
 
Proiecte finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a  

GAL Microregiunea Horezu 
 

 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” 
implementează Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii prin care s-au 
finanţat 36 de contracte semnate cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale de către beneficiarii măsurilor lansate în cadrul sesiunilor de depunere 
proiecte, cu o valoare publică totală nerambursabilă de 2.397.773 euro.  

Proiectele au fost contractate şi finanţate prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală – axa 4 LEADER astfel:  

Prin Măsura 411.111  “Formare profesională, informare şi difuzare de 
cunoştinţe” au fost finanţate patru proiecte cu o valoare publică totală 
nerambursabilă de 96.913 euro, proiecte, care au ca obiective organizarea 
unor sesiuni de informare şi difuzare de cunostiinte, respectiv formare 
profesională în domeniul agriculturii pentru potenţialii beneficiari din întreg 
teritoriul GAL. Beneficiarii acestor proiecte sunt: SC Naturalia Comercial 
Trading SRL – Bucureşti, SC Best Smart Consulting SRL –Bucureşti, SC Top 
Trade Ideas SRL – Bucureşti şi Asociaţia C.R.O.N.O Centrul de Resurse 
pentru Organizaţiile Non-Profit din Oltenia – Craiova.  

În cadrul Măsurii 411.121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” au fost 
finanţate următoarele proiecte:  

• “Achiziţie utilaje agricole PFA Giurea 
Elena Ania”, beneficiar PFA Giurea Elena Ania 
din Comuna Slătioara, proiect cu o valoare 
totală eligibilă de 11.249 euro, din care ajutor 
public nerambursabil de 5.624 euro. 
Obiectivele acestui proiect finalizat au fost 
achiziţia unui tractor, a unei remorci şi a unui 
plug;  

• “Achiziţie utilaje agricole Pîrvu Obadă 
Marinescu Irena”, beneficiar PFA Pîrvu Obadă Marinescu Irena din oraşul 
Horezu, proiect cu o valoare totală eligibilă de 25.094 euro din care ajutor 
public nerambursabil 15.056 euro. Proiectul şi-a propus ca obiective achiziţia 
următoarelor utilaje: tractor, remorcă, plug, freza de sol, semănătoare de 
porumb şi cositoare.  
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• “Achiziţie utilaje agricole Foleştii de Jos”, beneficiar PFA Preda Vasile din 
Comuna Tomşani, proiect cu o valoare totală eligibilă de 16.103 euro, din care 
ajutor public nerambursabil 6.441 euro. Prin acest proiect beneficiarul şi-a 
propus să achiziţioneze un tractor, o remorcă şi o cositoare cu tamburi.  

Prin Măsura 411.122 “Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” au 
fost finanţate două proiecte:  

 
• “Achiziţie utilaje pentru îngrijirea 

arboretelor”, proiect depus de Obştea Buciumu 
Zăvidanu din Comuna Slătioara, cu o valoare 
totală eligibilă de 16.600 euro, din care ajutor 
public nerambursabil 9.960 euro, prin care s-a 
achiziţionat un tractor echipat forestier şi un 
motoferăstrău.  

• “Îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor  aflate în proprietatea Obştii 
Izvorul Rece”, aplicant Obştea Izvorul Rece din Comuna Vaideeni, cu o valoare 
totală eligibilă de 23.307 euro, din care ajutor public nerambursabil 13.984 
euro, proiect ce vizează achiziţia unui tractor echipat forestier şi a unui 
motoferăstrău.  

În cadrul Măsurii 413.312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 
microîntreprinderi” au fost finanţate cinci proiecte astfel:  

• “Achiziţie utilaje pentru înfiinţarea unui atelier de 
prelucrare a fierului forjat”, beneficiar SC Design cu Fier 
SRL – D, din Comuna Măldăreşti, proiect finalizat. cu o 
valoare totală eligibilă de 109.562 euro, din care ajutor 
public nerambursabil 93.127 euro, prin care s-a 
achiziţionat o linie tehnologică completă pentru 
realizarea componentelor structurilor metalice şi a panourilor prefabricate din 
metal.  

• “Achiziţie utilaj specializat pentru lucrări de pregătire a terenului în 
construcţii”, aplicant SC ALI MAD SRL, din Comuna Oteşani, cu o valoare 
totală eligibilă de 77.016 euro, din care ajutor public nerambursabil 53.911 
euro, proiect finalizat, prin care s-a achiziţionat un buldoexcavator dotat cu 
cupe pentru săpat şi nivelat pământul.  

• “Achiziţie utilaje pentru producţia de tipărire, 
legătorie”, beneficiar SC ABA PRINT SRL din Comuna 
Tomşani, proiect cu o valoare totală eligibilă de 26.418 
euro, din care ajutor public nerambursabil 22.455 euro, 
prin care s-au achiziţionat utilaje necesare pentru 
tipărirea ziarelor, flyerelor, broşurilor, pliantelor, precum 



şi pentru realizarea unor produse ca bannere, afişe outdoor, printuri pvc, etc.  
• “Dotare atelier tâmplărie”, aplicant SC TEO FORESTDAR SRL, din 

Comuna Bărbăteşti, cu o valoare totală eligibilă de 75.669 euro, din care ajutor 
public nerambursabil  64.319 euro. Prin acest proiect s-a propus achiziţia unor 
utilaje/echipamente în scopul desfăşurării activităţii de producţie ambalaje din 
lemn.  

 
• “Achiziţie utilaje şi dotări pentru înfiinţarea unui atelier 

meşteşugăresc şi artizanat”, aplicant Miuţa P. Dumitru PFA, 
din Comuna Oteşani, proiect finalizat, cu o valoare totală 
eligibilă de 6.569 euro, din care ajutor public nerambursabil 
5.583 euro, prin care s-au achiziţionat maşini de rindeluit, 
găurit, frezat, şlefuit, înşurubat şi alte utilaje necesare în 
desfăşurarea activităţii.  

 
Prin Măsura 413.313 “Încurajarea activităţilor turistice” au fost finanţate 

două proiecte:  
 
• “Înfiinţare centru local de informare turistică, sat Vaideeni, Comuna 

Vaideeni”, aplicant Comuna Vaideeni, cu o valoare totală eligibilă de 115.014 
euro prin care beneficiarul şi-a propus construirea unui centru local de 
informare turistică şi elaborarea de materiale informative: panouri de informare 
turistică şi pliante cu prezentarea obiectivelor turistice din zonă, a obiceiurilor şi 
a costumelor populare.  

• “Înfiinţare centru local de informare turistică, Comuna Măldăreşti”, cu o 
valoare totală eligibilă de 191.822 euro, prin care 
benficiarul Comuna Măldăreşti şi-a propus realizarea 
următoarelor obiective: construirea şi dotarea unui 
centru de informare turistică, înfiinţarea unui site pentru 
promovarea obiectivelor turistice, dezvoltarea unui 
sistem electronic local de rezervare pentru structurile 
de primire turistică, amenajarea de marcaje turistice şi 
refugii turistice, înfiinţarea unui traseu tematic şi 
elaborarea de materiale publicitare pentru promovarea 
obiectivelor turistice.  

Cele două proiecte sunt finanţate 100% din fonduri nerambursabile.  
 
 
 
 



Pe Măsura 413.322  “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale”, au fost depuse 20 de proiecte care au primit un 
ajutor public nerambursabil în proporţie de 100% din valoarea totală eligibilă a 
proiectelor.  

Comunele Costeşti, Vaideeni, Oteşani, 
Măldăreşti, Stroeşti şi Slătioara şi-au propus, 
prin proiectele depuse, achiziţia de 
buldoexcavatoare accesorizate corespunzător 
pentru desfăşurarea unor activităţi de utilitate 
publică pentru populaţie. De asemenea, 
autorităţi publice locale membre ale Gal 
Microregiunea Horezu au mai depus 
următoarele proiecte:  

• Comuna Bărbăteşti – implementează trei 
proiecte, propunându-şi următoarele obiective: 
Renovare şi dotare Bibliotecă (valoare publică 
nerambursabilă 51.657 euro), Renovare 
Cămin Cultural şi amenajare teren de sport ( 
valoare publică nerambursabilă de 73.052 
euro) şi Înfiinţare spaţii publice de recreere în 
satele Bărbăteşti, Bodeşti şi Negruleşti (valoare publică nerambursabilă de 
89.978 euro).  

 
• Comuna Costeşti – implementează proiectul Consolidare Modernizare şi 

Reabilitare Termică imobil Primăria Costeşti (valoare publică nerambursabilă 
de 75.363 euro).  

 
• Comuna Măldăreşti – implementează proiectele: Amenajarea spaţiilor de 

recreere pentru populaţia rurală cu o valoare 
publică nerambursabilă de 75.182 euro, 
proiect ce vizează construirea şi dotarea unui 
teren de sport multifuncţional şi dotarea 
Căminului Cultural din satul Măldăreşti; 
Amenajare Centru Civic Comuna Măldăreşti 
(valoare publică nerambursabilă de 120.000 
euro), proiect care vizează amenajarea şi 
dotarea unui parc, spaţii pietonale, scuar şi 
spaţii verzi, precum şi înlocuirea învelitorii 
Căminului Cultural din satul Măldăreşti.  



• Comuna Oteşani – implementează două proiecte: Achiziţie utilaj mobil 
pentru stingerea incendiilor şi dotare Cămin Cultural cu o valoare publică 
nerambursabilă de 47.783 euro şi Modernizare drum sătesc Bodoeştilor cu o 
valoare publică nerambursabilă de 100.000 euro. 

• Comuna Slătioara are în implementare două proiecte care vizează: 
Construirea unui teren de sport, parc de joacă pentru copii şi dotare Cămin 
Cultural (valoare publică nerambursabilă de 69.854 euro) şi Renovare Cămin 
Cultural şi amenajare teren de sport (valoare publică nerambursabilă de 
109.139 euro). 

• Comuna Stroesti are în implementare două 
proiecte ce au ca obiective următoarele: Renovare 
şi dotare Cămin Cultural din satul Stroesti şi 
amenajare teren de sport cu o valoare publică 
nerambursabilă de 72.278 euro şi Renovare Cămin 
Cultural satul Dianu şi amenajare spaţii de joacă în 
satele Cireşu şi Stroesti, proiect cu o valoare 
publică nerambursabilă de 107.716 euro.  

• Comuna Vaideeni implementează proiectul cu o valoare publică 
nerambursabilă de 198.934 euro, ce are ca obiective Extinderea şi Renovarea 
clădirii Primăriei Vaideeni.  

De asemenea un alt membru al GAL Microregiunea Horezu, Asociaţia 
Folclorică a Membrilor Ansamblului Brâuleţ de Bărbăteşti, are în implementare 
un proiect cu o valoare publică nerambursabilă de 63.930 euro, proiect prin 
care beneficiarul şi-a propus achiziţia de costume populare, echipamente IT, 
de înregistrare şi proiecţie video.  

Pentru mai multe detalii referitoare la situaţia proiectelor contractate prin 
Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu, va invitam sa accesati 
site-ul asociatiei www.galmicroregiuneahorezu.ro. 
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