sociale, culturale, indeletniciri, mestesuguri si
obiceiuri, dar si pe considerente istorice, stiut fiind ca o parte din localitatile membre ale GAL
Microregiunea Horezu (ne referim aici la Slatioara, Vaideeni, Horezu, Costesti, Barbatesti) au
in comunitatile lor multi descendenti ai pastorilor din Marginimea Sibiului si din Hateg, trecuti
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peste munti in perioada Imperiului, legaturile acestora cu comunitatile de origine fiind in
continuare foarte puternice. Aceste aspecte au favorizat colaborarea cu aceste organizatii,
concretizata in Acorduri de cooperare nationala PNDR-LEADER, anexate prezentului
document (Opis Dosar poz. 8).
Tinand cont de aceste premise, se intentioneaza realizarea unor actiuni de cooperare
transnationala dar si inter-teritoriala, dupa cum sunt prezentate mai jos:

Nr.

Partenerul/

Crt.

Partenerii

Tematica
cooperarii

Obiective

Valoarea
proiectului/

Rezultate

proiectelor de
cooperare
(euro)
1. Experiente de cooperare intreprinse
1

GALKAINUUN
NAISYRIT
TÄJYYS
LEADER
RY –
Finlanda

Consolidarea
legaturilor cu un
GAL (KAINUUN
NAISYRITTÄJY
YS LEADER RY
– Finlanda) din
spatiul Uniunii
Europene in
cadrul caruia s-a
implementat
Programul Leader

-Dobandirea de
competente in
elaborarea
Planului de
Dezvoltare
Locala;

4.000 Euro

-S-au dabandit
competente in
elaborarea
strategiei de
dezvoltare locala;
-S-a trasat liniile
generale ale
viitoarelor
cooperari
transnationale;

- Stabilirea de
legaturi in
vederea derularii
unor actiuni de
cooperare
transnationale
viitoare

2. Intentii de cooperare
1

GALKAINUUN
NAISYRIT
TÄJYYS
LEADER
RY –
Finlanda

- Dezvoltarea
turismului
- practicarea si
promovarea
vechilor
mestesuguri,
- dezvoltarea de
intreprinderi
sociale in diverse
domenii de

- Practici de
dezvoltare a
turismului in
teritoriile rurale;

14000,00
Euro

Dezvoltarea
economica prin
schimb de bune
practici

- Formare si
dezvoltarea
metodologiilor
relationate
durabile pentru
sectoarele
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activitate,
- valorificarea
durabila a
potentialului local
- conservarea
naturii

agricole, de
crestere a
animalelor si
forestier;
-Schimb de bune
practici in
sectorul
intreprinderilor
sociale;
-Dezvoltarea
turismului;
-Alte tematici de
interes care
deriva din
strategiile celor
doua grupuri;

2

GAL
Marginimea
Sibiului

-Turism;
-Cresterea
animalelor;
-Servicii pentru
populatie;
-Patrimoniu,
cultura, traditii,
folclor;
-Mediu
inconjurator;

-Asimilarea de
noi cunostinte si
bune practice in
ceea ce priveste
activitatile de
turism, cresterea
animalelor,
serviciile pentru
populatie,
patrimoniu si
mediul
inconjurator;

24.000,00
Euro

Dezvoltarea
economica prin
implementarea de
bune practici

- Dezvoltarea
zonelor rurale
implicarea in
cooperarea prin
adoptarea de
masuri de
interventie
adaptate
cerintelor
internationale;
-Recuperarea
patrimoniului
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socio-cultural al
comunitatilor
locale (datinile
si obiceiurile
care caracterizau
in trecut viata
rurala din
aceasta zona)

3

GAL
Asociatia
Microregiun
ea Tara
Hategului –
Tinutul
Padurenilor

-Turism;
-Patrimoniu;
-Servicii sociale
si mestesuguri
locale;
-Patrimoniu,
cultura, traditii,
folclor;
Prelucrarea si
comercializarea
produselor
agricole;
-Mediu
inconjurator

-Promovarea
12.000,00
turismului local Euro
rural si
identificarea de
produse si
traditii locale,
promovarea
agroturismului si
a turismului
cultural;

Cresterea
numarului de
persoane ocupate
in mediul rural di
dezvoltarea
nivelului de trai

-Dezvoltarea
serviciilor
pentru populatie;
-Integrarea
minoritatilor si
stimularea
implicarii
femeilor in viata
economica;
-Promovarea si
valorificarea
resurselor
artizanale si a
traditiilor in
comunitatile
locale;

Nota: Actiunile de cooperare inter-teritoriala existente vor putea fi completate cu acordul
membrilor
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Dupa cum se poate observa din informatiile de mai sus, GAL- Microregiunea Horezu
indeplineste criteriul de selectie nr.SCS 3.2.2. fixat de Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale prin prevederea actiunilor de cooperare inter-teritoriala si trans-nationale
in cadrul Planului de Dezvoltare Locala.

2. Participarea GAL Microregiunea Horezu in cadrul RNDR

Conform art.68 din Regulamentul CE nr.1698/2005, Romania a infiintat Reteaua de
Dezvoltare Rurala care grupeaza, la nivel national, organizatiile si autoritatile implicate in
procesul de dezvoltare rurala.
Având în vedere principalele orientări strategice stabilite de România cu privire la
dezvoltarea rurală pentru perioada 2007 – 2013 si consolidarea acestor orientări prin facilitarea
cunoasterii si însusirii lor de către actorii din spaţiul rural, Reţeaua Naţională de Dezvoltare
Rurală are ca obiectiv general înrolarea energiei tuturor actorilor în procesul de dezvoltare
rurală si promovarea unui flux eficient de informaţii, schimburi de idei si bune practici si
cooperarea dintre actori, grupând toate organizaţiile si instituţiile care sunt implicate în
dezvoltarea rurală în vederea:





Crearii unei economii agricole si forestiere bazate pe exploatatii care trebuie sa se
angajeze pe calea modernizarii;
Dezvoltarii unei agriculturi care sa favorizeze biodiversitatea si conservarea mediului;
Îmbunatatirii calitatii vietii si dezvoltarii economice în spatiul rural;
Îmbunatatirii guvernantei locale în vederea crearii si implementarii strategiilor de
dezvoltare locala.

Planul de actiune al RNDT a fost stabilit avand in vederea actiunilor obligatorii ale
Regulamentului (CE) nr.1698/2005, articolul 68, paragraful 2(b), alte actiuni care trebuie sa
asigure realizarea obiectivelor prevazute in Planul National Strategic si respective, Program,ul
National de Dezvoltare Rurala, precum si actiuni ce vor fi realizate in functie de nevoile
identificate pe parcursul implementarii.
In acest context, RNDR urmareste asigurarea imbunatatirii guvernantei locale,
imbunatatire acapacitatilor de management si planificare a persoanelor implicate in
implementarea PNDR si a capacitatii de parteneriat intre teritorii si actorii implicate in
dezvoltarea rurala, diseminarea bunelor practice si a cunostintelor.
In ceea ce priveste participarea in RNDR, GAL- Microregiunea Horezu se va implica in
mod activ in canalizarea energiei tuturor actorilor locali in procesul de dezvoltare rurala si
promovarea unui flux eficient de informatii, schimburi de idei si bune practice. Finalitatea
acestor actiuni este inscrisa si in obiectivele GAL-Microregiunea Horezu si aceasta este:
-

Crearea unei economii agricole bazata pe exploatatii moderne si prietenoase cu
mediul;
Dezvoltarea unei agriculturi care sa favorizeze biodiversitatea si consevarea
mediului;
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-

Imbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural;
Imbunatatirea guvernantei locale in vederea crearii si implementarii Planului de
Dezvoltare Locala.

GAL-Microregiunea Horezu se va inscrie la forumul national permanent on line de
discutii pentru parteneriate, prin intermediul caruia toti actorii implicati in dezvoltarea rurala
din Romania isi vor putea exprima opiniile si sugestiile privind dezvoltarea zonelor rurale in
legatura cu stadiul de implemtare al PNDR. De asemenea va participa la programele de
instruire pentru Grupurile de Actiune Locala si va solicita informatii si asistenta tehnica pentru
realizarea actiunilor de cooperare inter-teritoriala si trans-nationala.
Atragerea populatiei si a actorilor locali in procesul de implementare al RNDR la
nivelul GAL-Microregiunea Horezu se va realize pentru intregul teritoriul. Astfel prezentam
mai jos aria teritoriala in care se vor derula activitati de constituire si dezvoltare a RNDR. De
aceasta activitate sunt responsabile toate organismele de decizie de la nivelul GALMicroregiunea Horezu.
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Teritoriul GAL- Microregiunea Horezu, responsabil de dezvoltarea RNDR este
prezentat in tabelul de mai jos.
Codul
comunelor
INSSE

Numele localităţii
Comune

168041

Oraşe

Horezu

168559

Barbatesti

169253

Costesti

171272

Maldaresti

171931

Otesani

173061

Slatioara

173533

Stroesti

173935

Tomsani

174021

Vaideeni

Nr. locuitori35
Sate

Horezu, Ifrimesti,
Ramesti, Romanii De
Jos, Romanii De Sus,
Tanasesti, Urşani
Barbatesti, Barzesti,
Bodesti, Negrulesti
Bistrita, Costesti,
Pietreni, Varatici
Maldaresti, Maldarestii
De Jos, Rosoveni,
Telechesti
Bogdanesti, Carstanesti,
Cucesti Otesani, Sub
Deal
Coasta Cerbului,
Gorunesti, Milostea,
Mogesti, Ruget,
Slatioara
Ciresu, Dianu,
Obrocesti,
Pojogi-Cerna, Stroesti
Baltateni, Bogdanesti
Chiceni, Dumbravesti,
Folestii de Jos,
Folestii de Sus, Miresti,
Tomsani
Cerna, Cornet, Izvoru
Rece, Marita, Vaideeni

din
oraşe
6.701

TOTAL

6.701

% locuitori
oraşe
din total
locuitori
(≤25%)

20,26

35

Total
teritoriu

Suprafaţa
Densitate
totală
km2

loc./km2

6.701

117,69

56,94

3.671

41,25

88,99

3.342

109,21

30.6

2.001

28,73

69,65

2.822

34,18

82,56

3.466

48,14

72,00

2.992

41,88

71,44

3.983

41,17

96,75

4.090

157,59

25,95

33.068

619,84

53,35

Populatia stabilă la 1 iulie 2010
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