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I. INTRODUCERE 

                                                   Grupul de actiune Locala “Transcarpatica” 

         Axa  LEADER reprezin tã  pentru  pote t ia lul  GAL  “Transcarpa t ic a”  

oportunitatea de a valorifica resursele din teritoriul Bran-Moieciu-Fundata, de a genera 

dezvoltare si de a imbunatati guvernanta locala. Implementarea unor actiuni integrate prin 

intermediul axei LEADER va contribui la consolidarea coerentei teritoriale si la diversificarea 

si dezvoltarea economiei rurale. 

Grupul de acţiune locală “TRANSCARPATICA” s-a format ca răspuns la necesităţile unei zone 

cu potenţial de dezvoltare important, însă nepus până acum în valoare într-o formă unitară.  

Parteneriatul care a elaborat prezentul plan de dezvoltare este alcatuit din 3 autoritati 

publice locale, 6 reprezentanti ai mediului privat si 1 reprezentant al societatii civile. 

Partenerii sunt increzatori ca impactul actiunilor implementate prin abordarea de tip LEADER va 

fi unul ridicat si se va adresa unui numar important de beneficiari. Metoda participativa si 

abordarea de tip “jos in sus” au permis partenerilor si comunitätilor locale din zona de sud-

vest a judetului Brasov sa identifice un grup coerent de masuri si actiuni concrete, adaptate 

prioritatilor identificate in teritoriul lor, pentru a pune in valoare potentialul endogen. Actiunile 

inovative aplicate in agricultura, turism sau in economia locala vor avea o contributie deosebita 

la dezvoltarea acestor sectoare. Inovatia va consta in transferarea si adaptarea inovatiei 

generate in alte zone, modernizarea formelor traditionale de know-how sau descoperirea de 

noi solutii la problemele rurale persistente. Prin poziţia sa geografică teritoriului GAL 

Transcarpatica îi sunt deschise căi de comunicaţie cu altă zonă de importanţă majoră respectiv 

Ţinutul Argesului. Cele trei localitati Bran, Moieciu, Fundata acopera un teritoriu omogen 

din punct de vedere geografic. Teritoriul dispune de un patrimoniu cultural bogat si de un 

peisaj natural, ce ofera potential pentru dezvoltarea turismului, in special a formelor 

alternative (ecologic, cultural, rural). Consolidarea potentialului economic al regiunii este 

importantä pentru stoparea cresterii somajului, in special in randul tinerilor si al femeilor. 

Turismul si agricultura reprezinta in mare masura, principala ocupatie a locuitorilor. 

Practicarea mestesugurilor - prelucrare lemn, dulgherie, tesaturi si impletituri din lana, arta 

cojocaritului si a porturilor populare - se imbinä inedit cu munca in agricultura si reprezinta 

pentru o parte din locuitori o sursa alternativã de venit. Deficienţa majoră a acestor comunităţi 

este că nu a existat o strategie de durată prin care oamenii să îşi ştie promova produsele care 

rezultă din lucrul integral al suprafeţelor agricole şi din creşterea animalelor.  

Ne îndreptăm acţiunile şi spre promovarea produselor locale – culturale, agricole, non-

agricole, sociale, pentru a susţine creşterea calitativă a vieţii. De exemplu femeile care practică 
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încă meşteşuguri tradiţionale producând obiecte de artizanat specifice zonei sunt avute în vedere 

prin faptul că se va reveni la o cunoaştere şi recunoaştere în primul rând pe plan local a acestor 

lucruri. Ne axăm pe faptul că un numar foarte mare de turişti sunt adusi in aceasta regiune, in 

special in comnuna Bran. Este o şansă şi o oportunitate pentru crescătorii de animale si pentru 

producători sa s econstituie in asociatii,sa foloseasca banii obtinuti cu chibzuinţă şi de a continua 

nu numai să întreţină zonele acestea şi mai mult să producă şi să îşi promoveze produsele 

ecologice pe pieţele locale şi în străinătate prin intermediul Grupului de Acţiune Locală 

Ţranscarpatica. Este o şansă pentru dezvoltarea şi promovarea agroturismului pe care o avem în 

vedere prin acţiunile noastre. De exemplu produsele agricole tradiţionale recunoscute cum este 

branza de Bran sau pastrama de oaie merită susţinute prin proiecte ce se regăsesc în strategia 

zonei noastre. Fructele şi alte produse naturale: mere, pere şi prune, cartofii, mămăliga  şi pâinea 

produsă din grau alături de ţuica de prune/mere sau dulceaţa din fructe specifice teritoriului nostru 

vor fi şi ele promovate în mod corespunzător pentru a aduce beneficii locuitorilor acestui ţinut. 

Fermierii în special cei tineri care se stabilesc la sat sunt cei care vor beneficia în mod direct de 

acţiunile noastre şi ceilalţi care au ferme de subzistenţă în măsura în care activităţile lor susţinute 

acum de alte măsuri au nevoie de continuitate. 

O altă caracteristică este cea legată de faptul că avem şi o orientare majoră spre protecţia 

mediului combinată cu dezvoltarea ecoturismului şi agroturismului. Politica de protecţie a 

mediului este dată în acest teritoriu prin două perspective: asocierea intercomunitară pentru 

rezolvarea marilor probleme de mediu: apă, canalizare şi deşeuri ,amenajare de drumuri 

forestiere. Abordând toate aceste aspecte cei 10 parteneri din mediul public şi privat susţin de 

comun acord faptul că resursele locale sunt importante şi se pune accent pe folosirea lor pentru a 

atrage alte resurse şi a dezvolta zona armonios. 

Valorile tradiţionale, capacitatea de a lucra împreună, implicarea în reţele de dezvoltare 

rurală naţionale şi internaţionale sunt câteva dintre lucrurile pe care se bazează construirea şi 

promovarea zonei Bran-Moieciu-Fundata  prin implementarea măsurilor propuse în Planul de 

Dezvoltare Locală. 

Corelarea cu alte programe de dezvoltare naţionale şi europene este la fel de importantă 

pentru noi. Dacă prin alte proiecte s-a realizat sau este în curs de realizare infrastructura mare aşa 

cum am precizat: canalizări, reţele de apă potabilă, locuinţe pentru tineri, săli de sport, drumuri 

locale şi forestiere, rampe de deşeuri regionale – proiectele de tip LEADER identificate vin să 

completeze să aducă un plus de valoarea acestora prin dezvoltarea unor relaţii sociale de calitate – 

creşterea capitalului social. 

Suntem pe de altă parte de acord că implementarea măsurilor identificate şi prezentate în 

Planul de Acţiunile Locală se face în timp prin coordonarea unor persoane specializate dar numai 
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cu implicarea tuturor actorilor locali: administraţii locale, societăţi comerciale, organizaţii civile 

agricole, de producători sau de altă natură. 

Inovativitatea este principala trăsătură care ne caracterizează deoarece în teritoriul nostru 

nu au fost realizate nici acţiuni unitare de promovare şi dezvoltare, nici o dezvoltare axată pe un 

pol de creştere urban, nici nu s-au pus în valoare frumuseţile naturale care să apropie, să atragă 

alţi oamenii, pe aceste meleaguri.   

Trebuie să colaborăm pentru a ne păstra şi promova tradiţia, identitatea culturală şi pentru 

a promova zona Bran-Moieciu-Fundata în mod unitar şi armonios prin Grupul de Acţiune Locală 

Transcarpatica. 

Strategia de dezvoltare aleasa este bazata pe imbunatatirea calitatii vietii prin intermediul 

unei abordari rezultata din necesitätile existente - de valorificare a potentialului local in 

domeniile: agricultura, economie si turism.  

Viziunea de dezvoltare a teritoriului este: 

Zona Brasovului formata din comunele Bran, Moieciu, Fundata - un teritoriu cu traditii, 

agricultura si un mediu economic revitalizate, care ofera conditii bune de viata locuitorilor 

sai si turistilor. 

Prioritatile strategiei sunt: 

- Dezvoltarea si diversificarea agriculturii 

- Dezvoltarea turismului  prin punerea in valoare a patrimoniului rural 

 - Diversificarea economiei  rurale 

Cele 3 prioritati au un obiectiv transversal - Cresterea calitatii vietii in teritoriile vizate  
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Prezentarea sintetica a teritoriului si a planului de dezvoltare pentru zona 

BRAN-MOIECIU-FUNDATA: 

1. Numarul de locuitori cuprinsi in teritoriul pentru care se depune planul: 10.861 de  

locuitori 

2. Densitatea populatiei: 50,10 locuitori/km
2 

 

3. Situatia zonelor sarace/defavorizate, zone Natura 2000, zone cu valoare naturala ridicata 

(HNV), zone afectate de restructurare industriala, cuprinse in teritoriu: 

4. Pe teritoriul administrativ al comunelor Bran, Moieciu si Fundata se suprapun partial 

urmatoarele situri Natura 2000: ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 

Piatra Craiului 

5. Zone sarace (rata de saracie): Bran-22,1%, Moieciu-25,1%, Fundata-26,6% 

6. Zone cu valoare naturala ridicata (HNV) sunt prezente in toate cele 3 localitati - Bran, 

Moieciu, Fundata (conform anexei F din ghidul solicitantului). 

7. Localitatii incluse in lista - Zona Montana Defavorizata: Bran, Moieciu, Fundata (conform 

anexei E din ghidul solicitantului). 

8. Existenta in componenta teritoriului a unor zone cuprinse in judete diferite (da sau nu):  

NU 

9. Existenta in componenta teritoriului a grupurilor minoritatilor etnice (da sau nu): NU 

10. Ponderea reprezentantilor legali tineri (cu varsta pana in 40 de ani) in cadrul organizatillor 

ce formeaza parteneriatul: 30% 

11. Ponderea femeilor ca reprezentantilor legali in cadrul organizatiilor ce formeaza 

parteneriatul: 30% 

12. Ponderea grupurilor ce includ parteneri privati si reprezentanti at societatii civile in cadrul 

parteneriatului: 70% 

13. Denumirea grupurilor ce includ reprezentanti ai organizatillor agricole/a grupurilor de 

producatori/reprezentanti ai sectorului forestier, reprezentanti ai sectorulut economic/ai 

organizatillor de mediu cuprinse in cadrul parteneriatului:  
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                Reprezentanti ai sectorului economic: SC Flori Spa Sport SRL, SC Megacon SRL, SC 

Fia Sel SRL, SC Flori Spa SRL, SC Touring CCO SRL, Intreprindere Individuala Plotogea 

Dana Elena, Asociatia Bran-Moieciu-Fundata. 

1. Denumirea actiunilor inovative prevazute in cadrul planului de dezvoltare 

locale: proiecte pilot - targuri/caravane de promovare a produselor locale; 

punerea in valoare a povestilor/legendelor locale in vederea cresterii 

numarului de turisti; crearea de trasee tematice (drumul branzei si 

pastramei, calea haiducilor etc.); crearea unui brand regional; infiintarea 

unei scoli de ospitalitate in teritoriu cursuri si practica;  infiintare de mici 

magazine de desfacere a produselor mestesugaresti; infiintarea de magazine 

de desfacere a produselor traditionale. 

2. Denumirea actiunilor de cooperare prevâzute in cadrul planului de dezvoltare 

locala: actiuni comune pentru dezvoltarea zonelor cu traditie de pe teritoriul 

comunelor Bran-Moieciu-Fundata. 

3. Denumirea obiectivelor operationale care sunt adresate fermierilor de semi-

subzistenta: sprijinirea fermelor de semi-subzistentã. 

4. Denumirea obiectivelor operationale adresate tinerilor: dezvoltarea 

capitalului urnan, in special a tinerilor, incurajarea micilor intreprinzatori, in 

special a tinerilor si a femeilor. 

5. Denumirea obiectivelor operationale legate de media: conservarea si 

imbunatatirea calitatii mediului natural, promovarea eficientei energetice si 

utilizarea surselor alternative de energie. 
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II.1. LISTA LOCALITĂŢILOR CUPRINSE ÎN TERITORIU 

Anexa D - Lista localităţilor 

Teritoriu : Grupul de Acţiune Locală TRANSCARPATICA 

        

Codul 

comunelor 

INSSE 

Numele localităţii Nr. locuitori 
Suprafaţa 

totală 
Densitate 

Comune Oraşe Sate 
Din 

oraşe 

Total 

teritoriu 
km

2 
loc./km

2 

40633 Bran 
  

Bran, Predelut, 

Simon, Sohodol   
5362         67,85             79 

               

41471 

 

Moieciu 

  

Moieciu deJos, 

Cheia,Drumul 

Carului,Magura, 

Moieciu de Jos, 

Pestera    

 

4693 

 

94,91 49,4 

40991 Fundata 
  

Fundata,Fundatica, 

Sirnea   
806 36,81 21,9 

Total       - 10.861 199,57 50,10 

% 

locuitori 

oraşe din 

total 

locuitori 

(≤25%) - - - 

- - - - 

Populaţia la 1 iulie 2010 şi suprafaţa totală (sursa INS) 
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II.2 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

PARTEA I:  PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC 

 

II.2.1 Prezentarea geografică şi fizică  

II.2.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice 

 

             Situat in Regiunea 7 Centru si in partea de sud-vest a judetului Brasov, teritoriul 

potentialului Grup de Actiune Locala „Transcarpatica" are in components 3 unitati administrativ 

teritoriale: comuna Bran, comuna Moieciu si comuna Fundata. Teritoriul are omogenitate teritorială, 

cele 3 unităţi teritorial administrative fiind situate la limita sudică a jude ului Braşov, în nord-estul 

culoarului depresionar Rucăr-Bran, la poalele Muntilor Bucegi şi ale masivului Piatra Craiului. 

Comuna Bran este formată din patru sate: Bran (sat reşedintă de comună); Predelut , Şimon şi Sohodol. 

Comuna Bran, alături de celelalte „sate brănene” (aflate şi în componenta actuală a comunelor Moeciu 

şi Fundata) este amplasată în unitatea geografică denumită „Platforma  Bran”, zonă ce face legătura 

între Depresiunea tara Bârsei şi Depresiunea Rucăr – Câmpulung Muscel. Platforma Bran este pozi 

ionată între cele două mari depresiuni din jude ul Braşov, numite şi "tări" (depresiunea Braşov sau tara 

Barsei si depresiunea Fagarasului sau tara Fagarasului) si se desfasoara pe directia principala de la 

nord-est la sud-vest. Comuna Bran este situată la o altitudine cu valori cuprinse între 800 şi 1300 m, iar 

relieful acesteia este caracterizat prin culmile care se desprind din ramurile muntoase şi coboară pe o 

distantă de 2-7 km. Culmile sunt în general cu pante foarte reduse, oferind astfel conditii favorabile de 

locuire şi dezvoltare a activită ilor economice (în special turism). Măgurile calcaroase introduc o notă 

de spectaculozitate în relief, dominând cu circa 50 - 100 m nivelul acestuia. 

Teritoriul administrativ al comunei Moieciu cuprinde culmile joase din zona 

localităţilor Moieciu de Jos, Cheia, Moieciu de Sus, cu înălţimi cuprinse între 800-2100 m 

(Drumul Carului, Măgura, Peştera), înglobând inclusiv înălţimi de 2238 m (vf. Piatra Craiului - 

1887 sivf. Bucegi). Potrivit ultimei reorganizări administrative comuna Moieciu devine una dintre 
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cele trei comune brănene şi va avea în componenţă satele: Moieciu de Jos, Peştera, 

Măgura, Moieciu de Sus şi Cheia, din care s-a desprins în ultimul timp satul Drumul Carului. 

Comuna Fundata este situata la extremitatea sud-vestica a judetului Brasov, la limita acestuia cu 

judetele Arges si Dambovita, iar muntii Leaota din masivul Bucegi sunt foarte aproape de limita 

cu judetul Prahova. Acestia sunt de altfel vecinii de vest si sud-vest, prin satele Dambovicioara si 

Rucar din judetul Arges; in partea de est si nord-est limita este cu satele branene Moieciu de Sus, 

Cheia si Pestera. Comuna Fundata este strabatuta de unul dintre cele mai vechi drumuri ce face 

legatura intre Ardeal si Tara Romaneasca si anume vestitul “culoar Bran - Rucar” (drum care in 

Evul Mediu a constituit o importanta cale de legatura intre Ardeal siTara Romaneasca, legand 

Jidava de Cumidava).Este localitatea situata la cea mai inalta altitudine din tara locuita 

permanent, avand punctul cel mai inalt la 1235m (Pasul Giuvala), cu locuinte situate uneori la 

1300 m sau chiar 1400 m altitudine. 

                 Platforma Bran este considerată o arie de discontinuitate geografică relativă, care apartine 

grupei montane a Bucegilor (incluşi în Carpat ii Meridionali) conturându-se asfel ca o unitate de relief  

bine individualizată. Zona este dominată de pasul Rucăr - Bran, situate  la o înăl ime de 1.290 m (între 

Muntii Piatra Craiului, la nord-vest, Munt ii Bucegi la est şi Leaota la sud-est), asigurând legătura între 

Tara Românească (Muntenia) şi Transilvania.  În cea mai mare parte a teritoriului vizat de GAL se 

întâlnesc soluri brune acide, iar pe culmile care duc spre păşunile alpine soluri scheletice cu un profil 

foarte mic, urmate de grohotişuri şi stâncării. 

Clima in regiune  este temperat-continentală, cu trasături montane. Temperaturile medii multianuale 

variază între 4,5º C şi 0º C; în partea nordică a comunei, (zonă care face tranzitia spre depresiunea 

Braşovului) mediile ajungând la 5-6º C. Amplitudinea temperaturii anuale este de 18-20º C. Datorită 

situării într-o zonă montană rece şi umedă, în comuna Bran este înregistrată şi frecven a mare a 

fenomenului de înghet . Primele înghe turi apar în luna noiembrie şi se mentin uneori pana în a doua 

jumătate a lunii martie.  

Cantitatea anuală de precipita ii variază între 750-800 l/mp până la 900-1000 l/mp şi este direct 

proportională cu altitudinea, putând ajunge şi la 1300 l/mp în zona montană înaltă. Stratul de zapadă 

din perioada de iarnă este neuniform şi discontinuu, durata medie anuală a acestuia crescând odată cu 
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înal imea (de la 115 zile în satul Bran la 215 zile în zonele înalte). Vânturile bat cu frecven ă mai mare 

pe culoarul Rucăr-Bran (Bran, GuraSoacrei) şi dinspre Est (Predelut ) înregistrând 8-10 m/s în sectorul 

locuit şi peste 10 m/s în sectorul montan înalt. 

Comuna Bran este străbătută de o retea hidrografică bogată - formată din cursuri de apă aproape 

paralele - care porneşte din masivul Bucegi şi este colectată de pârâul Turcu, afluent de stânga al râului 

Olt. În localitate sunt numeroase izvoare cu debite mari şi relative constante, fapt ce a dus la folosirea 

lor ca surse de apă potabilă şi la amenajarea de hidrocentrale de capacitate mică. Datorită faptului că 

suprafata arabilă este foarte mică (aproximativ 5% din suprafata totală a comunelor) vegetatia spontană 

este prezentă în aproape 85 % din suprafată şi este împărtită în proportie relativ egală între pajişti şi 

teren împădurit (care ocupă suprafetefoarte mari în zona estică a comunei). 

Flora se caracterizează printr-o etajare altitudinală. La peste 1700 m altitudine în Bucegi şi Piatra 

Craiului se găsesc zone acoperite cu vegeta ie alpină şi subalpină, alcătuită din pajişti în care predomină 

rogozul, păruşca, taposica, precum şi tufişuri pitice de arbuşti (cum ar fi: smârdanul, afinul, jnepenul şi 

coacăzul) precum şi vegeta ie specific stâncilor cu multe elemente floristice rare, ocrotite de lege, 

printre care se remarcă floarea de colt, gen iana sau ghintura, garofi a Pietrii Craiului, toate acestea în 

parcurile na ionale Piatra Craiului şi Bucegi. 

Fauna este bogată şi variată, cu trasături specifice zonei de munte din Europa Centrală. Predomină 

ursul, lupul, mistre ul, căprioara, vulpea, râsul. Sunt declarate monumente ale naturii capra neagra, 

cocoşul de munte, ierunca, vulturul pleşuv, acvila de piatră. 

Comunele incluse in GAL şi satele aparţinătoare nu sunt deservite direct de linie ferată. 

Cele mai apropiate gări sunt la Zărneşti (la aproximativ 10 Km) şi la Râşnov (la aproximativ 14 

Km). 

Accesul în zona Branului din Bucureşti se face pe drumul european E60, distanţa între localităţi 

fiind de  aproximativ 180 km.Teritoriul comunelor nu este deservit de cale ferată, ci numai de 

artere rutiere din care drumul naţional DN 73 (unul din căile de acces, prin pasul Bran, spre 

Muntenia). Pe acest traseu se desfăşoară transportul mărfurilor de orice fel, dar şi de persoane. 

Legătura directă cu municipiul Braşov, aflat la cca. 30 km, este asigurată de drumul naţional DN 
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73. Cât priveşte accesul cu autobuzul, acesta se face din Autogara II-Bartolomeu, plecările 

efectuându-se zilnic, din 30 în 30 de minute, sâmbăta şi duminica din oră în oră. 

Diversitatea frumuseţilor naturale constand in relief, flora si fauna  pe un teritoriu restrâns îl 

face propice pentru dezvoltarea unui turism bazat pe observarea  speciilor de plante şi animale 

ceea ce constituie o acţiune inovativă pentru zonă deoarece nu a mai fost practicat aici. 

 

II.2.1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului 

Cele 3 localităţi care formează GAL “TRANSCARPATICA” au următoarele coordonate: 

BRAN                   45° 30′ 57″ N, 25° 22′ 18″ E 

MOIECIU             45°48′ 01″ N, 25′ 32′ 05″  E 

FUNDATA           45° 26′ 12″ N, 25° 16′ 30″ E 
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Se învecinează in nord si nord-est cu Tara Barsei si la sud si sud-est cu Dambovita si 

Valea Prahovei. Zona este ca o poarta naturala pentru trecerea din Transilvania in Muntenia. 

In partea de nord, nord-est a teritoriului se afla orasul Zarnesti, care are in componenta 

localitatiile Zarnesti, Tohan Blocuri, Tohanul Nou, Tohanul Vechi, Tohanita. In vestul si nord-

vestul culoarului Rucar-Bran se inalta impunatoare Piatra Craiului, care constituie unul dintre 

cele mai reprezentative obiective turistice ale muntilor nostrii. In sud vest este invecinat cu 

judetul Arges, iar in sud-est cu judetul Dambovita, prin comunele Dambovicioara respectiv 

Rucar. Muntii Leoata din sud estul teritoriului  sunt foarte aproape de limita cu judetul 

Prahova. 

GAL TRANSCARPATICA 
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                     Galul Transcarpatica face parte din RegiuneaTransilvania Centru.            
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II.2.1.3 Populaţie - demografie 

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

comparativă pentru evoluţia populaţiei anii 1992 – 2010 este prezentată mai jos: 

Nr. 

crt. 

  

Localitate % populati

a 

la 1 iulie 

1992 

sub 20 

ani 

peste 60 

ani 

Populaţia 

activă 

 

% populatia 

la 1 iulie 

2010 

sub 20 

ani 

peste 60 

ani 

Populaţia 

activă 

 

1 Bran 47 5700 1503 1163 3034 49 5362 962 1414 2986 

2 Moieciu 42 5161 1594 965 2602 43 4693 908 1187 2598 

3 Fundata 11 1301 317 397 587 8 806 92 313 401 

  Total 100 12.162 3.414 2.525 6.223 100 10.861 1.962 2.914 5.985 

   % 100 28 20 52  100 18 27 55 

Sursa datelor INSS 2010 

Populaţia rurală din zona Bran-Moieciu-Fundata, este în declin dar nu foarte accentuat faţă de alte 

zone.   

 Se constată o scădere naturală a populaţiei, ponderea celor între 0 – 20 ani fiind scăzută cu 10% 

în intervalul 1992 - 2010; proces de îmbătrânire este pronunţat observându-se o creştere cu 7% a 

acestui fenomen. Sporul natural este negativ ceea ce ne arată faptul că faţă de anul precedent 2009 

s-au înregistrat mai multe decese decât naşteri în totalul populaţiei zonei. 

 O creştere a populaţiei active cu 3% este îmbucurătoare deoarece aici este furnizată forţa de 

muncă necesară în dezvoltarea economiei locale. Aceste persoane active trebuie încurajate dacă 

Populaţie 1992 2010 
Evoluţie/ 

Regresie 

Soldul 

migrării 

 

Soldul 

natural 

Sub 20 

ani  

2010 

Peste 60 

ani  

2010 

Populaţia 

activă 

Şomaj 

Total 12.162 10.861 - 1301 -27 -41 1.962 2.914 5.985 173 

% 100 100 -12 -0.25 -0.38 18 27 55 1,59 

  



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

17 

 

se doreşte dezvoltarea economică a regiunii şi dacă se doreşte stoparea fenomenului de 

îmbătrânire a populaţiei şi creşterea natalităţii.  

In timp, comunele au urmat acelaşi curs populaţia de aici organizându-şi viaţa după 

resursele locale avute la dispoziţie: aceeaşi structură a terenului agricol, lipsa unui impuls în 

dezvoltarea industrială a zonei din exterior şi a unor evenimente care să marcheze în sens pozitiv 

viaţa localităţilor. Se observă că comunele Bran si Moieciu au un procent mai mare al populaţiei 

fiind “polii” locali de dezvoltare, datorita investitiilor in turism (construirea multor pensiuni) care 

s-au concentrat in aceasta zona  

Referitor la migraţie se poate spune că anul 1992 se diferenţiază de 2010 prin faptul că au 

existat substantial mai multe plecări respectiv 346 persoane raportat la numărul de veniri 55 

persoane deci o diferenţă de 291 persoane în minus, datorită şi restructurărilor din zona urbană 

Năsăud, Bistriţa şi zona minieră Rodna. Iar această tendinţă de migrare spre alte localităţi din ţară 

s-a minimalizat in anul 2010, plecând definitiv din zonă un număr de 227 persoane şi venind 238 

persoane deci o diferenţă pozitiva de 11 persoane (conform datelor preluate de la Institutul 

Naţional de Statistică). Este îmbucurător faptul că numărul celor care pleacă definitiv este în 

scădere iar tendinţa este de a reveni în comunităţile din care au plecat. In general persoanele care 

revin au o altă atitudine faţă de tratarea mediului rural şi au un spirit antreprenorial mai dezvoltat.  

Ponderea şomajului .nu este foarte ridicată în rândul populaţiei active. Datele preluate de 

la Directia Judeteana de Statistica Brasov sunt recente, actualizate la decembrie 2011. Fata de anii 

anteriori s-au creat multe locuri de munca in sectorul turism, acest lucru contribuind la reducerea 

ratei somajului in teritoriul GAL. 

 

II.2.1.4 Patrimoniu de mediu. 

             Zona dispune de un patrimoniu natural important, dar mai ales de prezenţa Parcului 

Naţional Bucegi si Piatra Craiului, Rezervaţie a Biosferei, dar şi de prezenţa celorlalte arii 

naturale protejate. Parcul Naţional Bucegi si Piatra Craiului este important pentru comunităţile din 

GAL Transcarpatica pentru că acestea sunt deţinătoare de terenuri alpine: păduri şi păşuni 

montane. Unele sunt folosite respectând legislaţia privind ariile protejate pentru păşunatul 

animalelor iar altele pot constitui trasee turistice importante pentru orice vizitator interesat. Zona 

noastră este astfel un punct de plecare pentru vizitarea acestei rezervaţii a biosferei. 
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 Ariile protejate aflate în teritoriul nostru sunt prezentate în tabelul următor: 

Numele zonei 

 

Suprafata unitatii 

adm.-teritoriale 

cuprinsa in sit 

(procente) 

Descriere generala, clase de habitate, calitate si importanta 

ROSCI0013 Bucegi 

Judetul Brasov  

Bran 50% 

Moieciu 15% 

Predeal 8% 

Rasnov 21% 

Descriere generala sit: 

Pe teritoriul județului Brașov din PN Bucegi este inclusă aria 

protejată Abruptul Bucșoiu, Mălăiești, Gaura. Zona protejată se 

remarcă printr-o deosebită bogăție a capitalului natural. Pe lângă 

speciile protejate sau endemice, aici se regăsesc și specii de 

vegetație relictă glaciară.  Suprafața Parcului Natural Bucegi se 

caracterizează prin marea diversitate biologică, geologică, 

geomorfologică și carstul ce prezintă o importanță deosebită prin 

frumusețea peisajului și prin interesul științific. Clase de habitate: 

tufișuri, tufărișuri, pajiști naturale, stepe, păduri de foioase, păduri 

de conifer, păduri de amestec, habitate de păduri (păduri în 

tranziție). 

Calitate și importanță: 

Relieful divers, structura geologică și altitudinea de peste 2500 m 

au permis instalarea unei flore bogate și variate, cuprinzând toate 

grupele mari de plante.   

În Parcul Natural Bucegi se întâlnesc 17 tipuri de habitate vizate 

de Directiva Habitate dintre care 6 sunt prioritare. PN Bucegi 

conservă o diversitate biologică deosebită: cca 3037 specii de 

plante, de la alge la cormofite și cca 3500 specii de animale (dintre 

care 1300 specii de insecte, peste 100 specii de melci, 45 specii de 

mamifere, 129 specii de păsări, etc.). În Bucegi apar pe langă 

specii endemice și protejate și specii relicte glaciare. Se remarcă la 

limita superioară a pădurilor covorul de jneapăn, peticele de 

smârdar din căldările glaciare, asociațiile floristice specifice 

golului alpin. Există 29 specii de păsări listate în Anexa I a DP și 

10 specii de mamifere, 4 specii de amfibieni/reptile, 2 specii de 

pești, 10 specii de nevertebrate listate în Anexa II la Directivei 

Habitate. Abrupturile de mari dimensiuni, stâncoase și sălbatice, 

păstrează particularitățile mediului natural slab sau aproape deloc 

modificat antropic. Etajele de vegetație și animalele își păstrează 

limitele arealelor lor naturale și tot aici s-au păstrat arbori bătrâni, 

brădete pure, iar fășia de zadă se menține făcând trecerea spre 
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pajiștile subalpine. Reprezintă cea mai înaltă stațiune paleolitică 

din țara noastră (1548 m).  

Elementul endemic carpatic reprezintă 5,6% din flora Bucegilor. 

În masivul Bucegi sunt cunoscute 3037 specii vegetale, 

cuprinzând toate grupele mari, de la alge până la plantele 

cormofite inclusiv. Relictele glaciare sunt cantonate în general pe 

Valea Ialomiței, în locuri turboase și sunt reprezentate prin 10 

specii. În acest masiv sunt cunoscute până în prezent aproximativ 

3500 specii de animale, de la rotifer pana la mamifere. Insectele 

cuprind 1300 specii dintre care foarte multe sunt endemice pentru 

Carpați fiind semnalate și în Bucegi. Clasa păsărilor este 

reprezentată prin 129 specii dintre care 50 cuibăresc în această 

zonă. Remarcabil este și numărul mare de specii noi pentru știință 

descoperite în această zonă. 

Vulnerabilitate: 

Practicarea turismului necontrolat (drumeții care ies din potecile 

marcate), aruncarea gunoaielor întâmplătoare de turiști, pășunat 

intensiv în unele locuri, managementul forestier - exploatații 

foresteriere pe suprafețe restrânse, colectarea și incendierea 

jepilor, plante rare, braconaj. 

ROSCI0102  Leaota 

Judetul Brasov 

Fundata <1% 

Moieciu 6% 

Calitate si importanță  

Comparativ cu alte masive muntoase, Muntele Leaota are o 

diversitate a habitatelor şi ca urmare o diversitate floristica mai 

redusa, la acest lucru contribuind şi păşunatul intensiv de-a lungul 

anilor. Pajistile din aceasta zona au o valoare pastorala scazută 

care determina o capacitate de pasunat redusa. Deşi zona este 

paşunată intensiv, fenomenul de eroziune a solului este redus. 

Importanţa Muntelui Leaota ca sit Natura 2000 este dată de 

prezenţa a trei tipuri de habitate de interes european: habitatului 

prioritar 6230* Species-rich Nardus grasslands, in siliceous 

substrates in mountain areas (and submontan areas, in Continental 

Europe). Habitatul prioritar, în stare bună de conservare este 

fragmentat, în numeroase porţiuni de dimensiuni variabile, 

alternând cu sectoare degradate. Pajiştile de acest tip ocupă o 

suprafaţă mare, din teritoriul sitului, dar numai pe aproximativ 

25% din sit există nardete nedegradate care pot fi incluse în acest 

tip de habitat. Prin aplicarea unor măsuri de management 

adecvate, este posibilă refacerea sectoarelor degradate şi creşterea 

suprafeşei habitatului prioritar. Habitatul 4060 Alpine and Boreal 

heaths, deţine 35 % din suprafaţa sitului fiind elementul principal 

pentru care propunem desemnarea Muntelui Leaota ca sit Natura 

2000. Acest habitat se găseşte într-o stare bună de conservare, 

conţinând marea majoritate a elemetelor floristice tipice. Din acest 

habitat au fost identificate următoarele (sub)tipuri de habitate 
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conform clasificării româneşti: R3101 -Tufărişuri pitice sud-est 

carpatice de azalee (Loiseleuria procumbens), R3104 -Tufărişuri 

sud-est carpatice de smirdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin 

(Vaccinium myrtillus), R3107 - Tufărişuri sud-est carpatice de 

coacăză (Bruckenthalia spiculifolia) şi ienupăr pitic (Juniperus 

sibirica), R3108 - Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic 

(Juniperus sibirica), R3111 - Tufărişuri sud-est carpatice de afin 

(Vaccinium myrtillus). Habitatul 6150 Siliceous alpine and boreal 

grassland este reprezentat prin R3603 Pajişti sud-est carpatice de 

părul porcului (Juncus trifidus) şi Oreochloa disticha. Habitatul 

ocupă cca. 10% din sit şi este destul de fragmentat. 

Vulnerabilitate Zona subalpină a Muntelui Leaota a fost utilizată 

ca păşune din cele mai vechi timpuri. În prezent presiunea 

păşunatului este destul de mare înregistrându-se cca. 10-17 oi la 

ha, fără a se practica rotaţia animalelor. Nu s-a înregistrat încă 

aplicarea de îngrăşăminte organice sau chimice. Suprapăşunatul 

reprezintă în prezent unul din pericolelel de degaradare continuă a 

acestor pajişti şi tufărişuri. De asemenea şi eliminarea totală a 

păsunatului ar fi nefavorabilă pentru menţinerea acestor habiatate. 

O ameninţare care apare din ce în ce mai serioasă în ultimii ani o 

constituie probabiltatea apariţiei pârtiilor de ski, respectiv a unei 

infrstructuri care ar duce la distrugerea ireversibilă a habitatelor de 

interes european din această zonă, incă neatinsă de civilizaţie. 

In muntii Leoata se regasesc ca specii prioritare canis lupus, ursus 

arctos 

Numar habitate protejate – 2 

Numar specii protejate – 15 (din care 2 prioritare) 

ROSCI0194 Piatra 

Craiului 

Judetul Brasov 

Bran 2% 

Fundata 12% 

Moieciu 19% 

Zarnesti 17% 

Descriere generală sit: 

Parcul este localizat în partea estică a Carpaților Meridionali și 

este polarizat de creasta calcaroasă a Munților Piatra Craiului. În 

cadrul Carpaților românești, Munții Piatra Craiului sunt unicat 

datorită alcătuirii și structurii lor geologice. Cu puține excepții 

întregul masiv este alcătuit din calcare de vârstă mezozoică, 

depuse sub forma unor straturi a căror poziție este verticală pe 

alocuri. Există peste 500 de peșteri, multe dintre ele fiind 

necunoscute.Clase de habitate: 

tufișuri, tufărișuri, pajiști naturale, stepe, pășuni, terenuri arabile, 

păduri de foioase, de conifere și de amestec, habitate de păduri 

(păduri în tranziție).Calitate și importanță: 

Lista floristică a masivului cuprinde 1108 taxoni. Numeroase 

specii sunt endemite locale, ca de ex: Dianthus callizonus (garofița 

Pietrei Craiului), Aubrieta intermedia ssp falcata. Apar numeroase 

specii protejate: floarea de colț, ghintaura galbenă, sângele 

voinicului, bulbucii, iedera albă, etc. Arealul este renumit pentru 

diversitatea sa floristică, din totalul de 1108 specii, 200 fiind 

incluse în Lista Roșie a Plantelor Superioare din România, ca 

specii rare, endemice, vulnerabile sau periclitate. O specie de 

importantă comunitară o reprezintă galbenelele -Ligularia sibirica 
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întâlnită pe Valea Brusturetului. Fauna este deosebit de bogată și 

variată, apărând specii rare și endemice. Se remarcă prezența a 35 

de specii de nevertebrate endemice. Aici trăiesc peste 108 specii 

de păsari: Aquila crisaetos, Aquila pomarina, Tichodroma 

muraria, Apus apus, etc. Au fost semnalate 8 specii de lilieci. 

Carnivorele mari (urs, lup, ras) circula între masivele Piatra 

Craiului și Bucegi de-a lungul unor culoare. Dintre ierbivorele din 

Piatra Craiului se poate menționa capra neagră.Vulnerabilitate: 

Pe teritoriul rezervației se practică unele activități care pot afecta 

starea mediului natural: pășunatul în sectorul crestei pe pajistile 

alpine, turismul necontrolat în afara potecilor, aruncarea 

gunoaielor de către turiști, exploatările forestiere, colectarea și 

incendierea jepilor, recoltarea unor plante rare, braconajul. 

Retrocedarea pădurilor a dus la tăieri rase ale unor suprafețe de 

pădure. 

Habitate prioritare - Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron  

Specii prioritare - Canis lupus, Ursus arctos, Rosalia  

Numar habitate protejate - 18 (din care 3 prioritare)  

Numar specii protejate - 107 (din care 4 prioritare) 

* Sursa: Adresa nr.4308/02.04.2012, eliberată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Brasov (anexată prezentei în original) 

 

Pe teritoriul comunei Bran există în parcurile nationale Piatra Craiului şi Bucegi vegetatia 

specifică stâncilor cu multe elemente floristice rare, ocrotite de lege, printre care  se remarcă 

floarea de colt, gentiana sau ghintura, garofita Pietrii Craiului. 

Fauna este bogată şi variată, având trasături specifice zonei de munte din Europa. Sunt declarate 

monumente ale naturii capra neagra, cocoşul de munte, ierunca, vulturul pleşuv,acvila de piatră. 

Apele din zona, desi mai mici, au fost folosite îndeosebi în amplasarea ferastraielor, morilor si 

pivelor, multe dintre acestea întîlnindu-se si astazi. Bogatul paienjenis de rîuri care strabate 

Culoarul Rucar-Bran imprima peisajului o nota de mare pitoresc, contribuind, alaturi de alti 

factori naturali, la dezvoltarea turismului. Astfel, una dintre atractiile turistice ale Dîmbovitei o 

reprezinta si practicarea pescuitului. În apele de limpezimea cristalului, tasnesc asemenea unor 

sageti pastravii aurii, o tentatie pentru orice pescar amator, o promisiune a vacantelor noastre 

estivale. 

Cele mai raspîndite soluri din culoar sînt solurile brune montane de padure, care ocupa circa 65% 

din suprafete, întîlnite la altitudini medii pîna la circa l 300 m îndeosebi în platforma braneana, 
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dar si pe culmi si povîrnisuri. Se dezvolta pe un strat de conglomerate cu elemente cristaline si pe 

calcare, au un profil scurt, nediferentiat, bogate în humus. Sînt în acelasi timp slab aprovizionate 

cu fosfor si potasiu si au o buna permeabilitate. Pe aceste soluri se dezvolta atît padurile de fagete 

sau de amestec, cît si pasunile si fînetele montane. Se practica si culturi agricole în sistemul 

agroteraselor înalte pîna la circa l 350-l 400 m.  

Solurile brune acide de padure sînt raspîndite pe suprafetele mai joase din bazinetele 

depresionare, îndeosebi în Culoarul Dîmbovitei. Substratul este reprezentat din formatiunile 

sedimentare si cristaline. Prezinta un profil mai adînc, bogat în humus, fosfor si potasiu, putin 

permeabil si cu o textura .argiloasa-lutoasa. Pe aceste soluri se dezvolta îndeosebi pajistile, dar 

pot fi si cultivate daca se administreaza îngrasaminte naturale sau amendamente cu calcare. 

Solurile rendzinice sînt întîlnite frecvent la altitudini diferite, pe terasele din lungul rîurilor, pe 

culmi si platforme.Au un profil foarte scurt, slab diferentiat structural, sînt greu permeabile, 

adesea bogate în humus si azot. Pe aceste soluri se dezvolta covorul multicolor al pajistilor 

montane. 

Starea bună a factorilor de mediu atrage an de an un număr tot mai mare de turişti în zona , de 

unde şi o creştere potentială a pericolului alterării mediului. De aceea sunt necesare măsuri 

concentrate de protejare a mediului, pentru ca să fie asigurate premisele unei dezvoltări durabile. 

 

II.2.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural. 

 

Teritoriul este deosebit din punct de vedere al patrimoniului arhitectural şi cultural, existând 

aici edificii şi monumente de o mare valoare. 

Muzeul etnografic  în aer liber din Bran este amenajat în parcul din vecinătatea Castelului 

Bran. In acest muzeu au fost aduse şi reconstituite unele din cele mai vechi şi mai tipice 

construcţii din zonă. Deschis pentru public în 1961, muzeul număra în 1981, 14 gospodării 

ţărăneşti şi instalaţii tehnice. Monumentele au fost selecţionate şi grupate pe baza cercetărilor din 

1958-1960.  

Muzeul Vămii, supraveghea trecătoarea care face legătura între Transilvania şi Muntenia. 

Din 1377-1382 când a fost construit şi până astăzi, el a fost martorul unor evenimente-reper 

pentru istoria locurilor pentru care, prin poziţia şi rangul său, era pus să dea seama. 

Jos, în vale, la baza stâncii, odihneşte simbolic inima Reginei Maria, semn al preţuirii de 

care Branul şi brănenii s-au bucurat în anii de glorie ai monarhiei româneşti.  
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Case memoriale din zona Bran 

 

 Sextil Puşcariu (1877-1948) – lingvist, filolog şi istoric literar, membru al Academiei Ro-

mâne; 

 Dr. Aurel Stoian (1866-1972) – Preşedintele Consiliului Naţional Românesc din Bran, 

semnatar al actului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, medic, edil şi primar al localităţii 

Bran; 

 Dr. Iosif Puşcariu (1889-1965) – Fondator al Spitalului de Ochi din Braşov; 

 Profesor Doctor Docent Liviu Popovici (1927-1994) – om de ştiinţă şi neurolog de re-

nume mondial, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale; 

 Profesor Doctor Docent Valeriu Lucian Bologa (1892-1971) titan al istoriei medicinei şi 

membru al unui număr de 23 de societăţi şi academii de ştiinţe, legat de Bran prin origine 

şi iubire; 

 Profesor Universitar Dr. Aron Petric (1915-1981) – decan al Facultăţii de Istorie din Bu-

cureşti, cercetător şi dascăl de excepţie, fiu al Branului. 
 

Vestigiile antichităţii 

 

Castelul Bran,atestat documentar în 19 noiembrie 1377 de Ludovic I d'Anjou, printr-un act prin 

care braşovenii primeau încuviinţarea regală de a construi castelul. Fortificaţia era condusă de un 

castelan şi avea o garnizoană compusă din arcaşi şi balistari. Intre anii 1419-1424, Cetatea Bran 

intră în posesia lui Sigismund. Cu trecerea vremii, Cetatea Bran işi îndeplineşte rolul de bastion 

de apărare împotriva invaziilor otomane, faptele ei de arme fiind înscrise cu sânge în istoria 

zbuciumată a neamului românesc. In semn de preţuire fată de Regina Maria a României Mari, 

Consiliul orăşenesc al oraşului Braşov decide donarea Castelului Bran la data de 1 decembrie 

1920. Restaurat între anii 1920-1927 de către arhitectul Curţii Regale, Carol Liman, Castelul Bran 

este transformat într-o frumoasă reşedinţă de vară, cu parc şi alei de promenadă, lac, terase, 

fântâni, tot atunci construindu-se şi Casa de ceai. In anul 1938 Regina Maria lasă prin testament 

Castelul Bran şi întregul domeniu, fiicei sale Principesa Ileana, care-l stăpâneşte până în anul 

1948. Instaurarea regimului comunist lasă Castelul Bran fără ocrotitorii lui regali. După o 

perioadă de degradare şi devastare autorităţile comuniste decid transformarea castelului în muzeu. 

Muzeul deschis in 1956 cunoaşte o nouă restaurare între 1987 - 1993. Actualmente, Castelul Bran 

este un punct important de atracţie turistică şi rămâne în amintirea tuturor celor care îl vizitează, 

mărturie vie a scurgerii veacurilor şi a faptelor de vitejie petrecute la umbra zidurilor sale. 

Elemente de etnografie  

Din ansamblul creaţiei artistice populare din zona satelor Branene si a comunelor invecinate 

incluse in teritoriul Galului se evidenţiază în mod deosebit portul popular. Acest gen de creaţie 

este poate, mai mult decât oricare altul, legat de viaţa omului, de condiţiile istorice, socio-

economice  şi de mediul înconjurător. 
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Imbinând utilitatea cu estetica costumul popular în variantele sale muşcelean şi brănean, a 

evoluat lent, influenţându-se reciproc şi caracterizându-se printr-o anumită specificitate, unitate 

stilistică şi armonie. In acelaşi timp, judeţul Braşov fiind o regiune de vie circulaţie carpatică, se 

resimt în bogăţia şi frumuseţea portului popular influenţe din Ţara Românească şi Transilvania. 

Majoritatea pieselor costumului popular erau lucrate în gospodării, din materiale produse în 

cadrul economiei de tip autarhic, rural. Rolul femeii era primordial în confecţionarea costumelor 

populare. 

Studiile de specialitate arată  diferenţieri clare între portul popular brănean şi cel muşcelean, 

între cel al bărbaţilor şi cel al femeilor, între portul de sărbătoare şi cel obişnuit precum şi 

interferenţele stilistice între zonele etnografice Muşcel şi Bran. 

„Portul popular din zona Branului înrudit cu cel al zonelor învecinate - Muşcel şi 

Dâmboviţa - relevă trăsături specifice, exemplificate pe de o parte din natura ocupaţiilor , iar 

pe de altă parte prin asimilarea şi redarea în forme locale pe bază de vârstă, sex, anotimp, 

condiţii sociale au dus la o creaţie populară deosebit de interesantă prin varietatea pieselor 

componente de costum, bogaţia coloristică şi ornamentală” - scria Titus Haşdeu în 1979. 

Aşadar datorită varietăţii, cromaticii şi terminologiei pieselor componente, portul popular 

din aceasta zona reprezintă o valoroasă creaţie, evidenţiind deopotrivă moştenirea arhaică 

autohtonă dar şi legăturile permanente între românii situaţi de o parte şi alta a Capaţilor. 

Obiceiurile 

 Măsura laptelui la oi si vaci 

Fiecare stăpân de stână, pentru vărat, pentru fiecare oaie predă proprietarului, pe parcursul 

anului 4-5 kg brânză de burduf şi 1 kg de urdă, sau 7-8 kg telemea şi primeşte de la proprietar 

pentru pază şi tratamente zooveterinare, 70-80.000 lei vechi. 

Pentru fiecare vacă, pentru perioada de vărat, 1 iunie - 1 octombrie, proprietarul primeşte 6 

kg brânză de burduf şi 1 kg urdă, la fiecare litru de lapte muls la măsurătoarea laptelui. 

Măsurătoarea se desfăşoară la mijlocul perioadei de păşunat, între Sfântul Petru Nou şi Sfântul 

Petru Vechi. In această perioadă, toţi proprietarii urcă la munte şi participă la cele trei mulsori din 

ziua respectivă, prin care se constată cantitatea de lapte a fiecărei vaci.  

 Urcatul la munte 

Urcatul la munte, pe păşunile alpine, începe la data de 1 iunie atât cu ovinele cât şi cu 

taurinele. Ovinele încep păşunatul pe păşunile de la şes, începând cu data de 1 mai iar taurinele pe 

fâneţele proprietarilor inainte cu o săptămâna de urcatul la munte.  

 Tunsul 
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Tunsul oilor se desfăşoară în perioadă 1 martie - 10 aprilie după ce fătările s-au terminat, 

pentru a rămâne în adăposturile proprietarilor 3-4 săptămâni, până la ieşirea la păşunat. 

 Alesul oilor  

Alesul oilor sau “răvăşitul” este cea mai mare sărbătoare, care se desfăşoară în zona 

Branului. După coborârea de la munte, stăpânul de stână înapoiază fiecărui proprietar efectivele şi 

definitivează înţelegerea ( predă brânza şi încasează sumele de păşunat şi tratament). Cu această 

ocazie s-a împământenit obiceiul ca în prima duminică din luna octombrie, la Bran pe platforma 

de la Vamă, să se desfăşoare o sărbătoare tradiţională denumită generic ,,Răvăşitul oilor”. După 

anul 1990, Consiliul Local Bran în colaborare cu Centrul Agricol, a organizat direct această 

sărbătoare. 

Producătorii de brânzeturi, proprietarii de animale n-au mai făcut tranzacţii haotic, ci a fost 

organizată, o mare expoziţie de produse din lapte şi cu cele mai frumoase animale (ovine, taurine, 

câini ciobăneşti, cai, măgari). Pentru stimularea producătorilor s-au asigurat fonduri pentru 

premierea celor mai frumoase şi performante animale. An de an această sărbătoare are un tot mai 

mare ecou, vizitatori din toate zonele de şes vin să-şi procure renumita brânză de burduf. 

 Obiceiurile populare tradiţionale: 

1. Colindatul de Crăciun 

2. Uratul de Anul Nou - Pluguşorul şi Sorcova 

3. Sânzienele (24 iunie) - culesul plantelor de leac 

4. „Focul lui Sumedru”(26 octombrie). In seara premergătoare zilei de Sfântul Dumitru, 

copiii se strâng în cete şi aprind crengi uscate şi rugii de la cartofii strânşi cu câteva zile 

mai înainte şi rostesc chemarea „Hai la focu’ lui Sumedru, cu mere, cu nuci că sunt mai 

dulci!”. Gospodarii vin cu daruri pentru copii. Ceremonialul se încheie printr-un ritual 

care semnifică puritatea cu ajutorul focului: copiii sar peste foc de mai multe ori , apoi iau 

câte un tăciune în mână cu care se îndreaptă spre grădina din gospodăria fiecăruia, în 

nădejdea că pomii şi legumele vor fi ferite de „gângănii”. 

 

In zona Bran-Moieciu-Fundata se pot practica diferite forme de turism: în rezervaţii, 

speologic, ştiinţific, rural etc. 
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In comuna  Bran se pot vizita următoarele obiective turistice: 

 

Castelul Bran 

Castelul Bran: Intenţia de a construi o cetate în pasul Bran exista încă de la 1364. Actul emis la 

19 noiembrie 1377 de către Ludovic I acordă braşovenilor apanajul de a ridica un nou fort din 

piatră la Bran „cu propriile lor osteneli şi cheltuieli” şi să niveleze terenul în vederea construirii 

cetăţii. 

Numeroasele filme realizate la Bran, nenumăratele articole scrise aici, milioanele de turişti 

dornici să descopere una dintre cele mai fascinante mituri ale secolului, precum şi documentele 

autentice ce îl însoţesc, frumuseţea locurilor, ospitalitatea gazdelor, sunt tot atâtea motive pentru 

care merită să vii la Bran. Castelul Bran - Castelul lui Dracula, cocoţat pe o stâncă uriaşă, ca un 

necruţător străjer de veghe la trecerea din Ţara Românească spre Transilvania, este un monument 

arhitectonic de o inestimabilă valoare istorică, culturală şi afectivă. Castelul păstrează în cele 27 

de săli numeroase obiecte, arme, armuri, mobilier de epocă. In anul 1948 castelul Bran a intrat în 

patrimoniul statului. Incredinţat în anul 1956 spre administrare şi organizare muzeală profesorului 

Emil Micu. Monumentul din trecătoarea Branului este inaugurat ca muzeu de istorie şi artă în 

primavara anului următor. Tematica expoziţiei de bază cunoaşte mai multe faze, ultima aflată încă 

în stadiul de proiect urmărind atât sublinierea rolului pe care cetatea - castel Bran l-a avut de-a 

lungul timpului în supravegherea şi apărarea trecătorii Bran şi  a Drumului comercial al 

Braşovului cu Ţara Românească cât şi punerea în valoare a patrimoniului cultural existent. 

Muzeul satului brănean este un muzeu etnografic în aer liber, alcătuit din 16 monumente 

etnografice (gospodării, locuinţe , anexe gospodăreşti, instalaţii de tehnică populară de prelucrarea 

lânii şi a lemnului). 

„Inima Reginei” este o nişă săpată în stânca de pe latura de vest a trecătorii Branului, protejată cu 

grilaj metalic. Aici în anul 1940, a fost depusă caseta cu Inima Reginei Maria, care a fost adusă de 

la Balcic (localitate aflată astăzi în Bulgaria). In anul 1938, conform dorinţei, Regina Maria a fost 

înmormântată în biserica Stella Maris din Balcic. 

http://www.ici.ro/romania/images/turism/mc_cbran7.jpg
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„Vama Bran” se află în locul unde, în Evul Mediu, se percepea taxa vamală de 3% (tricesima) 

pentru mărfurile tranzitate, este organizat muzeu care, prin obiectele şi documentele de epocă 

expuse, evidenţiaza rolul Branului ca arteră de legături economice, culturale şi politico-militare 

dintre ţările romane şi ţinuturile vecine. 

Biserica cu hram „Adormirea Maicii Domnului” (Poarta) este situată pe drumul principal care 

merge paralel cu râul Poarta. Ridicată în 1826, edificiul are formă de cruce cu două abside laterale 

şi cea a altarului în formă de semicerc. In plan are o tindă (prindvor), pronaos, naos, şi altar. 

Construcţie ridicată pe temelie de piatră, cu pereţii din zid gros de cărămida, tencuit şi văruit. 

Turnul, de formă conică, este situat deasupra pronaosului. Iconostasul cuprinde icoanele celor 12 

sfinţi apostoli, o icoană cu Sf. Treime, iar pe uşile împărăteşti este o pictură din 1830, semnată de 

Nicolae Bucur Gavril, înfăţişându-l pe Isus Cristos răstignit. 

Biserica din Jos (biserica veche) cu hramul Cuvincioasa Paraschiva (Simon) a fost construită în 

anul 1790, pe locul unei biserici mai vechi de lemn, prin stăruinţă preotului Nicolae Vartolomei. 

In anul 1793 a fost sfinţită de episcopul Gherasim Adamovici. Are formă de cruce, cu două abside 

laterale la naos şi alta care constituie altarul. Se remarcă pictura interioară şi exterioară, în fresca. 

Este un edificiu religios cu valoare de monument istoric.  

Biserica din sus (biserica nouă) cu hramul Sf. Nicolae(Simon) este situată în centrul satului, pe 

un dâmb ridicat la întâlnirea drumurilor Văii Tisei cu Valea Simonului. Construcţie din zid gros 

de cărămida, pe temelie de piatră şi beton, cu două abside laterale şi altar. In plan are un pridvor, 

pronaos şi naos. A fost ridicată în 1846-1849. 

Troita (Simon) este situată pe Valea Tisei la 50m de la intersecţia cu Valea Simonului, ridicată, 

probabil în anul 1814, de Nicolae Vartolomei. Crucea este de lemn de stejar, cu elemente 

decorative crestate, cu inscripţia IS-HS şi urme de pictură. Troiţa are funcţia de monument public 

religios, legat de evenimentele din sat.  

Biserica cu hram „Adormirea Maicii Domnului”(Predelut) a fost ridicată în 1824 sub formă de 

navă. Păstrează elemente în stil gotic şi este pictată de de pictorul Toma Condrea. 

 

Biserica cu hramul Cuvincioasa Paraschiva (Sohodol) a fost construită în 1812 de arhitectul 

Kreutzer, ctitor fiind familia cărturarilor Puşcariu. Biserica are formă dreptunghiulară şi a fost 

pictată în 1817 de Nicolae Zugravu din Turcheş. 

Biserica cu hram Sf. Treime (Sohodol) este situată pe un platou neted al unui deal. A fost 

construită în anii 1820-1830, în timpul preotului Bucur Babeş. Biserica este ridicată în formă de 

cruce.  
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Alte obiective turistice în comuna Bran ar mai fi: 

Crescătoria de păstrăvi (Poarta) este situata în hotarul satului, în apropierea Muntelui Zănoaga 

Pârtia de schi alpin (Bran) se află în Muntele Zănoaga, are o lungime de 600 m şi este dotată cu 

teleschi. 

Casa preoţilor Enescu (Simon) este un monument de arhitectură populară. 

Alte repere ale turiştilor pot fi târgurile şi expoziţiile din zona Bran: 

a) cu caracter permanent - în fiecare miercuri din săptămână în piaţa comunei se desfac mărfuri 

(legume, fructe, obiecte de uz caznic şi gospodăresc) care nu se produc în zonă. 

b) cu caracter sezonier - Târgul de vară ,care se organizează în fiecare an în ziua de 9 august 

(târgul lui Pantilimon). La acest târg este un aflux mare de vizitatori din toate comunele 

învecinate, unde localnicii işi procură legumele ce nu se cultivă în zona de munte. Această 

perioadă coincide cu sfârşitul cositului fâneţelor; 

- Târgul de toamnă, care se organizează în fiecare an în ziua de 21 noiembrie, este denumit 

“Târgul lui Arhanghel” şi coincide cu perioada când toţi gospodarii şi-au terminat treburile din 

gospodărie şi işi fac aprovizionarea de iarnă. Atracţia acestui târg este expoziţia cu vânzare a 

produselor din piei: căciuli, cojoace, bunzi. Majoritatea localnicilor îşi procură piei pentru ca pe 

tot parcursul iernii să-şi confecţioneze obiecte de îmbrăcăminte. La acest târg sosesc în zonă mari 

producători de piei de astrahan din zona Moldovei. 

Comuna Moieciu pastreaza o instalatie traditionala pentru prelucrarea lanei, o piua, un joagar, o 

moara, acestea numarandu-se printre putinele piese originale ramase in Romania. Satul Pestera 

reprezinta un alt punct de atractie prin existenta "Pesterei cu lilieci". Satul Magura atrage turistii 

prin casa traditionala Runceanu, construita in totalitate din lemn. Cheile Moieciului sunt renumite 

prin Cascadele Moieciului - "La Chisetori". 

Comuna Fundata atrage multi turisti in zona, pe langa bogatul patrimoniu natural remarcandu-se 

si urmatoarele obiective culturale: Biserică Ortodoxă - monument istoric, Monumentul Eroilor 

Fundata şi Sirnea, Muzeul Satului Şirnea. 

Mai jos sunt prezentate principalele manifestari culturale cu caracter anual ale localitatilor din 

teritoriul GAL. 
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                       Calendar al Manifestărilor Culturale pentru comuna Bran : 

1. Serbările Zăpezii – Pârtia Zănoaga, perioada : 28.01-05.02 Cupa Salvamont/Cupa Bran 

2. Balul Indrăgostiţilor (Dragobetelor) : 24-25 februarie  

3. Târgul Internaţional de Turism: martie  (cuprins in calendarul proiectului de finanţare: 

Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor din zona Bran). 

4. Festivalul de Gastronomie Tradiţională Bran - “Un’ te duci tu mielule? perioada : 01-04 iunie  

(cuprins in calendarul proiectului de finanţare: Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor din zona 

Bran). 

5. Zilele Branului 

- Târgul Pantelimonului – Târgul Meşterilor Populari : 9 august  

- Festivalul de artă tradiţională şi modernă “ Poarta Branului“perioada : 15-30 august  

- Intâlnire cu Fii si Prietenii Branului : 6 august   

6.Festival concurs Internaţional de interpretare a muzicii populare, perioada: 17-19 august  

7.Festivalul „ Calea Haiducilor” perioada 1-2 septembrie ( cuprins în calendarul proiectului de 

finanţare: Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor din zona Bran 

8. Târgul Internaţional de Turism Bucuresti, perioada: septembrie/octombrie (cuprins in 

calendarul proiectului de finanţare “ Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor din zona Bran) 

9. Festivalul Brânzei şi Pastramei – “Ravaşitul Oilor”, perioada : 28-30 septembrie  

10. Focul lui Sumedru: 25 octombrie  

11. Halloween la Bran: 29 octombrie  

12. Târgul Branului, 21 noiembrie  

13. Magia Sărbătorilor de iarnă la Bran, perioada: 6 decembrie -7 ianuarie (cuprins in proiectul de 

finanţare : Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor din zona Bran) 

 

 

Principalele sarbatori si evenimente din comuna Moieciu 

 1 ianuarie - obiceiul sorcovitului 
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 martie, aprilie - obiceiuri legate de sarbatoarea Invierii Domnului 

 martie - urcarea oilor la munte  

 25 aprilie - masurarea laptelui, alegerea celui mai bun crescator de animale 

 25-26 iulie - Targul de vara de la Moieciu 

 25 octombrie - Focul lui Sumedru 

 decembrie - Taiatul porcului 

 24 decembrie - colindatul - Buna dimineata la Mos Ajun 

 25 decembrie - Sarbatoarea Craciunului 

 31 decembrie - Revelion  

Principalele evenimente culturale ale comunei Fundata 

1. Nedeea Munţilor, 20 iulie 

2. Iarna la Şirnea la sfârşitul lunii ianuarie 

3. Măsura laptelui - în 29 iunie în comuna Şirnea 

4. Focul lui Sumedru, la Fundata şi la Şirnea, în 24-25 octombrie 

5. Ziua Olimpică, la Şirnea în luna iunie 

 

II.2.1.6 Economia locală  

 

II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active 

Datele privind repartiţia pentru anul 2010 din teritoriul GAL Transcarpatica a populaţiei 

active se regăsesc mai jos:   

 
Populaţia 

activă 
Sector agricol 

Sector 

industrial şi de 

artizanat 

Sector de 

comerţ 

Sector privind 

serviciile 

Bran 1569 324 563 170 512 

Moieciu 1565 521 472 132 440 

Fundata 255 109 47 20 79 
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Total 3389 954 1082 322 1031 

% 100,00 28% 32% 10% 30% 

 

Am constatat faptul că există angajaţi salariaţi în sectorul agricol, populaţia avută în vedere este 

alcătuită din agricultori şi alte persoane care lucrează în gospodăria proprie, unii dintre ei au avut 

posibilitatea de a se acredita ca persoane fizice autorizate în urma accesării programelor pentru 

susţinerea fermelor de subzistenţă.  

Sectorul industrial şi de artizanat este bine reprezentat cu precizarea că o bună parte dintre 

angajaţi nu desfăşoară activităţi în zona GAL-ului nostru având un loc de muncă stabil la 

întreprinderile mari din centrul de judeţ Brasov dar cu costuri mari de deplasare. Este necesar să 

căutăm soluţii pentru aceste categorii de persoane pentru a lucra productiv la societatile din zona 

noastră. 

Sectorul de servicii este bine reprezentat aici intrând şi angajaţii administraţiilor publice locale.  

Sectorul de comerţ este mai slab reprezentat şi depinde de capacitatea societăţilor comerciale de a 

susţine activităţile respective în condiţiile în care există taxe către stat care nu se pot susţine 

totdeauna din activităţile desfăşurate. 

Evoluţia populaţiei active pe sectoare de activitate în ultimii 5 ani este prezentată mai jos (date 

preluate din evidenţele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale): 

 

Anii 

Populaţia 

activă Sector agricol 

Sector 

industrial şi 

de artizanat 

Sector de 

comerţ 

Sector 

privind 

serviciile 

2010 3389 954 1082 322 1031 

% 100,00 28% 32% 10% 30% 

2009 3356 967 989 362 1038 

% 100,00 29% 29% 11% 31% 

2008 3450 905 1112 312 1121 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

32 

 

% 100,00 26% 32% 9% 33% 

2007 3410 960 970 299 1181 

% 100,00 28% 28% 9% 35% 

2006 3398 978 1150 289 981 

% 100,00 29% 34% 9% 28% 

 

Se constată că nu au existat schimbări relevante în structura populaţiei ocupate în teritoriul 

GAL Transcarpatica în ultimii 5 ani. Se remarcă totuşi o tendinţă de scădere a salariaţilor 

implicaţi în sectorul de comerţ şi o revenire spre sectorul agricol.   

 

II.2.1.6.2 Agricultură 

Structura agricolă a GAL Transcarpatica este prezentată mai jos (Date preluate de la 

primăriile componente ale teritoriului - fişele localităţilor 2010): 

 Localitati  

Total 

suprafata 

Total 

suprafata 

agricola 

din care, 

arabila 

din care, 

pasuni 

din care, 

finete 

din care, 

livezi 

Bran 6785 3860 72 2451 1192 145 

Moieciu 9491 2364 235 1116 1009 4 

Fundata 3681 1541 78 618 845 0 

Total 19957 7765 385 4185 3046 149 

 

Profilul de bază al activitătilor economice teritoriul GAL  este, în mod traditional unul agricol şi 

în mod special zootehnic. Datorită conditiilor de relief şi a structurii fragmentate a terenurilor 

agricole, activitatea agricolă nu a fost cooperativizată în perioada comunistă, întreaga productie 

realizându-se în cadrul gospodăriilor proprietate particulară; după anul 1990, modul în care se 
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desfăşoară agricultura în comuna Bran este similar perioadei anterioare, iar terenurile agricole (cu 

exceptia păşunilor comunale), apartin tăranilor cu gospodării individuale. 

Suprafata agricola a teritoriului GAL reprezinta 39% din suprafata totala. Comuna Bran detine 

ponderea cea mai mare de suprafata agricola din totalul suprafetei localitatii (50% din total 

suprafata.  

Datorită conditiilor de altitudine şi relief descrise în sectiunea precendentă precum şi 

conditiilor pedoclimatice specificice zonei, in teritoriu sunt conditii mai putin favorabile 

culturilor agricole. Ca atare, suprafata arabilă a teritoriului este de 385 ha, adică 1,9% din 

totalul suprafetei teritoriului administrativ. Terenurile agricole de  pe raza comunelor sunt 

cuprinse pe zone de fertilitate şi favorabilitate în clasele IV şi V, conform legislatiei privind 

venitul agricol, principalele culturi fiind cartofi, trifoi, lucerna, borceag, legume, sfecla 

furajera, gulie, ovaz, orzoaica de primavara. 

În teritoriul prezentat 21% din totalul suprafetelor agricole este reprezentat de păşuni şi 15% 

din fânete, în conditiile în care şi în cadrul suprafetei arabile sunt bine reprezentate plantele 

furajere Aceasta deoarece exista preocuparea locuitorilor pentru zootehnie, care are cea mai 

mare densitate de animale (la ovine şi bovine) din tot judetul Braşov. Efectivul de animale din 

zona este redat in situatia de mai jos: 

 

Localitatea Bovine Ovine Caprine Porcine Pasari Cabaline Familii 

       de albine 

        

BRAN 3046 25354 224 391 6664 313 129 

FUNDATA 1154 4224 20 287 2181 106 0 

MOIECIU 1986 12712 27 537 8797 186 27 

        

 Sursa datelor: Recensamantul agricol 2010 - date provizorii 

 

Agricultura din teritoriul Bran-Moieciu-Fundata se confruntă în prezent cu o problemă structurală 

(extrem de răspândită în România): gradul redus de asociere între producătorii agricoli care se 

corelează cu dezvoltarea unor activităti mai putin eficiente. În zonă există în present numeroase şi 

variate initiative în domeniul agricol şi se preconizează o extindere importantă a acestora ca 

urmare a dezvoltării de proiecte în cadrul FEADR. Cele două tendinte sunt doar în aparentă 
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divergente, deoarece în cadrul mai multor măsuri ale programului de finantare se preconizează 

acordarea de finantări în special pentru asocieri / grupuri de producători 

 

 

 

II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi  

Situaţia societăţilor comerciale din GAL Transcarpatica se regăsesc mai jos (Date 

prelucrate din evidenţele primăriilor partenere, 2011): 

 

Localitate 
Total 

întreprinderi 

Micro-

întreprinderi 

cu 1-10 

salariaţi 

Întreprinderi cu 

10 - 50 salariaţi 

Întreprinderi cu 

50 - 250 salariaţi 

Întreprinderi cu peste 

250 salariaţi 

Bran 162 144 17 1 0 

Moieciu 108 100 8 0 0 

Fundata 25 25 0 0 0 

Total 295 269 25 1 0 

 

              În GAL Transcarpatica activităţile reprezentative desfăşurate de agenţii economii cu un 

număr între 1-10 angajaţi sunt concentrate în zona Bran-Moieciu si sunt axate pe unitati de cazare 

(pensiuni), activitati de comert , constructii, prelucrarea primara a lemnului transporturi: 

Aceste unităţi asigură stabilitatea populaţiei în zonă prin oferirea de locuri de muncă în funcţie de 

cerinţele pieţei. 

Predomina urmatoarele domenii de activitate (1-10 angajati):  

- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare: Addisons Turism SRL, Alisa-Turism SRL, Casa 

Muntelui SRL 

- Taierea si rindeluirea lemnului: Aly si Mih SRL 

- Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din paie: Malcomsilv SRL  
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- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale: Alybran SRL, Radacina SRL, 

RAI Construct SRL 

- Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice in magazine specializate: Bracoma SRL, 

Pharma Regal SRL 

- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare, bauturi si tutun: Braniomex Serv SRL, Gedra Com SRL, Lacrisel SRL, Nansy SRL 

- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

nealimentare: Brazi Shop SRL 

- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine 

specializate: Complast SRL 

- Transporturi rutiere de marfuri: Dumitrache Trans SRL, Flobi Trans SRL, MLR IT Grup SRL 

- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor: East Village SRL, La Viltoare SRL 

- Restaurante: La Poarta Branului SRL 

- Balciuri si parcuri de distractii: Mississippi International SRL 

         Întreprinderile între 10 şi 50 angajaţi desfăşoară cu preponderenţă activităţi de cazare în 

pensiuni, restaurante,  comerţ  cu produse alimentare şi nealimentare, panificatie, transporturi, 

dupa cum urmeaza (domenii de activitate): 

- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare: Galeria Bran SRL, Craiasa Muntilor SRL, SC Cheile 

Gradistei SRL (punct de lucru), Hotel Turnul, Hanul cu Noroc,  

- Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si altor obiective de interes turistic: Compania de 

administrare a Domeniului Bran SRL 

- Cresterea pasarilor: Necri San SRL 

- Transporturi rutiere de marfuri: Mau Trans SRL 

- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase: Girbacea 

Magazin Universal 

- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale: SC Adicen SRL, SC Fortur SRL 
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Toate aceste societati nu au încă o promovare de produs suficientă şi necesită modernizare şi 

susţinere care poate veni prin programul LEADER aceasta fiind o şansă de a se moderniza şi de a-

şi diversifica producţia. Este necesar ca aceste persoane, responsabili de firmă să fie orientate şi 

implicate în activităţi antreprenoriale, altele decât cele de exploatare, de exemplu mici afaceri în 

turism (cele existente deja) combinate cu promovarea tradiţiilor şi produselor locale şi cu 

activităţi agricole în sectorul zootehnic.  

 

II.2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii.   

 

           Conform datelor furnizate de Camera de Comert si Industri Brasov, in zona Bran-Moieciu-

Fundata sunt inregistrate 141 de societati comerciale care au ca domeniu de activitate comertul, in 

timp ce in sectorul tertiar – servicii activeaza aproximativ 52% din numarul total de intreprinderi 

din zona. 

Tabelul de mai jos ofera o imagine sintetica a numarului de firme din comert si sectorul 

tertiar. 

Tipuri de comert Numar  

Total 

% din 

numarul 

total 

Intreprinderi din sectorul tertiar Numar 

Total 

% din 

numarul 

total 

Agricol 

-Bran 

-Moieciu 

-Fundata 

12 

7 

5 

0 

4% Hoteluri si restaurante 

-Bran 

-Moieciu 

-Fundata 

88 

46 

27 

15 

30% 

Industrial 

-Bran 

-Moieciu 

-Fundata 

29 

17 

10 

2 

10% Transport si depozitare 

-Bran 

-Moieciu 

-Fundata 

22 

13 

9 

0 

7% 

Comert cu 

amanuntul 

73 25% Alte activitati de servicii 45 15% 
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produse 

alimentare 

-Bran 

-Moieciu 

-Fundata 

 

 

40 

27 

6 

-Bran 

-Moieciu 

-Fundata 

23 

20 

2 

Comert cu 

amanuntul 

produse 

nealimentare 

-Bran 

-Moieciu 

-Fundata 

27 

 

 

16 

2 

9 

9%    

 

     Ponderea este calculata la numarul total de intreprinderi/firme din teritoriul vizat de GAL. 

In teritoriu exista un numar mare de hoteluri si restaurante sau alte spatii de servire a mesei care 

valorifica produsele traditionale locale (88 de unitati). Comertul predominant este reprezentat de 

cel cu amanuntul in magazine nespecializate sau magazine mici specializate cu vanzare de diverse 

produse alimentare si nealimentare.Zona Bran-Moieciu-Fundata ofera o varietate de resurse 

cultural si arhitecturale care contribuie si valorifica la dezvoltarea serviciilor de turism. Multe 

dintre pensiunile si casele de oaspeti sunt amenajate in stil rustic iar turistii pot participa si la 

treburile din gospodarie sau la munca campului. Preparatele servite sunt produse in gospodariile 

proprii si respecta principiile promovate de curentul numit slow food. Branzeturile, produsele din 

carne de oaie, deporc, gemurile traditionale,siropurile din fructe de padure sunt doar cateva dintre 

produsele puse la dispozitie turistilor.Acest model de turism trebuie promovat in zona. In ceea ce 

priveste optiunile de petrecere a timpului liber, turistii care viziteaza zona se pot plimba cu carute 

sau sanii trase de cai, pot face excursii, pot participa la degustari de produse traditionale, pot 

parcurge pe joss au cu bicicleta traseele care leaga satele din aceasta frumoasa zona a Brasovului. 
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Acesta este un model de turism care trebuie promovat in toata zona Brasovului si care poate 

contribui si mai multla dezvoltarea turistica.Posibilitatile de petrecere a timpului liber exista, insa 

nu sunt valorificate la adevaratul potential. 

 

II.2.1.7 Servicii şi infrastructuri medico-sociale 

II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii. 

Asigurarea infrastructurii medico–sociale este importantă pentru o zonă deoarece atractivitatea şi 

promovarea ei se poate face numai dacă există mijloacele care să asigure pe de o parte siguranţa 

cetăţenilor, pe de altă parte educarea tinerei generaţii şi formarea ei într-un mediu social sănătos. 

 

 Spital Medic Dentist Învăţământ  

Primar 

Învăţământ  

Secundar 

Universitate Teren 

de 

fotbal 

Săli 

de 

sport 

Existenţa 

DA/NU 

DA DA DA DA DA NU DA DA 

Dacă NU 

indicaţi 

distanţa în 

km de la  

centrul 

teritoriului 

până la cel 

 mai 

apropiat 

obiectiv 

menţionat 

- - - - - aprox. 30 

km, in 

orasul 

Brasov 

- - 

Aspecte privind învăţământul în GAL Transcarpatica sunt prezentate mai jos:  

Comuna Bran are urmatoarea structura a unitatii de invatamant: 

         1.  licee si colegii - 1 
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         2.  scoli primare si gimnaziale - 5 

         3.  gradinite - 5 

         4.  elevi si de profesori: 

     - Liceu „Sextil Puscariu”  : 26 cadre didactice, 407 elevi 

     - Sc. Gen.Sohodol: 5 cadre didactice, 38 elevi 

     - Sc. Gen. Simon:   5 cadre didactice, 57 elevi 

     - Sc.gen. Poarta: 2 cadre didactice, 31 elevi 

     - Sc. Gen. Predelut: 2 cadre didactice, 20 elevi 

     - gradinite: 5  educatori- 122 prescolari 

 

 Comuna Moieciu are urmatoarea structura a unitatii de invatamant:  

            -  scoli primare si gimnaziale                                      5 

            -  gradinite                                                                   5 

             

SITUAŢIE 2011 – 2012 

Nr. 

crt. 

Localitatea Copii înscrişi 

în grădiniţe 

Elevi  

cls. I-IV 

Elevi 

cls.V-VIII 

Cadre 

didactice 

Personal  

nedidactic 

1. Moieciu de Jos 61 67 97 20 5 

2. Moieciu de Sus 35 44 30 9 2 

3. Cheia 17 19 - 3 2 

4. Peştera 12 7 17 7 3 

5. Măgura 20 23 18 8 3 

6. TOTAL 145 160 162 47 15 

467 47 15 

  

    

Comuna Fundata are urmatoarea structura a unitatii de invatamant:  
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            -  scoli primare si gimnaziale - 2 

            -  gradinite - 2 

            -  elevi si de profesori: 

     - Sc. Gen.Fundata: 8 cadre didactice, 19 elevi 

     - Sc. Gen. Sirnea:   8 cadre didactice, 22 elevi 

     - gradinite: 2  educatori - 24 prescolari 

Din punct de vedere educational se au in vedere in special: imbunătătirea ofertei curriculare, 

extracurriculare şi de petrecere a timpului liber a  tuturor unitătilor şcolare din zona, diversificarea 

ofertei de cursuri de formare initială adecvată dezvoltării turismului din zonă, extinderea spatiilor 

de învătământ la nivelul cerintelor actuale şi dotarea adecvată a acestora, dezvoltarea 

competentelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic, atragerea de fonduri necesare 

dezvoltării învătământului rural, modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echipamentele necesare 

a tuturor unitătilor şcolare din comună, imbunătătirea comunicării şi parteneriatului între şcoală – 

părinte – comunitate – agenti economici. 

Aspecte privind sănătatea în GAL Transcarpatica sunt prezentate mai jos: 

În Comuna Bran serviciile medicale sunt oferite populatiei astfel: 

1. Unitati medicale si profilul acestora (spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, statii de 

ambulanta etc) din care: 

 - unitati de stat:   - 1 dispensar 

 - unitati private:   0 

2. Numar total de cadre sanitare, din care: 

 - medici                               7 

 - asistente                           10 

           - farmaciste                          4 

 - personal de intretinere      4 

În Bran îşi desfăşoară activitatea în prezent 3 medici de familie. Fiecare medic are în jur de 1200 - 

2000 de persoane asigurate şi 200 neasigurate. Întrucât în prezent medicii nu dispun de aparatură 

medicală este necesară dotarea cabinetelor la nivelul standardelor actuale (de exemplu: mijloace 

IT, aparat EKG, instrumentar de mică chirurgie, frigidere, sterilizatoare şi aparatură pentru testare 

etc).  



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

41 

 

 

In comuna Moieciu serviciile medicale sunt oferite populatiei astfel: 

1. Unităţi  medicale şi profilul acestora (spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, staţii de 

ambulanţă,etc.) din care: 

   -  unităţi de stat: 1 

   -  unităţi private: 3 

2.  Număr total de cadre sanitare, din care: 

   -  medici: 8 

   - asistente: 5 

   - farmaciste: 3 

   -  personal de  întreţinere: 3 

 

In comuna Fundata serviciile de sanatate sunt furnizate populatiei astfel: 

1.  Numar de unitati medicale si profilul acestora (spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, staţii 

de ambulanţă,etc.) din care: 

   -  unităţi de stat: 1 

   -  unităţi private: 0 

2.  Număr total de cadre sanitare, din care: 

   -  medici: 1 

   - asistente: 1 

    

Din datele oferite de medicii de familie a rezultat că principalele boli cronice întâlnite la nivelul 

populatiei comunelor din teritoriusunt: HTA (hipertensiunea arterială), BCI (boli coranariene 

ischiemice), BPOC (bronhopneumonii cronice obstructive). În privinta bolilor acute cele mai 

frecvente sunt bolile respiratorii şi cele digestive.O altă idee reliefată în cadrul întâlnirilor a fost 

aceea a importantei prezentei cadrelor medicale în şcolile din zonă (dacă ar fi angajate permanent 

pentru deservirea şcolilor din comună sau în conditiile în care această activitate ar fi renumerată 

separat), în special în ceea ce priveşte activitătile de profilaxie (prevenirea obezită ii printr-o 

alimentatie sănătoasă, prevenirea infectării cu HIV, prevenirea consumului de droguri, educatie 

contraceptivă şi planning familial). Aceste activităti ar putea fi sustinute prin initierea 

departeneriate cu alte institutii şi ONG-urile specializate (de exemplu, Centrul Judetean de 

Asistentă Psihopedagogică Braşov, Crucea Roşie, Asociatia Română Anti Sida etc.). 

În ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor medicale, două sunt directiile principale identificate: 
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a) înfiintarea unui laborator performant pentru realizarea analizelor curente; 

b) înfiintarea de cabinete medicale de specialitate, în functie de necesitătile locale şi de 

rentabilitatea investitiei ( dintre care absolut necesar ar fi un cabinet de stomatologie); 

c) asigurarea unui punct de lucru pentru situatii de urgentă medicală, care să 

deservească populatia în afara programului cabinetelor de medicină de familie. În prezent, 

în timpul noptii şi în weekend urgentele nu pot fi tratate în Bran, bolnavii deplasându-se în 

Zărneşti. Dezvoltarea componentei de medicină de urgentă este în concordantă cu 

sporirea riscului de producere a accidentelor de muncă (o dată cu amploarea pe care au 

luat-o constructiile din zonă, intensificarea activită ilor turistice, existenta gaterelor etc.). 

d) dezvoltarea unui centru de sănătate pentru populatie dar şi pentru turişti, care să fie 

prevăzut cu săli de sport, fizioterapie, săli de relaxare. 

 

Aspecte privind sportul în GAL Transcarpatica sunt prezentate mai jos: 

 Există echipe locale de fotbal care practică acest sport în Liga V. Coordonarea lor se face 

de structuri organizate în majoritatea cazurilor într-o formă nejuridică care sunt afiliate Federaţiei 

Române de Fotbal prin Filiala judeţeană Brasov.  

 Există sali de sport de capacitate mica in comunele din zona. Sportul, prin dotarea 

corespunzătoare a spaţiilor sportive, a incintelor poate deschide pentru zonă calea unui turism de 

agrement şi pentru petrecerea timpului liber în mod sănătos pentru tineret şi nu numai; 

 Existenta partiei de ski Zanoaga si a partiei de ski de la Cheile Gradistei da un plus de 

valoare zonei, fiind renumita prin practicarea ski-ului alpin, a ski-ului fond, ski-ului de tura si a 

biatlonului. Multe nume de renume ale skiului provin din zona Bran-Moieciu-Fundata, asigurand 

o buna reclama in acest sens pentru teritoriu. 

 In zona GAL-ului se organizeaza frecvent competitii de maraton, cross, ciclism, mountain 

bike. 
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Asociatia Clubul Sportiv Bran, Asociatia Sportiva Bucegi Moieciu, Club Sportiv Fundata 

(apartinand de Club Sportiv Rasnov) sustin eforturile depuse de comunitatea locala in acest 

domeniu.  

 

 

 

II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale. 

Localităţile care intră în componenţa GAL TRANSCARPATICA au caracter rural. Administrarea 

fiecărei localităţi depinde de resursele locale, numărul de sate componente, formele de relief care 

sunt variate şi pentru care este necesară o infrastructură  adecvată. 

GAL Transcarpatica are în componenţă 3 comune fiind conduse de primari aleşi prin votul liber al 

populaţiei care au în subordonare un aparat administrativ ce oferă servicii către cetăţean şi asigură 

funcţionarea bună a comunităţii locale în raport cu autorităţile statului şi alte instituţii publice sau 

private. 

Localităţile cu teritoriile componente sunt prezentate mai jos: 

 comuna Bran are în componenţă 4 sate: Bran, Predelut, Simon, Sohodol; este condusă de 

un consiliu local în componenţa căruia intră 15 consilieri;  

 comuna Moieciu are în componenţă 6 sate: Moieciu de Jos, Cheia, Drumul Carului, 

Magura, Moieciu de Sus, Pestera; este condusă de un consiliu local în componenţa căruia 

intră 10 consilieri;  

 comuna Fundata are în componenţă  3 sate: Fundata, Fundatica, Sirnea: este condusă de 

un consiliu local în componenţa căruia intră 9 consilieri; 

 

Biroul de Asistentă Socială din cadrul Primăriei Bran asigură (prin intermediul unei persoane 

încadrate ca referent / asistent social) serviciul social primar de consiliere socială (cu privire la 

acordarea de prestatii, asistentă în întocmirea cererilor şi gestionarea dosarelor cu privire la aceste 

prestatii.  În ceea ce priveşte măsurile de asistentă a persoanelor cu handicap, CL a aprobat un 

număr de 25 persoane ca însotitori ai persoanelor cu handicap. În ceea ce priveşte procedura de 
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acreditare a serviciilor sociale, serviciul de consiliere socială desfăşurat în Primăria Bran se află în 

prezent în curs de acreditare. 

Biroul de Asistenta sociala din cadrul Primariei Moieciu are angajat 1 consilier pe probleme de 

asistenta sociala si un numar de 19 asistenti personali. 

Biroul de Asistenta sociala din cadrul Primariei Fundata are angajat 1 consilier pe probleme de 

asistenta sociala si un numar de 3 asistenti personali. 

 

În GAL Transcarpatica există organizatii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi alte grupuri 

identificate care reprezintă interesele societăţii civile şi care prin implicarea lor activă pot fi un 

bun sprijin pentru noi în cadrul abordării LEADER, prin persoane resursă. Se remarcă 

următoarele: 

1.ASOCIATIA MESTESUGAREASCA "DRACULA ART" are ca scop: 

- promovarea localitatii Bran si a comunitatii locale prin folosirea tuturor formelor si mijloacelor 

legale,in interes local si in interes general national;  

- ridicarea nivelului de trai si lansarea economica a comunitatii satului Sohodol, diminuarea 

saraciei, crearea de locuri de munca, incurajarea comunitatii prin exemplul oferit; 

- promovarea imginii in tara si in strainatate a localitatii Bran, a judetului Brasov, implicit a 

Romaniei; 

- inscrierea localitatii in organisme interne si internationale care pot contribui la dezvoltarea si 

valorificarea resurselor umane, economice, culturale si de alta natura aflate pe teritoriul localitatii;  

- dezvoltarea turismului local cu precadere a celui de factura rurala si cultural-istoric, in conditii 

ecologice de pastrare a habitatului natural al zonei; 

- monitorizarea, incurajarea, promovarea evenimentelor si persoanelor ce reprezinta autenticul 

traditional rural-ecologic si cultura 

2. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BRAN avand ca scop: 

- crearea conditiilor necesare practicarii educatiei fizice si sportului, printr-o participare 

organizata sau independenta, de natura sa exprime sau sa amelioreze conditia fizica si confortul 

spiritual, sa stabileasca relatii sociale civilizate si sa conduca la obtinerea de rezultate in 

competitii sportive. 

3.ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE filiala BRAN 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

45 

 

4.ASOCIATIA DE TURISM RURAL, ECOLOGIC, CULTURAL „BRAN IMPEX” 

- sustine activitatea de publicitate, promovare, reclamă în tară şi străinătate pentru turismul rural 

din zona Bran, din jude ul Braşov, din România în general. 

5. ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE OVINE ŞI ECVINE BRAŞOV 

6. ASOCIATIA DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT  SPORTIV CIUBOTEA- BRAN: 

- obtinerea dreptului de gestionare a fondului de vânătoare sau piscicol în conditiile prevăzute de 

lege, conservarea biodiversitătii şi protectia faunei de interes vânătoresc şi piscicol, precum şi a 

mediului natural, asigurarea şi protejarea posibilitătii de practicare a vânătorii şi pescuitului 

sportiv ca modalităti de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber, pentru membrii săi, în 

spiritul conservării biodiversităti şi echilibrului în natură. 

7. ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA VALORII SATELOR DIN ZONA BRANULUI 

(PRO BRAN) 

8. ASOCIATIA ARTIZAN COM BRAN CASTEL  

- apărarea intereselor micilor comercianti, care fac parte din prezenta asociatie şi care pot 

desfăşura activităti de productie artizanală şi activităti comerciale în parcarea Castelului Bran. 

9. ASOCIATIA „Moiecelul” Brasov 

- Revigorarea traditiei populare din zona Bran, dezvoltarea economică, culturală şi socială, 

promovarea turismului, a agroturismului ecologic, promovarea artelor, traditiilor, culturii. 

10. ASOCIATIA "Fiii si Prietenii Branului" s-a infiintat in 1995 si are deja peste 150 de membri 

cotizanti. Cei mai multi dintre acestia locuiesc in Bran si in satele din jur.  

11. FUNDATIA CULTURALĂ INIMA REGINEI MARIA  

- promovarea localitatii Bran şi a comunitatii locale prin folosirea tuturor formelor şi mijloacelor 

legale care permit, în mod pozitiv şi creativ, în interes local şi în interes general national. 

12.ASOCIATIA POARTA DORULUI  

- din punct de vedere folcloric Branul Mare (Fundata, Moieciu si Bran), este reprezentat doar de o 

organizatie caci si portul si graiul si jocul, sunt aceleasi. 

13.ASOCIATIA RESPECT 

- are ca scop promovarea intereselor comunităţii în contextul derulării şi stabilirii relaţiilor de 

cooperare cu organizaţii, instituţii, persoane juridice şi fizice din Romania şi străinătate în 
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următoarele domenii de activitate: dezvoltare durabila ,cultura si protectia mediului; sprijinirea şi 

organizarea de seminarii, simpozioane, colocvii, expoziţii, târguri. 

14. ASOCIATIA SPORTIVA BUCEGI MOIECIU 

15. ASOCIATIA "Fiii si Prietenii Branului" FILIALA FUNDATA 

16. FUNDATIA FUNDATA 

17. CLUB SPORTIV SCOLAR FUNDATA 

Se impune din acest punct de vedere ca să relansăm prin program activitatea unor fundaţii sociale 

sau culturale din zona Bran-Moieciu-Fundata folosindu-ne de experienţele care au rezultat deja 

din colaborarea cu fundaţii cu experienţă în dezvoltarea şi susţinerea comunităţilor locale. 

 

II.2.1.9  Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

Orientarea de bază a strategiei judeţului Brasov o constituie potenţarea punctelor tari, în vederea 

valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea 

factorilor care blochează dezvoltarea. 

În esenţă, prin această strategie se urmăreşte luarea unor măsuri  care să permită redresarea 

economică a judeţului şi îmbunătăţirea situaţiei zonelor cu întârzieri în dezvoltare, luând în 

considerare protecţia socială şi conservarea mediului. 

Măsurile prin care se urmăreşte implementarea strategiei vizează cinci câmpuri de acţiune: 

 infrastructura 

 economia 

 mediul  

 resursele umane 

 turismul 

 

Obiectivele specifice stabilite la nivel de judeţ prin strategie sunt: 

1. Creşterea accesibilităţii judeţului prin îmbunătăţirea infrastructurilor judeţene şi regionale, 

ca suport pentru susţinerea activităţilor economice şi sociale  

2. Creşterea atractivităţii judeţului prin îmbunătăţirea competitivităţii activităţilor economice 

prioritare şi stimularea activităţilor inovatoare în scopul obţinerii unor produse cu valoare 

adăugată ridicată. 
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3. Dezvoltarea resurselor umane pentru creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii, prin 

modernizarea învăţământului, dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale şi promovarea educaţiei 

adulţilor şi a formării continue. 

4. Promovarea dezvoltării durabile şi diversificarea activităţilor din mediul rural. 

 

Urmând această strategie de dezvoltare în corelaţie cu oportunităţile de finanţare   cu concursul 

instituţiilor abilitate, Prefectură, Consiliul Judeţean, Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, 

Camera de Comerţ şi Industrie a României, comunităţile locale din teritoriul GAL s-au orientat 

spre: 

 Crearea propriilor strategii de dezvoltare şi integrarea lor în strategia 

judeţeană şi macroregională; 

 Formarea de parteneriate pentru accesarea proiectelor mari de 

infrastructură; 

 Colaborarea cu instituţiile abilitate pentru informarea corectă a populaţiei 

despre modalitatea de obţinere a finanţărilor europene şi ajutor în obţinerea 

unor finanţări; 

 

        Referitor la implementarea proiectelor cu finanţare europeană se remarcă următoarele 

proiecte care s-au implementat şi se implementează în comunităţile care fac parte din GAL 

Transcarpatica. 

1. "Modernizarea serviciilor publice in Bran" Phare RO 2002/000-586.03.02-BV 402. 

Proiectul s-a derulat in perioada 01.03.2005-28.02.2006 si are o valoare totala de 23.000 

EURO. In cadrul acestui proiect s-a achizitionat tehnica de calcul, programe software, o retea de 

calculatoare cu care s-au dotat serviciile de specialitate, mobilierul necesar, modernizarea 

sediului Primariei Bran si s-a asigurat dezvoltarea capacitatii de gestionare a fondurilor 

publice in Comuna Bran prin modernizarea serviciilor publice. 

2."Sistem de gestiune a gunoaielor menajere in zona turistica Bran" Phare RO 2003/005-

551.05.03.03. Cod perseus 07. Proiectul are o valoare de 760.000 EURO. In cadrul acestui proiect 

se va realza o cladire administrativa, se vor achizitiona 3 autospeciale, se va dota fiecare 

gospodarie cu europubele pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere si se va achizitiona 
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mobilier urban. Bunurile achizitionate vor contribui la crestera salubritatii in zona Bran dar si 

eficientizarea acestui domeniu prin reciclarea deseurilor. 

3."Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in Statiunea Turistica Bran judetul Brasov" nr 

233 S/2006. Proiectul este finantat prin Ordonanta 7/2006 privind programul de 

dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural si are o valoare de 4.199.689 RON. In cadrul 

proiectului se va realiza o statie de epurare, dar si o retea de 56 km de canalizare. 

4."Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public in comuna Bran, judetul Brasov" nr 

FREE-CF-008/2005. Proiectul a fost finantat de Banca Mondiala si Fondul Roman pentru 

Eficienta Energiei sub forma unui imprumut cu dobanda subventionata. Valoarea proiectului a 

fost de 125.000 USD. Proiectul s-a derulat in anul 2005 si avut ca scop eficientizarea consumului 

de energie electrica prin montarea unor lampi noi de iluminat public economice care au redus la 

jumatate consumul de energie electrica. 

5.”Construire punct de informare turistica in comuna Bran si promovarea potentialului touristic in 

zona omogena Bran-Moieciu-Fundata” finantat prin Masura 313 “incurajarea activitatilor 

turistice” in valoare de 609,72 mii lei in curs de implementare 

6.”Extinderea si reabilitarea retelei de drumuri forestiere in padurile de pe teritoriul Comunei 

Bran” – Calea Haiducilor, finantat prin submasura 125 “Imbunatatirea si dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii”, in valoare de 8118,98 mii lei in 

curs de implementare. 

7.”Promovarea traditiilor si obiceiurilor din zona Bran” finantat prin Axa prioritara 5 

“Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”. 

8. „Modernizarea şi extinderea drumurilor locale în comuna Moieciu, sat Moieciu de Sus, judeţul 

Braşov”, finantat prin programul Sapard Măsura 2.1  „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea  infra-

structurii rurale”. Proiectul a fost finalizat in anul 2008 si a avut o valoare totala de 996,080 mii 

euro. 

9. Programul Regional „Extinderea şi reabilitarea sistemelor  de apă/apă uzată în judeţul Braşov”, 

aflat la stadiul de licitatii, finantat prin FC- POS MEDIU. Valoare proiect pentru comuna Moieciu 

8.462,477mii euro cu TVA. 

10. Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă prin achiziţionarea de utilaje 

specific finantat prin „Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei  la nivel Local”- 
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Phare 2005 Ro – 2005/017-553.01.03.05.01 şi Phare 2006  Ro – 2006 / 018-147.01.03.02.03 – 

„Întărirea capacităţii administraţiei publice locale de gestionare servicii publice”- Domeniul III – 

servicii de voluntariat  pentru situaţii de urgenţă, avand ca beneficiar primaria comunei Bran si 

primaria comunei Moieciu, finalizat in anul 2008. 

11. Regularizare albie râu Moieciu, în comuna Moieciu, finantat prin Mecanismul Financiar 

SEE,depus in 2008 si aflat in stadiul de pregatire documentatie pentru procedura de licitatie.  

Valoare totala proiect 4.260,004 mii euro. 

12. Pr. Integrat  1.”Alimentarea cu apă potabilă şi reţele canalizare com. Moieciu (satul Moieciu 

de Sus, joncţiunea reţele prevăzute în Master Planul Regional pentru satele Moieciu de Jos şi 

Cheia); 2.Construire şi dotare creşă; 3. Modernizare drum comunal Uliţa lui Berbece; 

4.Renovare,modernizare, dotare  Cămin Cultural şi conservarea tradiţiilor locale (Moieciu de 

Jos)” 5. Construire reţea proprie de iluminat public comuna Moieciu, judeţul Braşov, în 

intravilanul satelor Moieciu de Jos şi Cheia” finantat prin FEADR  - PNDR Măsura 322 - 

„Renovare, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 

rurală  şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, depus in 2009 si nefinalizat. 

13. ”Soluţii de e-guvernare pentru comunele Bran, Moieciu, Fundata şi Vulcan”, finantat prin 

POSCCE Axa prioritară 3 – TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de intervenţie 

2 -„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice ”, Operaţiunea 1 „Susţinerea 

implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 

necesar”, depus in anul 2009 si nefinalizat. 

14. „Module de pregătire şi schimb de bune practici pentru administraţiile Bran, Moieciu şi  

Fundata ”, finantat prin PODCA axa prioritară 1 : Îmbunătăţiri de structură şi de proces ale 

managementului ciclului de politici publice, DMI 1.3:Îmbunătăţirea eficacităţiiorganizaţionale 

Operaţiunea : Module de păregătire în domeniul achiziţiilor publice, ECDL, limbi străine , 

dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, depus in 2009 si nefinalizat. 

15. “Dezvoltarea infrastructurii turistice montane  în comuna Moieciu, jud.Braşov”, finantat prin 

POR 2007-2013, Axa prioritară 5, „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI  5.2 

„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 

naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”, depus in 2009 si nefinalizat, valoare totala 

proiect 4.420,610 mii euro. 
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16. „Corectarea   torenţilor din bazinul hidrografic  Valea Moieciului- comuna Moieciu, judetul 

Brasov” finantat prin FEADR – PNDR Axa I – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate 

de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii submăsura 125 b 

„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii”, depus 

in 2010 si redepus in ianuarie 2012, valoare totala proiect 1.359,221 mii euro. 

17. Lucrari de construire Alimentare cu apă potabilă şi retele canalizare comuna Moieciu-satul 

Moieciu de Sus,  jonctiunea cu retelele prevazute in master planul regional pentru satele Moieciu 

de Jos si Cheia” finantat prin Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 

alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare aprobat prin Ordinul Ministrului 

Mediului si Padurilor nr. 1450/2010, depus in 2010 si nefinalizat, valoare proiect Programul 

vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, 

canalizare şi staţii de epurare aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 

1450/2010. 

18. „Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care 

utilizeaza energie geotermala  la obiectivul: Scoala generala Moieciu de Jos, comuna Moieciu 

judetul Brasov”, finantat prin Ordinul nr. 1741 din 20. 10. 2010 pentru aprobarea Ghidului  de 

finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care  utilizeaza energie 

regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la 

îmbunătăţirea calităţii aerului , apei şi solului” – beneficiari unitati administrative, institutii 

publice si unitati de cult, depus in 2011 si nefinalizat, valoare proiect 232,490 mii  euro. 

19. “Modernizarea şi dotarea unui centru local de informare turistica  în Comuna Moieciu, Jud. 

Brasov” finantat prin  PNDR –  axa prioritară 3:„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi 

diversificarea economiei rurale”, Măsura 313 - „Încurajarea activităţilor turistice”, Submăsurile c) 

Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje 

turistice, etc. şi d) „Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”, 

depus in 2011 si nefinalizat, valoare proiect 173,323 mii euro.   
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Ca tendinta se remarca faptul ca majoritatea unitatilor de cazare din zona Bran-Moieciu-Fundata 

au fost realizate cu ajutorul programelor de finantare SAPARD si FEADR  - PNDR (sectorul 

privat). 

Se pot face următoarele constatări: 

 Administraţia locală este orientată spre asociere intercomunitară dar există încă o slabă 

colaborare cu agenţiile statului şi investitorii privaţi; 

 Se remarcă o slabă informare şi colaborare între administraţia publică şi asociaţiile de 

proprietari de animale, de pădure, multe dintre fondurile europene nefiind clar canalizate 

spre aceste investiţii private în mod corect. Nu a fost identificat nici un proiect al 

administraţiei locale pentru informarea corectă a agricultorilor, pentru ai ajuta să îşi 

înfiinţeze o asociaţie de producători.  Abordarea LEADER pe care o propunem aici se 

poate îndrepta şi în această direcţie de a susţine grupurile de producători şi fermieri. 

 Programele de tineret, colaborare inter-regională sunt slab dezvoltate fiind încă la început 

şi este necesar să fie susţinute prin abordarea noastră, corelate şi cu alte tipuri de activităţi 

sportive, culturale şi sociale. 

 

II.2.1.10 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului. 

 

Dacă  prin proiectele mari de infrastructură se pot rezolva multe dintre problemele mari 

identificate, asocierea intercomunitară fiind o abordare eligibilă în PNDR, în abordarea 

LEADER noi considerăm că sunt importante şi relaţiile de colaborare cu alte localităţi din 

spaţiul european. Avem în vedere faptul că o parte dintre localităţile noastre au relaţii de 

colaborare sau chiar înfrăţire cu localităţi europene ceea ce înseamnă că există un anumit grad de 

atractivitate al zonei care poate fi folosit în dezvoltarea unor relaţii viitoare de calitate şi pentru 

integrarea noastră în euroregiuni. 

In anul 2004 comuna Fundata s-a infratit cu comuna franceza Saincaize Meauce, avand multiple 

schimburi de experienta la nivelul consiliilor locale si ale membrilor comunitatilor. 

În toamna anului 2006, primarii din Bran si Balcic au semnat actele prin care cele două localităti 

s-au înfrătit.Din punct de vedere istoric si cultural, Regina Maria a fost legata sufleteste de doua 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

52 

 

locuri: Balcic si Bran, locuri carora le-a imprimat o amprenta ce se poate vedea si astazi. 

"Balcicul si Branul sunt casele mele de vis, inima mea", spunea Regina Maria. 

 

 

PARTEA  II-A ANALIZA SWOT 

 

             În urma diagnozei iniţiale am obţinut o serie de date atât în cadrul întâlnirilor de lucru 

desfăşurate cât şi din documentele existente, fişe ale localităţilor, strategii de dezvoltare. 

            Analiza acestor date este prezentată mai jos luând în considerare Punctele Tari, Punctele 

Slabe, Oportunităţile şi Pericolele după cum urmează: 

 

TERITORIUL 

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri) 

(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Zonă montană intactă cu peisaje de o rară frumuseţe în 

Masivele  Bucegi si Piatra Craiului; 

- Pozitie geografica avantajoasa si existenta unor obiective 

turistice de interes international (Castelul Bran) ; 

- Zone protejate: Piatra Craiului, Bucegi, Leaota; 

- Apropiere de municipiul Brasov (cca. 30 km de comuna 

Bran, care constituie un punct central important pentru 

menţinerea echilibrului zonei 

- Fauna şi flora este foarte bogată. 

- Existența edificiilor şi monumentelor de o mare valoare 

- Posibilitate de practicare a diverselor tipuri de turism 

într-un mediu nepoluat; 

- Ape de munte bogate în salmonide 

- Localități montane cu sate componente izolate 

- Locuri de recreere insuficiente  

- Locuri de joacă pentru copii insuficiente 

- Parcuri de recreere şi spaţii verzi insuficiente şi precar 

amenajate 

- Depozitarea de deșeuri în spații necorespunzătoare 

- Lipsa susţinerii tinerilor pentru a se implica în 

activităţi culturale specifice 

- Lipsa de competență managerială, profesională în 

păstrarea și valorificarea patrimoniului 

- Grad scăzut de conștientizare a fermierilor privind 

importanța practicilor agricole durabile 

- Situația precară a infrastructurii spațiilor de 
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- Suprafețe largi de pajiști naturale 

- Existența pe suprafețe largi de teren agricol a practicilor 

agricole tradiționale 

- Terenuri agricole lucrate în totalitate 

- Suprafețe întinse de pădure  

- Așezarea geografică – oferă posibilități de legătură cu 

celelalte localități și zone ale țării de exemplu prin 

culoarul Rucar-Bran care deschide drumul spre Arges prin 

drumuri naţionale şi judeţene asfaltate. 

- Riscuri minime de producere a seismelor și inundațiilor  

- Preocuparea comunităților pentru păstrarea obiceiurilor și 

tradiților, promovarea de elemente de etnografie și folclor 

local  

- Existenta dispensarelor şi a farmaciilor umane cu acces 

pentru fiecare localitate; 

Existenţa terenurilor şi a sălilor de sport de capacitate 

mare. 

Existenta unui sistem central propriu de alimentare cu apa 

Existenta unui sistem eficient de iluminat public si stradal 

Existenta unei retele de transport bine structurate 

Existenta unei infrastructuri destinate activtatilor cultural 

(muzeul Bran, camine culturale, biblioteci) 

Sustinerea manifestarilor culturale cu caracter traditional 

de catre Parohiile Ortodoxe. 

Posibilitatea practicarii mai multor forme de turism 

 

învățământ din unele sate aparținătoare şi lipsa 

materialului didactic performant în şcolile de profil 

tehnic, de arte şi meserii 

- Lipsa tehnologiilor și echipamentelor medicale 

moderne în unitățile de profil 

- Insuficienta marcajelor pentru traseele turistice, a 

panourilor si centrelor de informare 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

- Creșterea interesului pentru servicii turistice la preț 

accesibil 

- Exploatarea rolului multifuncțional al pădurilor prin 

- Situația proprietății nerezolvată în totalitate 

- Standarde europene în domeniul agriculturii greu de 

realizate 
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ecoturism 

- Interes crescut pentru produse de artizanat 

- Existența unor surse de finanțare care să sprijine 

realizarea unui brand local în vederea valorificării 

moștenirii culturale și istorice 

- Existența unei preocupări din partea comunităților de a 

dezvolta turismul cultural 

- Potențialul dat de relieful montan şi mediul nepoluat 

- Peisajele spectaculoase și condiţiile climatice sunt 

favorabile dezvoltării activităților turistice  

- Creșterea interesului pentru studierea și punerea în 

valoare a florei și faunei specifice zonei 

- Accesarea fondurilor nerambursabile pentru punerea in 

valoare/conservarea patrimoniului natural si cultural 

- Accesarea fondurilor nerambursabile pentru reabilitarea 

infrastructurii de baza (drumuri comunale, sistem 

centralizat de canalizare) 

- Schimbările climaterice 

- Legislație fluctuantă 

- Insuficiența fondurilor pentru reabilitarea clădirilor 

publice și a monumentelor care se degradeaza 

iremediabil in lipsaunorinterventii in timp util 

- Exploatarea irationala a resurselor neregenerabile din 

teritoriu – padure, fauna, cinegetica 

-Pierderea mestesugurilor traditionale, tinerii nemaifiind 

interesati in practicarea acestor meserii 

 

 

POPULAŢIE 

(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi competenţe 

specifice teritoriului) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Ponderea ridicată  a populației active din totalul  

populației 

 

- Personal didactic calificat 

 

- Personal medical şi veterinar calificat 

 

- Forță de muncă disponibilă 

 

- Personal  local instruit în  programe managerial 

 

- Nivel ridicat al cererii de forta de munca, datorat in 

special dezvoltarii accelerate a turismului in zona 

 

- Scăderea populației 

- Spor natural negativ 

- Migrație a populatiei la oras, afortei demunca din 

teritoriu (in special a tinerilor) din cauza lipsei 

oportunitatilor  de angajare 

- Pondere mare a populației vârstnice implicată în 

agricultură de subzistență 

- Ponderea mare a persoanelor aflate fără loc de muncă 
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- Existenta unor parteneriate ale Liceului “Sextil Puscariu” 

cu agenti economici din zona 

 

- Interesul crescut pentru eductie initială şi formarea 

profesională al adultilor; 

 

- Acces la resurse informationale variate (acces internet, 

bibliotecă dotată recent); 

 

- Asigurarea calificărilor necesare personalului din turism 

prin cursuri organizate în Bran. 

 

 

sau în căutarea unui loc de muncă 

- Numărul redus al programelor de instruire pentru 

turism și neadaptarea celor existente la nișele de piață 

- Lipsa centrelor de formare pentru adulți 

- Lipsa interesului formării în domeniul antreprenorial 

- Prezența redusă a femeilor pe piața muncii 

- Numarul mare al navetistilor in randul cadrelor 

didactice si medicale 

OPORTUNITATI RISCURI 

- Existența programelor de formare profesională pentru 

fermieri 

- Existența programelor de formare pentru adulți 

- Programe pentru reîntinerirea șefilor de exploatațiilor 

agricole 

- Populaţie calificată cu experienţă din străinătate pentru a 

aplica la diverse ocupaţii în teritoriul GAL 

- Crearea delocuri demunca pentru mentinerea populatiei 

tinere in teritoriu si diversificarea posibilitatilor de 

petrecere a timpului liber 

- Cresterea capitalului social prin implicarea actorilor 

locali, reprezentanti ai tuturor categoriilor sociale, in 

dezvoltarea zonei 

- Cresterea nivelului de constientizare si informare a 

populatiei cu privire la posibilitatile de valorificare a 

produselor locale traditionale/ecologice 

- Accesarea fondurilor europene destinate dezvoltarii 

resurselor umane 

- Majorarea costurilor salariale și a fiscalității în general 

- Dezechilibru demografic cauzat de migrarea populatiei 

tinere 

- Diminuarea calității sistemului educațional – 

comasarea școlilor 

- Lipsa inițiativelor pentru orientarea profesională a 

tinerilor, reconversie profesională 

 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

(primar – secundar terţiar – servicii – turism) 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența resurselor naturale variate  

- Existența meseriilor tradiționale 

- Suprafețe întinse de păduri și pășuni favorabile creșterii 

animalelor 

- Calitatea apei din teritoriu este foarte bună 

- Sol fertil favorabil dezvoltării culturilor agricole 

- Zona geografică are o tradiție în  racticarea turismului  

- Produse traditionale (branzeturi) 

- Efective importante de animale 

- Sector de crestere a ovinelor si bovinelor bine reprezentat 

- Experienta si traditie in procesarea laptelui, produse 

gastronomice diverse 

- Optiuni de petrecere a timpului liber (parcurgerea pe jos 

sau cu bicicleta a traseelor care leaga comunele din 

teritoriu, plimbari cu caruta sau sania trasa de cai) 

- Unitati de cazare foarte bine dotate care functioneaza in 

conformitate cu normele in vigoare 

- Spirit asociativ scăzut 

- Agricultură de subzistenţă şi fărâmiţată 

- Lipsa informaţiei turistice și indicatoarelor turistice 

- Lipsa centrelor sau punctelor de informare în turism 

- Lipsa brandurilor locale înregistrate și promovate 

- Neutilizarea resurselor locale 

- Lipsa inovativității 

- Capacitate redusă de procesare și valorificare a 

produselor vegetale și zootehnice 

- Artizanat și activități meșteșugărești insuficient 

valorificate 

- Număr redus de agricultori ecologici înregistraţi 

- Materiale de promovare a produselor inexistente 

- Acces greu la pieţe de desfacere pentru produse 

tradiţionale 

- Lipsa produselor tradiţionale pe pieţele locale 

- Insuficienta spatiilor de agreement/petrecere a timpului 

liber pentru turisti 

OPORTUNITATI RISCURI 

- Interesul  investitorilor pentru zonă 

- Criza economică (idei noi și o planificare mai atentă) 

- Interes crescut pentru produse locale tradiționale 

- Interes pentru produse ecologice 

- Accesarea fondurilor nerambursabile care sprijina 

dezvoltarea turismului, a micro-intreprinderilor din mediul 

rural, a fermelor de semi-subzistenta 

- Includerea satelor in circuite turistice 

- Instabilitate legislativă și decizională 

- Creșterea fiscalității 

- Dificultăți de finanțare și creditare 

- Corupție 

- Birocrație 

- Criza economică  (finanțare, acces la piețe externe) 

- Migratia tinerilor catre marile orase sau in strainatate, 
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- Crearea de trasee turistice tematice 

- Valorificarea povestilor/legendelor locale 

in lipsaoportunitatilor de angajare 

-Pierderea specificitatii locale cauzata de invazia de 

constructii noi 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZARE SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ 

(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Experienta parteneriatului intre localitati in vederea 

dezvoltarii socio-economice a zonei 

- Finanțări accesate de structuri asociative public-public și 

public-privat 

- Experiențe anterioare de cooperare naţională şi 

internaţională în domeniul mediului, social şi ecoturistic 

- Administraţiile locale au în subordine un teritoriu 

compact şi omogen delimitat după repere geografice bine 

conturate; 

- Nu există conflicte de natură administrativă privind 

proprietatea şi folosinţa unor terenuri  

- Implicarea si experienta administratiilor locale in 

implementarea de proiecte cu finantare europeana, in 

beneficiul grupurilor dezavantajate. 

-Existenta unor ONG-uri active la nivel local, în special în 

- Lucrătorii din domeniul social duc lipsa unor pregătiri 

profesionale la standarde comunitare. 

- Nu sunt acreditate serviciile de asistenţă socială la 

nivelul autorităţilor locale 

- Slaba implicare a populației în acțiuni de voluntariat 

- Insuficienta informare asupra avantajelor fenomenului 

asociativ 

- Numărul insuficient al asociaților de tip agricol 

- Nu există forme de asociere pentru dezvoltarea 

afacerilor 

- Slaba implicare a populației în actul decizional  

- Numar mare de dosare pentru venitul minim garantat 
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domeniul promovării traditiilor locale  

OPORTUNITATI RISCURI 

- Constientizarea actorilor locali cu privire la beneficiile 

asocierii prin oferirea unor modele externe de buna 

practica  

- Cresterea capacitatii producatorilor din diverse domenii 

prin infiintarea unor forme asociative 

- Eficientizarea actiunilor in domeniul serviciilor sociale  

prin cresterea numarului de parteneriate public-

private/societate civila 

- Accesarea unor finantari care 

sprijina/incurajeaza/promoveaza crearea de 

asociatii/parteneriate in diferite domenii 

- Reducerea drastica a fondurilor centrale alocate 

administraţiilor locale 

- Interesul scăzut al autorităților centraea în sprijinirea 

asociaților din mediul rural 

- Scaderea interesului ONG-urilorlocale pentru 

cumularea eforturilor in vederea atingerii unorobiective 

comune din cauza intereselor diferite in accesarea 

fondurilor 

 

PARTEA A  - III – A: PRIORITĂŢI 

  

Prin consultările dintre toţi partenerii din teritoriu şi pe baza analizei diagnostic au fost stabilite 

principalele priorităţi în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei.  

În Schema 1 sunt prezentate cele 4 priorităţi identificate, obiectivele operaţionale şi măsurile 

aferente din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013. 

Priorităţile la care se face referire sunt: 

1. Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii în teritoriu GAL 

TRANSCARPATICA. 

 

2. Dezvoltarea turismului şi valorificarea patrimoniului rural din teritoriu. 

 

3. Diversificarea economiei rurale din teritoriul GAL. 

 

4. Cresterea calitatii vietii in teritoriul GAL. 

 

             Pentru indeplinirea acestor prioritäti, au fost identificate urmatoarele obiective 

operationale si actiuni concrete pentru atingerea obiectivelor propuse: 
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1. Dezvoltarea si diversificarea agriculturii prin: 

 1.1.Sprijinirea investitiilor in productia si procesarea produselor agricole si forestiere 

 1.2.Cresterea valorii adaugate a produselor locale 

 1.3.Promovarea investitiilor in infiintarea de ferme in teritoriul GAL 

 1.4.Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta 

 1.5.Dezvoltarea capitalului uman, in special a tinerilor si a femeilor 

Actiuni concrete: 

-  crearea de centre de colectare si prelucrare a fructelor, construirea unor centre de prelucrare a 

cerealelor. 

-  crearea unor centre de prelucrare a laptelui. 

-  valorificarea terenurilor neutilizate prin plantare arbori fructiferi (meri, peri, pruni, nuci) sau 

arbusti (mure, frag, afin) 

-  realizarea unei marci regionale de promovare a produselor locale; 

-  infiintarea unor asociatii/grupuri de producatori; 

-  identificarea pietelor de desfacere pentru produsele locale; 

- sprijinirea infiintarii de ferme ecologice si promovarea produselor ecologice din zone; crearea 

sau dezvoltarea de sere, pepiniere sau livezi; 

-  proiecte pilot - targuri/caravane de prornovare a produselor locale (actiune inovativa); 

-  formarea populatiei ocupate in domeniul agricol, forestier sau agroalimentar; 

 

2. Dezvoltarea turismului punerea in valoare a patrimoniului rural prin: 

 2.1.Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si a serviciilor turistice 

 2.2.Conservarea si imbunatatirea calitatii mediului natural 

 2.3.Protejarea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural 

Actiuni concrete: 

- punerea in valoare a povestilor/legendelor locale in vederea cresterii numarului de turisti 

(actiune inovativa) 

- crearea unor trasee pentru transport cu mijloace traditionale 

- promovarea atractiilor locale (naturale, antropice, traditii, evenimente, port popular etc.) crearea 

unui brand regional (actiune inovativa) 
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- crearea de trasee tematice (drumul branzei si al pastramei, calea haiducilor) - actiune inovativa  

- marcarea si amenajarea traseelor turistice, semnalizarea monumentelor istorice, panouri 

informative 

- dezvoltarea sectorului unitatilor de cazare prin modernizarea, extinderea celor existente 

- crearea de spatii de agrement 

- formarea personalului angajat in sectorul turistic 

- dezvoltarea sectorului de alimentatie publica 

- centre de informare turistica si materiale de promovare 

- conservarea, reabilitarea valorificare patrimoniului cultural construit 

- infiintarea unei scoli de ospitalitate in teritoriu cursuri si practica (actiune inovativa)  

- organizare de evenimente locale de promovare a traditiilor si obiceiurilor  

 

 

3. Diversificarea economiei rurale prin: 

 3.1.Incurajarea micilor intreprinzatori, in special, a tinerilor si femeilor 

 3.2.Promovarea eficientei energetice si utilizarea surselor alternative de energie 

Ac;iuni concrete: 

- infiintarea de asociatii/grupuri ale mestesugarilor 

- investitii pentru dezvoltarea mestesugurilor traditionale specifice zonei (prelucrarea lanii, 

brodatul, tesutul, tamplarie etc.) 

- infiintare de mici magazine de desfacere a produselor mestesugaresti (actiune inovativa)  

- infiintarea de magazine de desfacere a produselor traditionale (actiune inovativa)  

-crearea, dezvoltarea de servicii pentru locuitorii din teritoriu (croitorie, frizerie, cizmarie, 

mecanizare, transport etc.); 

- crearea/dezvoltarea de servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice 

- achizitia de echipamente de producere a energiei din surse regenerabile 

- cursuri de formare in domeniul antreprenorial 

4. Cresterea calitatii vietii, prin: 

            4.1. Modernizarea infrastructurii 

            4.2. Imbunatdtirea serviciilor publice 
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            4.3. Crearea de noi locuri de munca 

Actiuni concrete: 

- infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia teritoriului (parcuri, spatii 

de joaca pentru copii, terenuri de sport,  inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc); 

- renovarea cladirilor publice si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri 

etc.; 

- infiintarea de centre care furnizeaza servicii sociale (pentru batrani si persoane cu nevoi 

speciale); 

- achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public in teritoriu; 

- achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice - de dezapezire; 

- achizitia materialelor necesare in vederea promovarii patrimoniului cultural; 

- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural din spatiul 

rural: 

- achizitionarea echipamentelor necesare pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. 
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PRIORITATI                              OBIECTIVE OPERATIONALE                      MASURI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea si diversificarea 

agriculturii 

Sprijinirea investitiilor in productia si 

procesarea produselor agricole si forestiere Masura 111 – Formare profesionala, 

informare si difuzare de cunostinte 

 

Dezvoltarea turismului si punerea 

in valoare a patrimoniului rural 

Diversificarea economiei 

rurale 

Cresterea calitatii vietii 

Cresterea valorii adaugate a produselor 

locale 

Promovarea investitiilor in infiintarea de 

ferme 

Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta 

Dezvoltarea capitalului uman, in special a 

tinerilor 

Crearea, imbunatatirea si diversificarea 

infrastructurii si a serviciilor turistice 

Conservarea si imbunatatirea calitatii 

mediului natural 

Protejarea, conservarea si valorificarea 

patrimoniului cultural 

Incurajarea micilor intreprinzatori, in 

special a tinerilor 

Promovarea eficientei energetice si 

utilizarea surselor alternative de energie 

Modernizarea infrastructurii de baza 

Imbunatatirea serviciilor publice 

Crearea de noi locuri de munca 

Masura 121 – Modernizarea 

exploatatiilor agricole 

 
Masura 122 – Imbunatatirea valorii 

economice a padurii 

 Masura 123 – Cresterea valorii 

adaugate a produselor agricole si 

forestiere  

 Masura 125 – Imbunatatirea si 

dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea si adaptarea agriculturii si 

silviculturii 

 
Masura 313 – Incurajarea 

activitatilor turistice 

 Masura 312 – Sprijin pentru crearea 

si dezvoltarea microintreprinderilor 

 Masura 322 – Renovarea, 

dezvoltarea satelor, imbunatatirea 

serviciilor de baza pentru economia si 

populatia rurala si punerea in valoare 

a mostenirii rurale 

 

Masura 112 – Instalarea tinerilor 

fermieri 
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PARTEA A  - IV – A: MĂSURA 

Priorităţile şi obiectivele operaţionale stabilite s-au orientat după Măsurile stabilite prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013  ele fiind încadrate în acestea. 

Măsurile împărţite pe priorităţi sunt următoarele: 

      PRIORITATEA 1: 

      Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii în teritoriul GAL TRANSCARPATICA. 

Măsura 111 Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte 

Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri  

Măsura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole 

Masura 122 Cresterea valorii economice a padurii 

Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 

Masura 125 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea             

                     agriculturii si silviculturii 

           PRIORITATEA 2 – Dezvoltarea turismului si punerea in valoare a patrimoniului 

rural, PRIORITATEA 3 – Diversificarea economiei rurale si PRIORITATEA 4 – 

Cresterea calitatii vietii vor fi realizate prin urmatoarele masuri:  

Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 

Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice 

Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baa pentru 

economia si populatia rurala sipunerea in valoare a mostenirii rurale 

       

 

 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

64 

 

Măsura 111. Formarea profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

       In Strategia de dezvoltare a GAL TRANSCARPATICA se stabileşte ca prioritate  

,,Formarea profesionala (training), informare si  difuzare de cunostinte”.  Obiectivul acestei 

masuri este dobandirea de informatii si cunostinte care sa permita gospodarirea si 

gestionarea durabila a terenurilor agricole si forestiere din teritoriul GAL. Cresterea calitat ii 

managementului la nivel de ferme si asociatii, cunostintele si informatiile noi in domeniul 

procesarii si comercializarii produselor agricole si forestiere vor contribui la imbunatatirea 

conditiilor de viata si la reducerea somajului. Implementarea acestei masuri  va  contribui la 

indeplinirea urmatoarelor obiective operationale stabilite in cadrul strategiei: 

-Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta 

-Dezvoltarea capitalului uman (a tinerilor) 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza intreprinsa in teritoriu rezulta un deficit de specialisti in domeniul agriculturii. 

Masura “Formarea profesionala (training), informare si  difuzare de cunostinte” abordeaza 

dezvoltarea agriculturii din prisma cresterii nivelului de cunostintesi competente in randul 

lucratorilor din exploatatiile agricole si din sectorul forestier. In cadrul masurii se vizeaza 

spirjinirea activitatiilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor pentru 

resursele umane implicate in activitati agricole si forestiere.Astfel agricultorii din teritoriul 

GAL Transcarpatica vor fi incurajati si sprijiniti sase adapteze nevoilor pietei si ale 

consumatorilor. 

Informatiile vor face referire in special la: 

-Agricultura si produsele ecologice 

-Procesarea produselor agricole 

-Normele de calitate ce trebuie respectate 

-Metodele de marketing (inovative) 

O  metoda eficienta de dobandire a informatiilor este schimbul de cunostinte intre 
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producatorii din teritoriu si alti producatori din tara sau din strainatate. Modernizarea si 

dezvoltarea exploatatiilor implica investitii in formareaprofesionala, consiliere si sprijinire a 

agricultorilor si a tinerilor fermieri. 

In cadrul acestei masuri vor fi derulate urmatoarele tipuri de activitati: 

- Cursuri de formare in domeniul agricol 

- Organizare de evenimente si campanii deinformare si promovare 

- Schimburi de experienta si vizite de lucru avand in vedere formarea si informarea 

- Grupul tinta este reprezentat de fermierii din exploatatiile agricole de semi-subzistenta, 

tineri pana in 40 de ani, membri ai grupurilor deproducatori, asociatii agricole.  

Descriere operatiuni: 

1. Oferirea de programe de formare profesionala care cuprind actiuni in domeniile agricol, 

silvic si alimentar: 

- diversificarea activitatiilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, 

igiena alimentelor, crearea unor conditiioptime pentru animale si pentru plante, siguranta 

muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura, in concordanta cu 

standardele Uniunii Europene. 

- imbunatatirea si incurajarea afacerilor in domeniul agricol-fermele ecologice 

- imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului 

- pregatirea tehnica 

- managementul si gestionarea terenurilor agricole si forestiere 

2. Derularea campaniilor de informare si promovare 

- insusirea metodelor deproductie care safie compatibile cu protectia mediului, mai ales in 

cadrul Siturilor Natura 2000. 

-practicarea unei agriculturi ecologice 

- campanii de informare privind normele de calitate a produselor 

3. Schimburi de experienta si vizite de lucru in scop de formare/informare 

- sprijin financiar acordat pentru participarea agricultorilor la diferite intruniri tematice, 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

66 

 

targuri, expozitii care contribuie lainformarea acestora 

-identificarea depotentiali parteneri 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Furnizori de formare profesionala: 

Publici: institutii de invatamant (licee cu profil agricol, forestier, silvic, alimentatie) 

Privati: asociatii de agricultori, societati comerciale,ONG-uri 

Criterii de selectie: 

- Persoane juridice in conformitate cu legislatia din Romania 

- Au prevazut in obiectul de activitate formarea profesionala 

- Au personal calificat 

- Au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare sau de 

difuzare de cunostinte 

- Au capacitatea tehnica si financiara necesara derularii activitatilor specific de formare sau 

de difuzare decunostinte 

Criterii de selectie locala: 

Proiectul sa include criterii de prioritizare pentru fermierii de semi-subzistenta, pentru 

persoanele cu varsta pana in 40 de ani, pentru membrii grupurilor de producatori/asociatii 

agricole, ca participanti la activitatile de formare profesionala in domeniul agricol. 

Număr de proiecte estimate a fi realizate:  0 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale :  

- cursuri de formare si de realizare suport cursuri, salarii lectori 
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- campanii de informare 

- cursuri de formare in domeniul primirii ospitaliere a clientilor – infiintarea unei “scoli” in 

acest sens, care sa fie suport practic pentru angajatii din turism si servicii in mediul rural 

* Acţiuni materiale: 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

 Costuri legate de pregatirea si desfasurarea diferitelor actiuni de formare 

profesionala (onorarii si diurnal pentru echipa de proiect a contractorului, diurne 

pentru cursanti, cheltuieli de transport, materiale didactice, inchirierea de 

echipamente necesare pentru implementarea proiectului, inchirierea de spatii 

adecvate pentru desfasurarea actiunilor de formare profesionala, alte tipuri de 

cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare profesionala) 

 Costuri legate de diferite tipuri de actiuni de informare si difuzare de cunostinte 

(cheltuieli de transport, materiale informative, alte cheltuieli legate de 

implementarea actiunilor de informare si difuzare de cunostinte. 

 

Nu sunt eligibile: 

- cursurile de formare care intra sub incidenta programelor sau sistemelor normale de 

invatamant agricol si silvic de nivel secundar sau superior, inclusiv cele de calificare 

- cheltuielile cu investitiile 

- cheltuieli pentru activitati de formare sprijinite prin alte fonduri 

 

Criterii de selecţie: 

Criterii de selectie: 

- Persoane juridice in conformitate cu legislatia din Romania 

- Au prevazut in obiectul de activitate formarea profesionala 

- Au personal calificat 

- Au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare sau de 

difuzare de cunostinte 

- Au capacitatea tehnica si financiara necesara derularii activitatilor specific de formare sau 

dedifuzare decunostinte 

- Criterii de selectie GAL: 

Proiectul sa include criterii de prioritizare pentru fermierii de semi-subzistenta, pentru 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

68 

 

persoanele cu varsta pana in 40 de ani, pentru membrii grupurilor de producatori/asociatii 

agricole, ca participanti la activitatile de formare profesionala in domeniul agricol.  

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

0 0 0 0 0 

 

 

Măsura 112. Instalarea tinerilor fermieri 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

       In Strategia de dezvoltare a GAL TRANSCARPATICA se stabileşte ca prioritate  

,,Instalarea tinerilor fermieri”. Se doreste sprijinirea transferului de autoritate in 

gospodariile traditionale si incurajarea tinerilor pentru preluarea si modernizarea 

gospodariilor traditionale. Astfel se va ajuta si la dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, 

adecvarea cunostintelor profesionale si schimbarea mentalitatii populatiei zonei. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza intreprinsa in teritoriu rezulta un numar relative mic de tineri fermieri. 

In cadrul masurii se vizeaza urmatoarele: 

- Imbunatatirea managementului exploatatiei agricole 

- Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiei agricole 
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- Adaptarea productiei la cerintele pietei 

- Respectarea normelor comunitare, in special, cerintele de eco-conditionalitate, de 

protectie a muncii, protectia mediului si sanitar-veterinare. 

Prevederile acestei masuri se aplica la nivelul intregului teritoriu al GAL Transcarpatica 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Publici (consilii locale, institutii publice, altele): nu este cazul 

Privati, dupa cum urmeaza in cele de mai jos. 

Sprijinul financiar prevazut in aceasta masura se acorda fermierilor asa cum sunt definite in 

subcapitolul PNDR si care indeplinesc in momentul solicitarii sprijinului urmatoarele 

conditii impuse in fisa masurii. 

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decat o singura data. 

Exploatatia Agricola trebuie safie inregistrata in registrul fermelor inainte de solicitatea 

sprijinului (afacere de familie, ferma familiei, traditia in familie) 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 2 3 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : nu este cazul 

* Acţiuni materiale: 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub forma de prima, in doua 

transe. Beneficiarul trebuie sa demonstreze la data ultimei verificari ca dimensiunea fermei 

este de peste 10 UDE si a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptarii deciziei individuale 

de acordare a prjinului de instalare a tanarului fermier. 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie 

agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru 

instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ 

exploataţie. 

Modalitatea de plata: 

Sprijinul de instalare va fi acordat în douã transe de platã: prima transã se va acorda la data 

aprobarii de catre APDRP a solicitarii pentru acordarea sprijinului si este de 60% din 
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valoarea sprijinului pentru instalare; a doua transa, de 40% din valoarea sprijinului pentru 

instalare se va acorda la îndeplinirea actiunilor prevazute în Planul de afaceri. Verificarea 

conditiilor pentru acordarea celei de-a doua transe nu va depasi 30 de luni de la data 

aprobarii de cãtre APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. 

Recuperarea primei transe nu va fi solicitata in cazul in care tanarul fermier nu indeplineste 

la data verificarii conformitatea cu actiunile prevazute in planul de afaceri, din cauza unei 

situatii de forta majora, iar a doua transa nu va mai fi platita. 

Tinerii fermieri trebuie sa restituie intreaga suma primita daca isi inceteaza activitatea 

agricola mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitarii de plata pentru cea de-a 

doua transa. 

 

Criterii de selecţie: 

Criterii de selectie:  

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:  

- are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi 

conducător (şef) al acesteia;  

- deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu 

activitatea pe care urmează să o desfăşoare; 

- prezintă un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei 

agricole;  

- este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în 

cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe 

cont propriu. 

Solicitanţii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a zece clase, însoţite de 

certificate de calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de 

ore în domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil agricol, documente recunoscute de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Tinerii fermieri se angajează să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de 

formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de 

cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea 

fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică, altele. 

Criterii de selectie a beneficiarilor masurii: 
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- detine o ferma de semi-subzistenta 

- detine o exploatatie agricola intr-o zona defavorizata 

- are in proprietate exploatatia agricola 

- face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei in vigoare 

- acceseaza o masura de agromediu 

- prezinta un plan de afaceri, cu urmatorul continut cadru 

- o scurta descriere a situatiei curente 

- obiectivele restructurarii 

- detalierea investitiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, parte 

desenata, dovada ca au facut demersurile pentru a obtine toate avizele si autorizatiile, in 

conformitate cu legislatia in vigoare 

- schimbarile demanagement solicitate 

- pregatirea profesionala solicitata 

- tipul si cantitatea produselor obtinute in timpul si dupa restructurare, inclusiv oportunitatile 

de piata 

- demonstrarea viitoarei viabilitati economice: costuri, venituri si cheltuieli realizate 

- elemente referitoare la mediu 

- evaluarea principalelor riscuri 

- graficul de timp pentru restucturare, inclusiv obiective si etape 

- achizitionarea de tractoare noi (inclusiv leasing), combine de recoltat, masini, utilaje, 

instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate 

- achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie 

- plantarea si replantarea plantelor perene 

- achizitionarea de teren pentru activitatile agricole 

Criterii de selectie locale: 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

72 

 

- tinerii fermieri au domiciliul pe teritoriul GAL Transcarpatica 

- ferma este amplasata pe teritoriul GAL Transcarpatica 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):100% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

2 

3 

50.000 

82.000 

40.000 

65.600 

10.000 

16.400 

0 

0 

 

Măsura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general al măsurii este constituit de creşterea competitivităţii sectorului agricol 

printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea 

standardelor impuse in domeniu.  

Raportat la Planul de dezvoltare Locala a GAL Transcarpatica aceasta masura contribuie la 

indeplinirea obiectivelor operationale “Promovarea investitiilor in infiintarea de ferme” si 

“Sprijinirea investitiilor in productia si procesarea produselor agricole si forestiere” 

(prioritatea 1 – Dezvoltarea si diversificarea agriculturii), “Conservarea si imbunatatirea 

calitatii mediului natural” (prioritatea 2 – Dezvoltarea turismului si punerea in valoare a 

patrimoniului rural) si “Promovarea eficientei si utilizarea surselor alternative de 

energie”(prioritatea 3 – Diversificarea economiei rurale) 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

In urma analizei situatiei actuale a rezultat un grad redus de asociere intre fermieri. 

Astfel vrem sa sprijinim  investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si echipamente 

performante, investitiile privind adaptarea constructiilor agricole existente la standardele 

comunitare si cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole. 

Scopul sprijinului cuprinde: 
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- imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole in teritoriul din 

zona Bran-Moieciu-Fundata 

- cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole in teritoriu 

- cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii directe a 

produselor traditionale la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in 

teritoriul GAL 

- infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe 

cale vegetativa (lastari), cum ar fi plopi, salcami, etc, in scopul producerii de energie 

regenerabila in teritoriul din zona de nord a judetului Brasov. 

- promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusive energie din surse 

regenerabile in cadrul fermei. 

 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari eligibili: 

 Persoane fizice, personae fizice autorizate 

 Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Asociatii familiale 

 Societate in nume colectiv-SNC, Societate in comandita simpla-SCS, Societate pe 

actiuni-SA, Societate in comandita pe actiuni-SCA, Societate cu raspundere 

limitata-SRL, Societate comerciala cu capital integral privat 

 Societate agricola, Societate cooperativa agricola 

 Grup de producatori cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele 

propriilor membri 

 Cooperativa agricola, cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele 

propriilor membri 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 5 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Investitii in active corporale, eligibile pentru produsele agricole: 

- constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, 

inclusive constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, 

precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor 

- construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 

domeniul agricol, inclusive utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul 

de fezabilitate 
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- construirea si/sau modernizarea fermelor de oi si vaci pentru productia de lapte: 

echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de 

prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului 

calitatii la nivelul fermei. 

- Construirea si/sau modernizarea serelor 

- Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in 

cadrul fermei 

- Investitii pentru infiintarea de culture de specii forestiere cu ciclu de productie scurt 

si regenerare pe cale vegetative, in scopul producerii de energie regenerabila. 

- Investitii in agricultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol 

- Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei 

- Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite 

frigorifice en-gross 

- Achizitionarea de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare 

- Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, 

semifabricatelor, produselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare 

- Achizitionarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de 

productie si identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate. 

Investitii in active necorporale: 

- organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta 

alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului 

- cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru 

pregatirea implementarii proiectului 

- costurile generale(taxe pentru architect, inginer, consultant, studii de fezabilitate, 

taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii 

proiectelor) 

- achizitionarea de software identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

75 

 

Criterii de selecţie a beneficiarilor  

Sectoare prioritare 

- vegetal: culture de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale 

vegetative, in scopul producerii de energie regenerabila 

- de crestere a animalelor: ovine si bovine pentru lapte, porcine, pasari 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realize investitii in producerea si utilizarea 

energiei regenerabile 

Exploatatii agricole de semi-subzistenta 

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta pana in 40 de ani, la data depunerii 

proiectului 

Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor in sistem ecologic 

Principalii beneficiari ai acestei masuri sunt persoanele angrenate in cele 2 sectoare, 

consumatorul final (ca urmare a cresterii competitivitatii produselor locale), comunitatea 

locala 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 40%* 

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 agricultorii din zonele montane care contin arii protejate 

(Parcul National Bucegi si Leaota, Parcul National Piatra Craiului) 

- 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 si comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusive la partea din proiect destinata 

investitiilor in aceste 2 tipuri de operatiuni. 
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Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

 

5 

 

644.069 

 

231.865 

 

57.966 

 

354.238 

 

 

Măsura 122 “Imbunatatirea valorii economice a padurii” 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general al măsurii este constituit de cresterea valorii economice a padurilor, 

tinand cont de rolul multifunctional si managementul durabil al padurilor. 

Obiectivele operationale sunt : 

 Sprijinirea investitiilor in productia si procesarea produselor agricole si forestiere 

(prioritatea 1 – Dezvoltarea si diversificarea agriculturii) 

 Conservarea si imbunatatirea calitatii mediului natural (prioritatea 2 – 

Dezvoltarea turismului si punerea in valoare a patrimoniului rural) 

 

Aceasta masura are in vedere restructurarea si dezvoltarea capitalului fizic si promovarea 

inovatiei. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

Masura vine in sprijinul investitiilor in padurile care se supun regimului silvic si pentru care 

s-au elaborate 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 padurilor si pentru investitii in echipament de recoltare a 

produselor lemnoase. 

Producerea de puieti forestieri in pepinierele silvice este sprijinita prin aceasta masura in 

conditiile in care pepiniera face parte din exploatatia forestiera si este situate in padure. 
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Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Proprietari private de padure, personae fizice sau asociatii  

 Comunitatile locale de tinatoare de padure in comun (proprietate indivizibila) sau 

asociatii ale acestora 

 Comune si municipalitati detinatoare de padure sau asociatiile acestora 

 Alte categorii de detinatori de padure diferite de proprietatea de stat, detinatori de 

padure independenti si asociatii ale acestora 

 Asociatii mixte ale formelor descrise mai sus 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 1 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

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. 

Indiferent de suprafata de padure: 

- costuri pentru achizitionarea materialului de plantat, costurile de instalare a culturilor, 

pentru imbunatatirea structurii arboretelor in concordanta cu tipul natural fundamental de 

padure 

- costuri pentru refacerea arboretelor slab productive si substituirii celor derivate 

- costuri pentru realizarea lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor prevazute in 

planurile de amenajare, incluzand raritura pre-comerciala 

- costuri generale ale proiectului reprezentand taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, 

proiecte tehnice, achizitionarea de patente si licente, in procent de maxim 10% din valoarea 

proiectului. 

Pentru suprafete de padure mai mari de 10 ha: 

 

- costuri pentru achizitionarea de masini, echipamente si materiale pentru suprafete 

incluse in Catalogul National al materialelor forestiere de reproducere si in suprafete 

desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere. 

- costuri pentru crearea cailor de acces in interiorul arboretelor, pentru facilitarea 

executarii lucrarilor silvice prevazute in planurile de amenajare 

- costuri pentru achizitionarea de masini, echipamente si material pentru realizarea 

lucrarilor deingrijire si conducere a arboretelor prevazute in planurile de amenajare 
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(plantari, curatiri,combatere boli si daunatori) 

- costuri pentru infiintarea de pepiniere forestiere, inclusv achizitionarea de masini, 

echipamente,material pentruproducerea de material forestier de reproducere 

decalitate, numai in cazuri exceptionale cun sunt acelea ca pepiniera sa faca parte 

din exploatatia forestiera sip e terenuri din fondforestier. 

 

Pentru suprafete de padure mai mari de 100 ha saupentru asociatii care detin suprafete mai 

mari de 100 ha: 

- costuri pentru achizitionarea de echipamente simasini necesare pentru activitatea de 

exploatare care au impact redus asupra mediului,altele decat masinile complexe (in 

vederea cresterii valorii economice a padurilor. 

 

Pentru suprafete mai mari de 1.000 ha: 

- costuri pentru achizitionarea de echipamente hardware si software necesare pentru 

elaborarea documentatiei tehnice cerute de reglementarile forestiere in vigoare. 

 

Criterii de prioritizare – criteriu de selecţie GAL; 

Prioritate va fi acordata: 

 Asociatiilor de proprietari de padure 

 Solicitantilor care au ca reprezentanti legali tineri – sub 40 de ani 

 Proiectelor care prevad achizitia de echipamente si masini si a executarii lucrarilor 

de ingrijire si conducere in padurile tinere in detrimental achizitionarii de 

echipamente de taiere si a defrisarilor pre-comerciale 

Aria de acoperire a măsurii conţine teritoriul GAL. 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50% (60% pentru LFA si 

situri Natura 2000) 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţi

a privată 

1 23.790 23.790 11.419 2.855 9.516 
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Măsura 123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general al măsurii este constituit de cresterea competitivitatii intreprinderilor de 

procesare agro-alimentare si forestiere, prin imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor 

din sectorul de procesare si marketing al produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna 

utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.Aceasta raspunde obiectivelor 

operationale “Cresterea valorii adaugate a produselor locale”, “Sprijinirea investitiilor in productia 

siprocesarea produselor agricole si forestiere” (prioritatea 1 – Dezvoltarea si diversificarea 

activitatilor agricole), “Promovarea eficientei energetice si utilizarea surselor alternative de 

energie” (prioritatea 3 – Diversificarea economiei rurale) 

Masura este menita sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze inovatia.    

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza situatiei actuale din teritoriul GAL reiese ca sectorul alimentar si cel al industriei 

prelucratoare sunt insuficient dezvoltate in zona Bran-Moieciu-Fundata.Prin aceasta masura se va 

acorda sprijin pentru realizarea de investitii corporale si necorporale in cadrul intreprinderilor 

pentru procesarea si marketingul produselor agricole care proceseaza materii prime: 

- Dezvoltarea de produse noi 

- Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile 

- Adaptarea la cerintele pieteisi deschiderea de noi oportunitati depiata 

- Promovareainvestitiilor pentru producerea biocombustibililor 

- Promovarea de investitii pentru respectarea standardelor comunitare 

- Cresterea productivitatii muncii in sectorul agro-alimentar 

- Cresterea numarului de locuri demunca si a sigurantei la locul de munca 

Sprijin este acordat pentru investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul 

produselor forestiere prin: 

- Cresterea eficientei sectorului de procesare si marketing alproduselor forestiere prin 

inovatii si introducerea de noi tehnologii, masini si echipamente, cu respectarea 

standardelor de siguranta in munca si de protectia a mediului. 

- Adaptarea la cerintele pietei, a prelucrarii si comercializarii produselor forestiere, in functie 

de resursele locale, si explorarea de noi oportunitati de piata de desfacere 

- Imbunatatirea competitivitatii unitatilor de prelucrare si comercializare a produselor 

forestiere prin cresterea randamentului instalatiilor si proceselor de prelucrare si a calitatii 

produselor 

- Obtinerea de surse de energie regenerabila 

- Imbunatirea dotarilormicrointreprinderilor prin achizitionarea de echipamente, utilaje si 

masini complexe de recoltare, transport si prelucrare in cadrul aceluiasi proces tehnologic a 
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produselor forestiere 

- Cresterea numarului delocuri demunca in sectorul procesarii si valorificarii produselor 

forestiere 

- Cresterea productivitatii muncii in sectorul forestier 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari eligibili: 

Pentru produse agricole: 

- Microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii 

Pentru produsele forestiere: 

- Microintreprinderi  

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 0 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Sprijinul va fi acordat pentru investitii corporale/necorporale intrprinderilor din industria de 

prelucrare a produselor agro-alimentare si forestiere. 

Inevestitii corporale 
Pentru produsele agricole: 

- Constructii noi si /sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie 

- Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor 

- Achizitionarea de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare 

- Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, 

semifabricatelor, produselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing 

- Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile 

- Achizitionarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si  

marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate. 

Pentru produsele forestiere: 

- Constructii noi si modernizarea tuturor categoriilor de spatii si incaperi pentru producerea 

si stocarea produselor forestiere, necesare realizarii proiectului. 

- Acizitionarea de noi instalatii, masini si echipamente pentru recoltarea, transportulsi 

procesarea primara a produselor forestiere 

- Investitii pentru modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente, cu respectarea 

standardelor demediu si securitate amuncii. 

Investitii necorporale pentru produsele agricole si forestiere: 

- Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta 
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alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului 

- Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea depatente si licente pentru 

pregatirea implementarii proiectului 

- Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate. 

Alte costuri eligibile: 

- Costuri generale aleproiectului: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultant, studii de 

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare 

implementarii proiectului (maxim 8% din valoarea eligibila a proiectului,daca proiectul 

prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea 

constructiilor) 

 

Criterii de selecţie : 

Criterii de prioritizare – criteriu de selectie locala : 

- Proiecte care prevad investitii in localitati unde exista materie prima disponibilati nu exista 

capacitati de procesare 

- Forme asociative constituite conform legislatiei in vigoare 

- Microintreprinderi si imm-uri care proceseaza produse traditionale 

- Se acorda  prioritate micro-intreprinderilor care promoveaza tehnologii de protectia 

mediului 

- Microintreprinderilor care au ca reprezentanti legali tineri sub 40 de ani 

Aria de acoperire a măsurii conţine teritoriul GAL. 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50% pentru 

microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

0 0 0 0 0 
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Măsura 312  “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 

microintreprinderi”  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general al măsurii este dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea 

activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri demunca si a veniturilor 

aditionale. 

Aceasta masura raspunde obiectivelor operationale “Incurajarea micilor intreprinzatori, in special 

a tinerilor si femeilor”, “Promovarea eficientei energetic si utilizarea surselor alternatve de 

energie” (prioritatea 3 - Diversificarea economiei rurale) si “Crearea de noi locuri demunca” 

(prioritatea 4 – Cresterea calitatii vietii) 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

        In zona acoperita de GAL Transcarpatica functiile economice depind in mare masura de 

existenta activitatiilor agricole. Astfel este necesara crearea delocuri demunca alternative, precum 

si de surse aditionale de venituri din activitati non-agricole.Se urmareste sprijinirea activitatilor 

non-agricole in spatial rural prin: 

- Crearea si dezvoltarea de microintreprinderi in sectorul nonagricol, in spatial rural 

- Incurajarea initiativelor de afaceripromovate in special de catre tineri si femei 

- - Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale 

- - Reducerea gradului de dependent fata de agricultura 

Actiunile prevad: 

1.investitii in activitati non-agricole productive: industria usoara, activitati de procesare industriala 

a produselor lemnoase, mecanica fina, asamblaremasini, unelte si obiecte casnice, producerea de 

ambalaje. 

2.investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati 

traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea lanii, tesutul, brodatul, confectionare 

obiecte traditionaledin lemn), precum si marketingul acestora (mici magazine de 

desfacereapropriilor produse) 

3. serviciipentru populatia rurala: 

-servicii croitorie, cizmarie, frizerie 

-servicii demecanizare, transport (exclus achizitia de mijloace de transport), protectie 

fitosanitara,insamantare artificiala a animalelor 
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- servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice 

4. investitiiin producerea de energie regenerabila 

- achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat 

biocombustibili. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Microîntreprinderile 

 Persoane fizice care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se 

autorizeze cu un statut minim de persoane fizice autorizate 

 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 11  

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

Investitii corporale: constructia, modernizarea si extinderea cladirilor in scop productive pentru 

efectuarea activitatii vizate deproiect, constructia de cladiri pentru marketingulproduselorproprii, 

dotarea cu echipamente, utilaje inclusive achizitionarea in leasing a acestora) 

Investitii necorporale: software, patente, licente, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. 

Alte costuri eligibile: 

Costuri generale aleproiectului: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultant, studii de fezabilitate, 

taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectului 

(maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului,daca proiectul prevede si constructii si maxim 5% 

in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor) 

 

Criterii de selecţie : 

Criterii de prioritizare – selectie locala GAL: 

- Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat 

- Proiecte care vizeaza achizitionarea de echipamente pentru producerea energiei din surse 

regenerabile 

- Proiecte care au ca reprezentanti legali solicitanti sub 40 de ani 

- Proiecte care au ca reprezentanti legali femei 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 70% 
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Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

11 

 

1.250.959 

 

700.537 

 

175.134 

 

375.288 

 

 

 

Măsura 313 “Incurajarea activitatilor turistice”  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general il constituie imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea 

economiei rurale. 

In raport cu Planul de dezvoltare GAL Transcarpatica proiectele care vor fi implementate in cadrul 

acestei masuri conduc laindeplinirea urmatoarelor obiective operationale: 

- Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si a serviciilor turistice 

- Protejarea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural 

- Promovarea eficientei energetice si utilizarea surselor alternative de ernergie 

- Crearea denoi locuri demunca 

Masura face parte din masurile care au ca obiectiv diversificarea economiei rurale. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

     Populatia din teritoriu considera turismul o sursa ocupationalapentru forta demunca rurala, o 

modalitate de diversificare a activitatilor eocnomice si un factor de stabilizare a populatiei. Masura 

vizeaza cresterea valorii adaugate a activitatiilor turistice ce se desfasoara in teritoriu. 

    Monumentele din zona, traditiile si obiceiurile locale, cadrulnatural nepoluat sunt elemente care 
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atrag turistii in acest spatiu, iar implementarea acestei masuri ofera posibilitatea de a valorifica 

aceste resurse in oportunitati de dezvoltare a teritoriului. 

Sprijinul oferit prin aceasta masura consta in realizarea de investitii ce vizeaza: 

- Imbunatatirea si diversificarea infrastructurii deprimire turistica si a serviciilor 

- Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica 

- Crearea de facilitati recreationale in vederea asigurarii accesului la zonele naturale de 

interes turistic. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali; 

 ONG-uri  

 Persoane fizice 

 Microintreprinderi 

 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 6 5 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Tipuri de actiuni eligibile: 

- Constructia de unitati deprimire turistica, modernizarea, extinderea si dotarea 

structurilor deprimire turistica 

- Investitii private in infrastructura turistica de agreement 

- Achizitionare de mijloace de transport traditionale, realizare trasee pentru echitatie, 

inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic (exceptie cei pentru curse si 

competitii) si asigurarea adaposturilor acestora (ca parte component aproiectului) 

- Amenajarea de trasee turistice – marcaje, amenajare locuri depopas 

- Investitii legate deinfiintarea de trasee tematice (“drumul branzei”, “drumul 

pastramei”, “drumul lanii” 

- Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul 

promovarii, prezentarii si vizitarii turistice 

- Organizarea de manifestari si evenimente de promovare a teritoriului 

- Reabilitare monumente cultural si istorice din teritoriu 

- Elaborare de material promotionale precum prima editare a materialelor in scopul 

promovarii actiunilor turistice: brosuri deprezentare, panouri de informare) 

Formatted: Strikethrough
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- Realizare brand al teritoriului GAL, realizare site, realizare marca proprie. 

Criterii de selecţie : 

Criterii de prioritizare – criteria de selectie locala: 

- Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea sipromovarea culturii 

traditionale  

- Proiecte derulate de femei 

- Proiecte derulate de tineri c varsta pana in 40 deani 

- Proiecte care au in componenta investitii de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice. 

Aria de acoperire a măsurii conţine teritoriul GAL. 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :  

- Pana la 100% pentru investitiile in interes public negeneratoare de profit 

- Pana la 85% pentru investitii generatoare de profit investitii in agro-turism si 

recreationale 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională Contribuţia privată 

6 

5 

680.325 

642.678 

462.621 

437.021 

115.655 

109.255 

102.049 

96.402 
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Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia sipopulatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general îl constituie cresterea calitatii vietii. Rolul este de a face teritoriul atractiv si 

accesibil in primul rand pentru cei ce locuiesc in zona. 

Implementarea acestei masuri va facilita indeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul strategiei de 

dezvoltare a teritoriului: 

- Modernizarea infrastructurii de baza 

- Imbunatatirea serviciilorpublice 

- Conservarea si imbunatatirea calitatii mediului natural 

- Protejarea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural 

- Promovarea eficientei energetice si utilizarea surselor alternative de energie 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza teritoriului a rezultat un deficit in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii si a 

serviciilor de baza in localitatile din teritoriu. 

Prin activitatile implementate in cadrulmasurii suntincurajate investitiile si achizitia de 

echipamente si mijloace cu scopul de a imbunatati conditiile de locuire (achizitia demijloace de 

transport, demijloace de deszapezire). 

Prin intermediul acestei masuri pot fi realizate investitii de renovare si modernizare a spatiilor de 

desfasurare a evenimentelor si asezamintelor culturale. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Comunele si asociatii ale acestora; 
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 ONG-uri  si asezaminte cultural si institutii de cult 

 Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de 

patrimoniu cultural sau natural 

 Microintreprinderi 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 5 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Tipuri de actiuni eligibile: 

- Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii 

de joaca pentru copii, terenuri de sport – inclusiv Sali de sport, piste de biciclete) 

- Renovareacladirilor publice si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de 

targuri 

- Investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte 

componenta a unui proiect integrat (proiect de renovare a unei cladiri publice) 

- Prima infiintare si dotarea infrastructurii aferenta a serviciilor sociale, organizarea si 

functionarea centrelor de asigurare a serviciilor sociale pentru batrani si persoane cu nevoi 

speciale 

- Investitii in constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora. 

- Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public in zonele mai greu 

accesibile 

- Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice de deszapezire 

- Achizitia de carti, material audio, achizitionarea de costume populare si instrumente 

muzicale traditionale in vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte a 

proiectului (activitati ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice) 

- Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural din 

spatiul rural  

- Achizitionarea de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural 

(vitrine, postamente, sisteme de alarma). 

 

 

Criterii de selecţie : 

Criterii de prioritizare – de selectie locala: 

- Proiecte care promoveaza investitii in scopul conservarii specificului local si a mostenirii cultural 

- Proiecte care prevad investitii in infrastructura publica de agreement pentru tineri 

Aria de acoperire a măsurii conţine teritoriul GAL. 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publica naţională) : 

- pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, 

negeneratoare de profit 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publica 

naţională 

Contribuţia 

privată 

5 736.448 589.158 147.290 0 

 

 

Măsura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare” 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general îl constituie participarea Grupurilor de ActiuneLocala la proiectele de 

cooperare. 

Rolul masurii este extinderea experientelor locale pentru imbunatatirea strategiilor locale, 

modalitate de a avea accesla informatii siidei noi, de a face schimb de experienta si de 

ainvata diin experienta altor regiuni sau tari, pentru a stimuli si sprijini inovatia, pentru 

dobandire de competente si imbunatirea lor. 

In raport cu Planul de Dezvoltare Locala a zonei Bran-Moieciu-Fundata, implementarea 

acestei masuri va facilita indeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul strategiei de dezvoltare a 

teritoriului: 

- dezvoltarea capitalului uman 

- protejarea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 
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Cooperarea reprezinta o modalitate de a extinde experientele locale pentru imbunatatirea 

strategiilor locale, un mod de a avea acces la informatii si idei noi, de a face schimb de 

experienta si de a invata din experienta altor regiuni sau tari, pentru a stimula si sprijini 

inovatia, pentru dobandirea de competente si imbunatatirea lor. 

Analiza situatiei din teritoriu a scos la iveala o multitudine de resurse locale nevalorificate. 

Pentru a asigura pe termen lung promovarea zonei sipentru a extinde si imbunatati experienta 

echipei de implementare a GAL si a actorilor locali, sunt necesare actiuni de cooperare cu 

alte GAL-uri sau parteneriate care functioneaza dupa principiul LEADER. 

 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Grupurile de actiune Locala 

 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 1  

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Tipuri de actiuni eligibile: 

- Cheltuieli pentru pregatirea proiectelor de cooperare (organizare misiuni tehnice, 

intalniri, seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente) 

- Cheltuieli deinvestitii pentru implementarea proiectelor comune 

- Cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 

 

 

Criterii de selecţie : 

Criterii de prioritizare – de selectie locala: 

- Implica mai mult de doua GAL-uri din Romania 

- Implica un GAL din alt stat membru cu experienta Leader 

- Include actiuni inovative 

 

Finanţare : 
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 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publica naţională) : 85% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

1 6.471 4400 1100 971 

 

 

INDICATORI DE MONITORIZARE: 

Masura 111 

Numar total de participanti 0 

Numar de participanti la activitati de formare profesionala, din care: 0 

Tineri sub 40 de ani 

Membri ai grupurilor de producatori/asociatii agricole 

Beneficiari care au participat la un modul de formare in domeniu privind protectia 

mediului 

0 

0 

0 

Numar de participanti la actiuni de informare si difuzare de cunostinte, din care: 0 

Femei 

Tineri sub 40 de ani 

Fermieri de semi-subzistenta 

0 

0 

0 

 

Masura 112 

Numar de fermieri care primesc sprijin pentru investitii, din care: 2 3 Formatted: Strikethrough
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Numar de exploatatii care au ca reprezentant legal tanar sub 40 de ani,  

- din care femei 

 2 3 

 0  

 

Masura 121 

Numar de exploatatii care primesc sprijin pentru investitii, din care: 5 

Numar de exploatatii care realizeaza/introduce noi produse si/sau tehnologii 

Numar de exploatatii care au ca reprezentant legal tanar sub 40 de ani 

Numar de exploatatii ale grupurilor de producatori/asociatii agricole 

Numar de exploatatii care produc si utilizeaza energia regenerabila 

5 

5 

 0 

 0 

 

Masura 122 

Numarul de exploatatii forestiere sprijinite 1 

Volumul total al investitiilor 23.790 

 

Masura 123  

Numarul  total al intreprinderilor, din care microintreprinderi si IMM-uri 0 

Numarul de intreprinderi care introduc produse noi si/sau tehnici noi 

Numar beneficiari  care au ca reprezentanti legali tineri sub 40 de ani 

Numarul de microintreprinderi care promoveaza tehnologii de protectia mediului 

0 

0 

0 

 

Masura 312 

Numar de microintreprinderi sprijinite, din care :  11  

Formatted: Strikethrough
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Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti si de artizanat 

Investitii in activitati non-agricole productive 

Servicii pentru populatia rurala prestate de catre microintreprinderi 

Numar investitii care au ca beneficiari reprezentanti legali tineri sub  40 de ani 

Numar investitii care include achizitionarea de echipamente pentru producerea energiei 

din surse regenerabile 

Numar investitii care au ca beneficiari reprezentanti legali femei 

3  

2  

6  

9 

0 

 

7 

 

Masura 313 

Numar de activitati sprijinite, din care: 6 5 

 Infrastructura recreationala si de primire turistica 

Infrastructura la scara mica precum centrele de informare turistica, amenajare marcaje si  

 trasee turistice 

Dezvoltarea serviciilor de turism rural 

Numar de investitii care prevad prin activitatea propusa pastrarea sipromovarea culturii  

traditionale 

Numar de investitii derulate de tineri cu varsta pana in 40 de ani 

Numar de investitiicare au in component si investitii de producer a energiei din surse  

regenerabile 

1  

 

 

6 5 

1 

 

6 5 

0 

 

Masura 322 

Numar total de investitii, din care:  5 

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough
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Numarul investitiilor care promoveaza conservarea specificului local si a mostenirii 

cultural 

Numarul investitiilor in infrastructura publica de agreement pentru tineri  

Volumul total al investitiilor 

0 

 

0 

736.448 

 

Masura 421 

Numar de proiecte intreprinse, care implica mai mult de 2 Gal-uri din Romania 1  

 

Complementaritatea strategiei cu alte programe de dezvoltare 

Strategia GAL Transcarpatica este complementara cu alte programe operationale, sectoriale sau 

programe cu finantare nationala relevante pentru dezvoltarea teritoriului. 

Sprijin acordat intreprinderilor pentru investitii productive 

Domeniu de 

interventie 

POS CCE POR POS DRU 

Microintreprinderi (cu 

exceptia activitatilor 

de procesare 

aproduselor agricole 

si forestiere) 

Doar spin-off si high 

tech indifferent de 

locatie 

In zona urbana, 

exceptand spin-off si 

high tech 

 

Intreprinderi mici si 

mijlocii 

Investitii productive, 

cu exceptia procesarii 

produselor agricole si 

a industriei alimentare 

IMM-uri in sectorul 

de turism 

Pregatire profesionala 

corelata cu sectoarele 

sprijinite prin 

intermediul POSCCE 

 

 

Consultanta 

Domeniu de POS DRU Alte programe Programe cu 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

95 

 

interventie europene finantare nationala 

Intreprinderi mici si 

mijlocii si 

microintreprinderi 

 Programul BAS 

Romania – Fonduri 

nerambursabile pentru 

consultanta/ Ministerul 

Federal de Finante al 

Austriei 

 

Antreprenoriat Antreprenoriat si 

abilitati de 

management, cu 

exceptia agriculturii si 

silviculturii 

 Erasmus for Young 

Entrepreneurs 

 

Sprijin pentru dezvoltarea de afaceri 

Domeniu de interventie PNDR (alte masuri decat cele prezentate mai 

sus) 

Intreprinderi mici si mijlocii si 

microintreprinderi 

Sprijin pentru fonduri de garantare, care 

furnizeaza garantii pentru fermieri si pentru 

activitatile agricole si silvice aferente,inclusiv  

agroalimentare si pentru afacerile la scara mica 

in spatial rural in conformitate cu aria de 

aplicabilitate a PNDR. 

 

Standarde de management pentru intreprinderi 

Domeniu de interventie POS CCE 

Standardele de management pentru 

intreprinderi 

Standarde de calitate si de mediu 

 

Turism 

Domeniu de interventie POS CCE 
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Infrastructura de turism Infrastructura de turim in spatial urban, in 

spatial rural peste o anumita valoare 

aproiectului, statiuni balneare si 

balneoclimaterice indiferent de locatie 

Reabilitarea obiectivelor culturale Patrimoniul national si Unesco, indiferent de 

locatie, patrimonial cultural local in spatial 

urban 

 

Infrastructura de transport 

Domeniu de interventie POR 

Infrastructura de transport Drumuri judetene si strazi urbane 

 

Protectia naturii 

Domeniu de interventie POS MEDIU PNDR (alte masuri decat cele 

prezentate mai sus) 

Protectia naturii Elaborarea planurilor de 

management, dezvoltarea, 

operarea simentinerea 

infrastructurii, infiintarea 

sistemelor demonitorizare, 

training si construirea 

capacitatii administrative 

pentru siturile Natura 2000 

Dezvoltarea economiei sociale 

 

Pentru atingerea obiectivului operational “Dezvoltarea capitalului uman”, in special a tinerilor, 

actiunile mäsurilor 111 “Formarea profesionala, informare difuzare de cunostinte” 421 

“Implementarea proiectelor de cooperare” sunt complementare cu actiuni din domeniile majore 

de interventie ale Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU: 

- pregatire profesionala pentru persoanele implicate in sectorul nonagricol si fermieri in 

            vederea reorientarii acestora catre activitati non-agricole; 
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- pregatire profesionala initiala prin intermediul scolilor profesionale si a liceelor, inclusiv 

pregatirea in unitatile scolare cu profil agricol si silvic; 

- prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin 

mentinerea/reintegrarea in educatie si formare profesionala a elevilor cu risc de parasire 

timpurie a scolii; 

- imbunàtatirea accesului si participarea la programele de formare profesionalã continua, 

facilitand calificarea angajatilor. 

Pentru dezvoltarea antreprenoriatului si a abilitätilor de management poate fi accesat atat 

POSDRU, dar si alte programe cu fonduri europene cum este Erasmus for Young Entrepreneurs. 

Obiectivul Conservarea si imbunatatirea mediului natural, operationalizat prin mäsurile 122 

“Imbunatatirea valorii economice a padurilor” si 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, 

imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala punerea in valoare a 

mostenirii rurale”, poate fi indeplinit accesand si alte masuri ale PNDR - 221 “Prima impadurire 

a terenurilor agricole”, 214 “Plati de Agro-mediu”, dar si axe ale Programul Operational 

Sectorial de Mediu - POS Mediu sau programe cu finantare nationala din Fondul pentru Mediu. 

Pentru atingerea obiectivului Incurajarea micilor intreprinzatori, in special a tinerilor, 

complementare actiunilor Masurii 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 

microintreprinderi” sunt actiunile Operatiunilor 231 “Sprijin pentru start-up-uri si a spin-off-uri 

innovative” 111 “ Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii 

tangibile si intangibile” din cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii 

Economice - POS CCE. 

Pentru obiectivul Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si a serviciilor turistice, 

actiunile Masurii 313 “Incurajarea activitatilor turistice” sunt complementare cu actiuni din 

Programul Operational Regional – “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 

pentru valorificarea resurselor natural si cresterea calitatii serviciilor turistice /Promovarea 

potentialului touristic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei 

ca destinatie turistica” si actiuni din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor  

Umane – “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste 

dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”. 
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Complementaritatea pentru actiunile masurilor care vizeaza promovarea eficientei energetice si 

utilizarea surselor alternative de energie este asigurata de domeniile majore de interventie ale 

Axei 4 a POSCCE – “Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul 

combaterii schimbdrilor climatice, de alte programe europene - Instrumentul de asistentã tehnica 

pentru eficienta energetic -  ELENA/Banca Europeana de Investitii, dar si de programe nationale 

- Programul privind producerea energiei din surse regenerebile, eoliana, geotermala, solara, 

biomasa, hidro din Fondul pentru Mediu, Programul "Casa Verde" finantat de Ministerul 

Mediului si Padurii. 

 

 

 

II.3.Planul de finanţare. 

  

      În planul de finanţare sunt evidenţiate costurile pentru fiecare din obiectivele specifice 

identificate.  
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Anexa C Planul de finantare - 

INAINTE DE REALOCARE 

DUPA REALOCARE 

       Denumire parteneriat: Grup de Actiune Locala 

Transcarpatica 

     Județul Brasov 

       A B C D E F G H 

Denumirea Măsurii 
Valoare 

publică  
Contribuție 

privată  
 Cost Total 

Ponderea (%) 

măsurii din  

valoarea publică 

PDL 

Contribuție 

FEADR 
Contribuție 

% 

contributie  

publică  

conform 

fișei tehnice 

a masurii 

din PNDR  

    

 

B+C 

 

  Natională    

            B-F   

Masura 111 - Formare 

profesionala (training), 

informare si difuzare de 

cunostinte 

0 0 0 0,0% 0 0 100% 

Masura 112- Instalarea 

tinerilor fermieri 

50.000 

82.000 
0 

50.000 

82.000 

1,8% 

2,9% 

40.000 

65.600 

10.000 

16.400 

100% 

100% 

Masura 121 - 

Modernizarea 

exploatatiilor agricole 

289.831 354.238 644.069 10,2% 231.865 57.966 
 

45% 

Masura 122 - 

Imbunatatirea valorii 

economice a padurii 

14.274 9.516 23.790 0,5% 11.419 2.855 60% 
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Masura 123 - Cresterea 

valorii adaugate a 

produselor agricole si 

forestiere 0 0 0 

0,0% 

0 0 50% 

Masura 312 - Sprijin 

pentru crearea si 

dezvoltarea de 

microintreprinderi 

875.671 
 

375.288 

 

1.250.959 
30,7% 700.537 175.134 70% 

Masura 313 - 

Incurajarea activitatilor 

turistice 

578.276 

546.276 

 

102.049 

96.402 

680.325 

642.678 

20,3% 

19,2% 

462.621 

437.021 

115.655 

109.255 

 

85% 

85% 

Masura 322 - 

Renovarea, dezvoltarea 

satelor, imbunatatirea 

serviciilor de baza 

pentru economia si 

populatia rurala si 

punerea in valoare a 

mostenirii rurale 

736.448 0 
 

736.448 
25,8% 589.158 147.290 100% 

Masura 421 - 

Implementarea 

proiectelor de cooperare 

5.500 971 6.471 0,2% 4.400 1.100 85% 

Cheltuieli de funcționare 

GAL,componenta a + 

componenta b 

300.000 0 300.000 10,5% 240.000 60.000 100% 

TOTAL 2.850.000 842.061 3.692.061 100% 2.280.000 570.000   
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                     III. REALIZAREA  PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI 

                                             PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL  

                 

III.1 Prezentarea procesului de elaborare a Planului de dezvoltare Locală 

(parteneriatul  care realizează Planul de Dezvoltare Locală) 

 

            Procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare a zonei Bran-Moieciu-Fundata s-a realizat 

cu respectarea abordarii de tip LEADER „bottom - up" si au avut ca initiatori cateva societati 

comerciale cu experienta in implementarea programelor de dezvoltare rurala si  care au constituit 

ulterior  membrii fondatori ai GAL-ului. 

Reprezentantii acestor societati membre GAL au organizat, cu ajutorul administratillor locale, 

intalniri cu reprezentanti ai mediului privat, public si ai societatii civile, in cadrul ca-rora li s-a 

prezentat acestora programul LEADER si beneficiile constituirii unui Grup de Actiune Locala. 

Ca urmare a reactillor pozitive si a dorintei de implicare a participantilor s-a depus spre finantare 

prin sub-mAsura 431.1 Faza 3, Axa LEADER proiectul „Planul de dezvoltare locala pentru 

pentru GAL Transcarpatica, zona Bran-Moieciu-Fundata". 

Solicitantul si reprezentantul proiectului a fost desemnat in persoana dlui Ilie Florin Achim, 

alegerea intemeiata pe faptul ca acesta a asigurat expertiza si capacitatea de management pentru 

proiect. 

Metodologia de animare a teritoriului s-a bazat pe o o serie de instrumente specifice procesului 

de dezvoltare locala de tip participativ. 

Implementarea proiectului pentru pregatirea dosarului de candidatura a demarat prin organizarea 

unei intalniri a reprezentantilor partenerului. In cadrul intalnirii, celor prezenti li s-a prezentat 

axa LEADER, activitatile proiectului, obiectivele si rezultatele asteptate. Ulterior, au fost 

constituite 3 grupuri de lucru, moderate de cate un expert: 

1. Valorificarea resurselor naturale;  

2. Marketingul si promovarea produselor si serviciilor locale;  

3.. Imbunatatirea calitatii serviciilor publice si sociale  
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Partenerii din toate cele 3 sectoare - public, economic, societate civila, au aderat in functie de 

interesele si expertiza in domeniu. 

Totodata, li s-a solicitat primarilor din cele 3 localitati sa identifice si sa desemneze cate o 

persoana pentru postul de expert local in cadrul proiectului, avand ca atributii furnizarea 

informatiilor necesare pentru realizarea diagnozei teritoriului prin intocmirea fisei fiecarei 

localitati. 

Pe parcursul implementarii activitatilor in vederea intocmirii dosarului de candidatura, cele 3 

grupuri de lucru, expertii locali de la cele 3 primarii si ceilalti membri ai echipei de 

implementare au colaborat pentru realizarea diagnozei, analizei SWOT si identificarea 

obiectivelor si prioritatilor de dezvoltare a teritoriului. 

Grupurile de lucru an avut intalniri pe parcursul a 5 luni, ulterior, avand loc si intalniri cu 

comunitatile locale, in cadrul dezbaterilor publice. 

Dezbaterile publice au avut loc inainte de finalizarea strategiei, in cele 3 localitati Bran, Moieciu 

si Fundata, cu participarea reprezentantilor localnicilor din intreg teritoriu. In cadrul acestor 

intalniri au fost facute prezentari scurte ale modelelor de bune practici LEADER si, ulterior, cei 

prezenti au fast antrenati in dezbateri privind obiectivele de dezvoltare si idei de proiecte care pot 

fi implementate in teritoriu, in functie de resursele naturale si antropice de care dispune zona. 

Problemele semnalate de populatia teritoriului si solutiile date prin acest instrument au fost 

puncte de plecare in discutiile din cadrul dezbaterilor publice. Pentru informarea cu privire la 

posibilitatea de implicare (prin intermediul primariilor, al magazinelor, dispensarelor) s-au 

distribuit afise care contineau informatii cu privire la avantajele Axei LEADER, teritoriul vizat si 

partenerii proiectului. 

Partenerii potentialului Grupul de Actiune Locala „Transcarpatica" au pornit in demersul de 

elaborare a strategiei de la ideea ca, pentru generarea unei dezvoltari locale durabile si o buna 

utilizare a resurselor existente, este esentiala participarea activa a populatiei si institutiilor locale 

in acest demers. Astfel, populatia si actorii locali au fast invitati sa isi exprime ideile si sa 

participe la dezvoltarea acestuia prin formularea perspectivelor, asteptarilor si proiectiilor prin: 

• implicarea populatiei pentru a obtine increderea acestora in modul de planificare a teritoriului 

• aparitia si promovarea ideilor inovative prin intermediul „animarii teritoriului" 
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• atingerea unui consens intre diferitii actori locali pentru a evita si minimiza conflictele si a 

obtine o buna gestionare a relatilior in interiorul teritoriului 

• delegarea actorilor locali in luarea de decizii pentru a-i face pe acestia sa fie responsabili de 

dezvoltarea propriei zone 

 

III.2 Prezentarea parteneriatului decizional 

III.2.1 Descrierea partenerilor 

Partenerii care s-au pus de acord să construiască Grupul de Acţiune Locală Transcarpatica 

sunt prezentaţi mai jos: 

 

       Parteneri publici LEADER 

 Nume Reprezentant legal Domeniu de activitate  

1.  
Comuna Bran 

Hermeneanu Gheorghe - 

primar 

Administraţie Publică 

Locală 

2.  
Comuna Moieciu 

Clinciu Niculae - primar 

Administraţie Publică 

Locală 

3.  
Comuna Fundata 

Patea Marian Florin - primar 

Administraţie Publică 

Locală 

 

Parteneri privaţi LEADER 

 Nume 

Reprezentant 

legal 

Domeniu de activitate şi teritoriul 

unde îşi desfăşoară activitatea 

1. SC  Flori Spa Sport SRL 
Ilie Raluca – 

Asociat Unic 

Activitati ale bazelor sportive – 

comuna Bran 

2. SC Fia Sel SRL Ilie Valentin - 

Asociat Unic 

Cultivarea legumelor si a pepenilor, a 

radacinoaselor si tuberculilor – 

comuna Bran 
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3. SC Flori Spa SRL 

Andrei Gabriela 

Florica - Asociat 

Unic 

Activitati de intretinere corporala – 

comuna Bran 

4. SC Megacon SRL 
Ilie Florin Achim - 

Asociat Unic 

Alte servicii de cazare – comuna 

Bran 

5. SC Touring CCO SRL 
Cionac Ovidiu - 

Administrator 

Alte servicii de cazare – comuna 

Bran 

6. 
Intreprindere Individuala 

Plotogea Dana Elena 

Plotogea Dana 

Elena - 

Administrator 

Facilitati de cazare pentru vacante si 

perioade de scurta durata – comuna 

Bran 

 

 

 Parteneri ONG LEADER 

 Nume Reprezentant legal 

Domeniu de activitate şi teritoriul 

unde îşi desfăşoară activitatea 

3. 
Asociaţia Bran-

Moieciu-Fundata 

Dragan Laurentiu 

Gheorghe 

Dezvoltarea zonei Bran-Moieciu-

Fundata si a regiunii din care face 

parte, promovarea acesteia atat in 

tara cat si in strainatate si sustinerea 

membrilor asociati in vederea 

realizarii unor proiecte de 

dezvoltare sustenabila si practicarii 

unui turism durabil 

 

Selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție, format din membrii 

GAL Transcarpatica. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să 

fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și 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 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean”. 
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Componenţa Comitetului de selecţie pentru Grupul de Acţiune Locală 

Transcarpatica este prezentată mai jos: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Hermenean Gheorghe Primăria comunei Bran Primar APL 

Clinciu Niculaie Primăria comunei Moieciu Primar APL 

Patea Marian Florin Primăria comunei Fundata Primar APL 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Ilie Valentin SC Fia Sel SRL Asociat unic SRL  

Ilie Florin Achim SC Megacon SRL Asociat unic SRL 

Cionac Ovidiu SC Touring CCO SRL Administrator SRL 

Plotogea Dana Elena Intreprindere Individuala 

Plotogea Dana Elena 

Administrator SRL 

 

Comitetul de selecţie este alcătuit din 57% membrii din sectorul privat şi societatea civilă şi 

numai 43% sector public.  

 

III.2.2.Crearea şi funcţionarea GAL – ului 

Pana la momentul realizarii Dosarului de Candidatura, partenerii au initiat demersurile de 

constituire legala a asociatiei. In acest sens, a fost obtinuta - rezervarea de denumire „Grupul de 

Actiune Locala Transcarpatica" si au fost intocmite actele constitutive.. 

Grupul de Actiune Locala Transcarpatica va functiona ca persoana juridica romana, fara scop 

patrimonial in baza 0G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, modificata prin Legea nr. 

246/2005 si principalulul obiectiv va fi implementarea Planului de dezvoltare a teritoriului, in 

cadrul programului LEADER. 

Scopul şi obiectivele asociaţiei pe care le avem în vedere sunt:  
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 Participarea la programul LEADER, axa 4 a PNDR; 

 Implementarea Planului de Dezvoltare Rurală, având ca punct de plecare nevoile 

identificate la nivel local şi potenţialul endogen; 

 Selecţia proiectelor care vor fi finanţate în cadrul programului, stabilirea criteriilor de 

selecţie a proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale planului de dezvoltare locală;  

 Pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale 

care vor să participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);  

 Încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea 

de noi soluţii la problemele rurale persistente; 

 Acţiuni de promovare a parteneriatelor publice-private; 

 Sprijinirea valorificării echilibrate a resurselor locale; 

 Diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri 

alternative; 

 Implementarea unor măsuri privind dobândirea de competenţe de animarea în vederea 

elaborării şi punerii în aplicare a unei strategii locale de dezvoltare; 

 Reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura 

2000;  

 Promovarea valorilor tradiţionale, culturale; 

 Promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţi de şanse; 

 Promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale; 

 Protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului local natural şi cultural; 

 Creşterea conştientizării asupra mediului; 

 Stimularea investiţiilor şi promovarea serviciilor de specialitate, turism şi resurse 

regenerabile pentru energie. 

 

Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociaţia GAL Transcarpatica va realiza următoarele 

activităţi: 

 elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală; 
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 instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării strategiilor integrate de  

dezvoltare locală şi informare asupra strategiilor elaborate; 

 colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare rurală; 

 colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală; 

 constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe 

şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală; 

 organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru; 

 organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor 

elaborate; 

 organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare; 

 participare la întrunirile reţelelor interne şi europene; 

 editarea de publicaţii proprii; 

 stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând 

participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu; 

 alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile legii. 

 

     La nivelul GAL Transcarpatica organele asociaţiei sunt: 

 Adunarea Generală (AG); 

 Consiliul director(CD); 

 Cenzorul (C); 

 Comitetul de selectare a proiectelor(CSP); 

 Compartiment administrativ 

 

1. Adunarea Generală (AG). 

Este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi – 10 entităţi. 

 Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL; 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

 Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecţie; 
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 Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori. 

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra celorlalte 

două organe precizate mai sus.  

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt 

obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat 

împotriva.  

 Membrii GAL TRANSCARPATICA au stabilit şi următoarele date: Înscrierea ca 

membru al Asociaţiei se face printr-o cerere însoţită de următoarele documente:  

 hotărârea Consiliului Local sau Consiliului Judeţean de aderare în cazul administraţiei 

publice la nivel local, respectiv judeţean, decizii ale organelor de conducere ale 

serviciilor publice, întreprinderilor comerciale, organizaţiilor şi ONG-urilor şi o simplă 

adeziune în cazul persoanelor fizice; 

 dovada achitării taxei de înscriere în Asociaţie;  

 Înscrierea ca membru al Asociaţiei se va aproba de Consiliul Director ţinând cont de 

următoarele:  

 în cazul consiliilor locale solicitantul să facă parte din teritoriul parteneriatului şi să fie 

vecin cu teritoriu parteneriatului la acel moment pentru a se păstra coeziunea teritoriului 

iar pentru restul solicitanţilor să aibă responsabilităţi şi interese în teritoriul 

parteneriatului;  

 în cazul oraşelor acceptarea solicitantului să nu ducă la mai mult de 20.000 de locuitori 

populaţie din oraşe în cadrul teritoriului parteneriatului şi la depăşirea a 25% din numărul 

total de locuitori ai teritoriului parteneriatului;  

 în cazul solicitanţilor din partea publică, acceptarea lor să nu ducă la creşterea peste 

50% a ponderii lor în Asociație.  

            Dobândirea calităţii de asociat se face după aprobarea cererii de aderare la Asociaţie de 

către Adunarea Generală a Asociaţiei cu majoritate simplă din totalul membrilor Asociaţiei.  
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2.  Consiliul Director (CD). 

Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane 

din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 

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, dacă prin statut nu se prevede 

altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru al 

consiliului director, iar dacă era, pierdea aceasta calitate, orice persoană care ocupa o funcţie de 

conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea 

activităţii acelei instituţii publice. 

Membrii GAL TRANSCARPATICA au stabilit şi următoarele date:             

 - Consiliul Director este format din 10 membrii numiţi de Adunarea Generală pe un mandat de 2 

ani. Membrii aleşi sunt: 

1. Macovei Florin –  presedinte ; 

2. Hermeneanu  Gheorghe – vicepresedinte; 

3. Filipescu Mihai – secretar; 

4. Cionac Emil-Ovidiu - membru 

5. Clinciu Niculae – membru 

6. Patea Marian Florin – membru 

7. Andrei Florica Gabriela – membru 

8. Ilie Raluca – membru 

9. Plotogea Dana Elena – membru 

10. Ilie Valentin - membru 
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- Preşedintele desemnat este domnul Macovei Florin – tanar antreprenor, cu experienta in 

implementarea multor proiecte cu finantare europeana. Are in derulare multe afaceri de succes in 

judetulBrasov. Acesta va reprezenta GAL-ul în relaţia cu forurile superioare.  

- Fiecare membru are dreptul numai la un vot iar mandatul său încetează prin demisie, revocare, 

pierderea calităţii de membru al Asociaţiei sau deces. 

- Asigurarea funcţiei rămase libere se face dintre membrii asociaţi la propunerea Adunării 

Generale. 

- Consiliul director poate fi alcătuit şi de membri din afara parteneriatului în proporţie de o 

pătrime din mărimea sa.  

 

3. Cenzorul 

În realizarea competenţelor sale cenzorul: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 

c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

 

                                

4.  Comitetul de selecţie al proiectelor: 

a) este alcătuit dintr-un număr de 7 membrii în care partenerii privaţi reprezintă mai mult de 

50%; 

b) este alcătuit din reprezentanţi ai  membrilor care formează parteneriatul şi pentru fiecare 

membru sunt prevăzuţi supleanţi desemnaţi de administratori sau reprezentanţii legali; 

c) la nivel decizional se va respecta proporţia de 25% a celor care provin din oraşe; 

d) în ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel 

puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. 

e) dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în 

această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la întâlnirea 

comitetului respectiv. 
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5. Compartimentul administrativ poate avea următoarea componenţă orientativă: 

a) Responsabil administrativ – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi 

al respectării procedurilor de lucru. 

b) Asistenti ai responsabilului administrativ - asista responsabilul administrativ in activitatea de 

coordonare a GAL-ului; 

b) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare 

– contabile a GAL-ului ; 

c) Echipa de animare (animator comunitar, expert animare comunitarã, promotori locali)  – 

desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL;  

d) Sector tehnic – va fi alcătuit din cel puţin 2 experţi având ca sarcină verificarea şi selecţia 

proiectelor ce se vor implementa; 

e) Consultanţi externi – funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL; 

f) Angajat pentru activităţi de secretariat;  

 

PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI 

III.3.1  Resurse umane; 

Echipa care va asigura implementarea Planului de Dezvoltare Locala alcatuieste compartimentul 

administrativ al GAL-ului. Din cadrul acestui compartiment vor face parte :   

1. Responsabil administrativ - 1 persoana 

2. Asistenti al responsabilului administrativ - 2 persoane 

3. Animator -1 persoana 

4. Expert animare comunitara – 1 persoana 

5. 3 promotori locali 

6. Responsabil financiar - contabil -1 persoana 

7. Experti tehnici - 2 persoane 

8. Responsabil promovare -1 persoana 
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9. Angajat pentru activitati secretariat -1 persoana 

10. Experti externi (alte persoane a caror expertiza va rezulta ca necesara pe parcursul 

implementarii PDL-ului) 

Pentru fiecare angajat al GAL-ului Transcarpatica a fast intocmita o fisa a postului in care sunt 

descrire responsabilitatile fiecaruia in mecanismul de implementare, monitorizare si control ale 

activitatii GAL-ului. Fisele sunt anexate planului de dezvoltare (Anexa 6 - documente echipa 

compartiment administrativ fise de post, CV-uri si diplome/certificate). 

La nivelul GAL-ului se vor desfasura activitàti de: 

a) informare comunicare; 

b) apel pentru proiecte; 

c) sprijinirea depunatorilor de proiecte; 

d) organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse; 

e)        monitorizarea proiectelor. 

 

Denumirea 

activitatii 

Actiuni intreprinse Resurse umane implicate 

 

 

 

informare-

comunicare 

- informarea actorilor locali din teritoriu cu 

privire la oportunitatile de finantare prin axa 

LEADER, activitatea GAL, perioadele in 

care au loc sesiunile de apeluri de proiecte, 

etapele elaboraii unui proiect, stadiul 

implementarii Planului de Dezvoltare. 

-organizarea de evenimente/seminarii de 

informare 

-comunicarea/diseminarea rezultatelor 

obtinute in cadrul GAL-ului 

 responsabil administrativ 

 asistenti ai responsabilui 

administrativ 

 animatori 

 promotorii locali 

 responsabil promovare 

 

 

-lansarea apelului de depunere a proiectelor 

pe masurile incluse in PDL 

-primirea si inregistrarea proiectelor depuse 

 responsabil administrativ 

 asistenti ai responsabilui 
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apel pentru proiecte de potentiali beneficiari 

 

administrativ 

 experti tehnici 

 angajat pentru activitati 

de secretariat 

 

sprijinirea 

depunatorilor de 

proiecte 

- publicarea ghidurilor de finantare 

- oferirea de clarificari cu privire la 

activitatile si beneficiarii eligibili, la 

criteriile de evaluare si selectie, la 

documentele necesare intocmirii 

proiectului 

 responsabil administrativ 

 asistenti ai responsabilui 

administrativ 

 experti tehnici 

 
organizarea 

procesului de 

verificare si decizie 

asupra proiectelor 

depose 

- verificarea conformitatii si a 

eligibilitätii proiectelor 

- intocmire de rapoarte de evaluare 

/file de verificare 

- inaintarea raportelor de evaluare 

catre Comitetul de Selectie-

publicarea rapoartelor de evaluare 

a proiectelor depuse 

- transmiterea proiectelor catre AM 

judetean in vederea efecutarii 

controlului administrativ 

 responsabil administrativ 

 asistenti ai responsabilui 

administrativ 

 experti tehnici 

 

monitorizarea 

proiectelor 

- monitorizarea gestiunii financiare a 

proiectelor aflate in curs de 

implementare; 

- verificarea respectarii planificarii 

asumate prin contractul de finantare 

- vizite pe teren la beneficiary 

- transmiterea de rapoarte catre AM cu 

privire la stadiul implementarii PDL 

 responsabil administrativ 

 asistenti ai responsabilui 

administrativ 

 experti tehnici 
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Echipa de animare a teritoriului va fi formate din 1 animator, 1 expert animare comunitara si 3 

promotori locali. Primii vor fi responsabili cu informarea si promovarea axei LEADER si a 

activitatii Grupului de Actiune Locala in teritoriu, in timp ce promotorii vor oferi sprijin pentru 

identificarea actorilor locali potentiali beneficiari din fiecare comuna. 

Pentru a se asigura succesul si eficacitatea implementarii Planului de Dezvoltare Locala, dar si 

calitatea echipei locale, membrii acesteia au fost selectati avand in considerare urmatoarele 

criterii: experienta anterioara cu proceduri similare membrii in echipa de implementare a unor 

proiecte cu finantari externe (PNDR, PODCA, POSDRU, PHARE), dovedita prin CV-uri si 

instruire adecvata. De asemenea, cea mai mare parte a echipei selectate a fost implicate in 

procesul de constituire a parteneriatului si in pregatirea dosarului pentru selectia GAL, fapt ce va 

asigura continuitatea si cunoasterea aborddrii LEADER si a strategiei propuse. 

Avand in vedere importanta activitatilor de informare, comunicare, animare a teritoriului, 

precum si de verificare si evaluare a proiectelor, la momentul de fata partenerii au considerat 

necesara identificarea persoanelor care vor ocupa urmatoarele posturi: 

1. Responsabil administrativ – Ilie Florin Achim (CV anexat) 

2. Asistent 1 al responsabilului administrativ – Filipescu Mihai (CV anexat) 

3. Asistent 2 al responsabilului administrativ – Turcea Nicoleta (CV anexat) 

4. Animator comunitar -  Nan Ioana-Magdalena (CV anexat) 

5. Expert animare comunitara – Ilies Alina Daniela (CV anexat) 

6. Expert tehnic 1 – Olteanu Nicoleta  (CV anexat) 

 

ILIE FLORIN ACHIM – responsabil administrativ 

Experienta 

Administrator societate, cu urmatoarele responsabilitati: 

- elaborare proiecte de investiţii pentru obţinerea de finanţări nerambursabile ale Uniunii 

Europene -  SAPARD 
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- elaborare documente necesare finanţarii: Cererea de finanţare, Planul de afaceri,Strategie 

de Marketing, Studiul de fezabilitate, Partea economică-Prognoza veniturilor, Prognoza 

cheltuielilor, Proiecţia contului de profit si pierdere, Flux de numerar  

In perioada 01.02.2006 – prezent a elaborat peste 15 proiecte de finantare pe masurile 3.1 3.4 si 

3.5. 

In perioada 01.03.2008 – prezent am elaborat 63 proiecte: Axa 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii 

microintreprinderilor, Masura 123 (FEADR), Masura 313 (FEADR), Masura 121, Masura 112, 

Masura 312, Masura 125. 

In prezent Dl. Ilie Florin Achim este inscris la un curs de formare in ocupatia de manager de 

proiect, examenul de absolvire sustinandu-se in data de 30 aprilie 2012. 

 

FILIPESCU MIHAI - asistent al responsabilului administrativ 

Experienta 

Administrator societate avand ca domeniu de activitate consultanta fonduri europene, ofera 

consultanta in urmatoarele domenii: fonduri structurale, finantari bancare, finantari private. 

Are experienta in domeniul financiar-bancar si ca manager de echipa, fiind de-alungul timpului 

director la cateva institutii bancare din Brasov. 

In prezent Dl. Filipescu Mihai este inscris la un curs de formare in ocupatia de manager de 

proiect, examenul de absolvire sustinandu-se in data de 30 aprilie 2012. 

 

TURCEA NICOLETA - asistent al responsabilului administrativ 

Experienta 

In calitate de Referent de specialitate superior are urmatoarele atributii: 

-elaborareaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor 

communicate. 

-realizeazeaza operatiunile de planificare a achizitiilor: identificarea dispozitiilor legale 

aplicabile, cercetare de piata, identificare si evaluare riscuri, estimarea valorii si alegerea 

procedurii, obtinerea aprobarilor si declansarea procedurii de achizitie. 
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-participa la elaborarea documentatiei de atribuire, ori in cazul organizarii unui concurs de 

solutii, a documentatiei de concurs, pe baza specificatiilor tehnice primite de la compartimentele 

interesate. 

-indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in legislatia 

in vigoare privind achizitiile publice. 

-participa la aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire. 

-constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice. 

-urmareste asigurarea cadrului juridic si organizatoric pentru toate formele de achizitii conform 

legislatiei in vigoare 

-urmareste  respectarea  disciplinei contractuale în domeniul de  activitate. 

-membru al comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor indeplineste atributiile 

prevazute in decizia de numire. 

Educatie si formare: 

- curs de formare profesionala – formator, curs deformare profesionala – expert accesare fonduri 

structural si de coeziune europene, etc. 

 

NAN IOANA-MAGDALENA – animator comunitar 

Experienta  

Administrator societate SRL-D, al carui proiect l-a conceput si l-a implementat in urma accesarii 

fondurilor pentru tinerii intreprinzatori; Experienta anterioara bancara, in managementul 

echipei,marketing si publicitate. 

In prezent colaboreaza in calitate de consultant  cu SC EuroFond Cons SRL. 

 

ILIES ALINA-DANIELA – expert animare comunitara 

Experienta 

In calitate de senior consultant in cadrul in cadrul unei firme de consultanta are urmatoarele 

responsabilitati si atributii: 

- analiza preliminara economica si financiara si stabilirea unui diagnostic al societatii  
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- calcularea necesarului si a structurii optime de finantare (termen scurt/termen lung) 

- prospectarea pietei bancare si cautarea unor oferte de credite de la banci, adaptate nevoilor 

clientilor, in ceea ce priveste costurile si conditiile oferite 

- pregatirea documentatiei de credit, care presupune: elaborarea planului de afaceri, analiza 

financiara, pregatirea tuturor documentelor, situatiilor si rapoartelor solicitate de banci, 

identificarea si evaluarea garantiilor, asistenta juridica, etc 

- colaborare cu banca pe toata durata analizei dosarului de credit si solutionarea tuturor 

solicitarilor bancii, pana la aprobare  

Experienta anterioara este de manager relatii clienti in institutii bancare. 

 

OLTEANU NICOLETA – expert tehnic 

Experienta: 

In calitate de manager de proiect in cadrul unei firme de consultanta are urmatoarele 

responsabilitati si atributii: 

- intocmirea de memorii justificative, studii de fezabilitate si planuri de afaceri (prognoze 

economice, cash-flow, analize de piata), completarea cererilor de finantare in vederea obtinerii, 

de catre diferiti beneficiari (persoane fizice/juridice), unei finantari pe baza fondurilor 

nerambursabile europene si/sau credite bancare.   

- realizarea documentatiilor de achizitii si de plati aferente atat proiectelor de achizitii 

independente cat si celor de achizitii complexe. 

 

III.3.1  Descrierea resurselor materiale 

Pentru implementarea Planului de Dezvoltare Locala, primaria Bran va pune la dispozitia 

asociatiei spatiul in care isi vor derula activitatea angajatii compartimentului administrativ. 

Spatiile vor beneficia de toate dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii in bune conditii - 

mobilier, echipamente IT, conexiune la Internet, telefon, fax si orice alte materiale care vor 

rezulta ca necesare pe parcursul implementgril strategiei. 

In cadrul biroului din teritoriu se vor derula activitatile de animare, promovare, informare, 

lansare apel de proiecte, precum si sprijinirea depunkorilor de proiecte. 
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Pentru a facilita schimbul de informatii si a pastra legatura cu institutiile judetene si regionale 

implicate in implementarea axei LEADER, in municipiul Brasov va functiona un birou extern al 

GAL¬ ului in care se vor derula, de asemenea, actiuni de coordonare, monitorizare si evaluare a 

stadiului implementarii Planului de Dezvoltare. 

 

III.3.3 Buget indicativ anual de funcţionare a GAL – ului 

     

Bugetul pentru cheltuielile de functionare a GAL-ului „Transcarpatica" va fi de maxim 15% din 

totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare locala, dar nu mai mult de 

300.000 euro (pentru componenta a - functionarea GAL - 16% si componenta b instruire si 

animarea teritoriului dupa selectia GAL - 4%). 

Cheltuielile eligibile pentru cele doua componente sunt urmaoarele: 

Componenta a: 

Pentru aceasta componenta cheltuielile nu vor depasi 80% din totalul alocat pentru GAL in 

cadrul acestei sub-masuri (431.2) si va acoperi cheltuieli precum: 

- salarii si alte plati pentru personalul GAL; 

- cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii de expertiza legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locala; 

- cheltuieli pentru inchirierea unor locatii; 

- cheltuieli pentru inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice, precum si 

a altor echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor GAL; 

- cheltuieli pentru organizarea intalnirilor; 

- cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii postale), transport si 

plata utilitatilor (caldura, lumina, etc.); 

- cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si europene de dezvoltare 

rurala, seminarii etc. 
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Componenta b: 

Pentru aceste activitãti, GAL-ul va cheltui cel putin 20% din valoarea eligibila determinata 

pentru fiecare GAL in parte din cadrul acestei sub-masuri (431.2) si va acoperi cheltuieli pentru: 

- studii ale zonei; 

- masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare locala; 

- instruirea personalului implicat in implementarea strategiei de dezvoltare locala; 

- evenimente de promovare; 

- instruirea liderilor locali. 

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia sau constructia de cladiri, precum si achizitionarea 

de teren. 

Asigurarea co-finantarii necesare va fi facuta din cotizatiile anuale ale membrilor, dar si din alte 

surse atrase. 

BUGET INDICATIV annual GAL 

 

Venituri Suma 

Maxim 15% din totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare 

locala, dar nu mai mult de 300.000 euro 

300.000 

Cheltuieli  

Componenta a 240.000 

Salarii si alte plati pentru pesonalul GAL 199.600 

Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii de expertiza legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locala 

7.000 

Cheltuieli pentru inchirierea unor locatii 6.400 

Cheltuieli pentru inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice, 

precum si a altor echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor GAL 

5.200 

Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor 6.000 
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Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta), transport, plata utilitatilor 7.800 

Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si europene de 

dezvoltare rurala, seminarii, etc. 

8.000 

Componenta b 60.000 

Studii ale zonei 8.000 

Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare locala 20.000 

Instruirea personalului implicat in implementarea strategiei de dezvoltare locala 10.000 

Evenimente de promovare 13.000 

Instruirea liderilor locali 9.000 

 

III.3.4.Dispozitivul de comunicare şi informare. 

Avem în vedere o informare completă, corectă şi responsabilă a potenţialilor beneficiari 

din GAL Transcarpatica asupra implementării Planului de Dezvoltare Locală.  

Pentru a asigura o absorţie cât mai eficientă a fondurilor europene este foarte important 

ca un număr cât mai mare de potenţiali beneficiari să fie informaţi despre sprijinul financiar pe 

care îl pot obţine prin proiect.  

Pe de altă parte dorim să comunicăm cu beneficiarii pentru a facilita crearea unui sistem 

de relaţii funcţionale în vederea implementării Planului de Acţiune Locală şi pentru 

sustenabilitatea lui viitoare. 

Comunicarea va fi clară, concisă, concretă, adaptată publicului ţintă si coerentă la toate 

nivelele, pe durata întregii perioade de implementare. Aceasta se articulează în jurul a trei 

principii: 

• flexibilitatea (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul intern si extern); 

• transparenţa (capacitatea de a furniza informaţie obiectivă si corectă referitoare la activităţile 

desfăşurate prin program cu susţinerea prin FEADR); 

• eficienţa (utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim).   
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Realizarea identităţii vizuale: GAL TRANSCARPATICA 

Pentru crearea unei imagini unitare asupra existenţei şi activităţilor GAL 

TRANSCARPATICA si este necesară realizarea unei identităţii vizuale. 

Identitatea vizuală presupune crearea unei sigle şi a unui slogan pentru GAL Transcarpatica 

care să reflecte rolul pe care această structură o are în teritoriu pe de o parte iar pe de altă parte 

să fie reprezentativă pentru relaţia cu alte teritorii implicate în reţele naţionale şi internaţionale 

de dezvoltare rurală. Acest nume a fost ales de parteneri pentru Grupul de Acţiune Locală 

reprezentativ celor 3 localităţi deoarece se suprapune teritoriului geografic strabatut de culoarul 

Rucar – Bran, culoar de trecere din Transilvania in Tara Romaneasca. 

Suplimentar siglei si sloganului se vor elabora şi reguli de aplicare a acestora pe diferite tipuri 

de materiale (tipărite, audio video, promoţionale, etc.). 

Promovarea identităţii vizuale se va face prin materialele care se vor concepe pentru 

comunicare şi informare.  

Se vor crea formate de hârtii cu antet, cărţi de vizita, plicuri, şi se va concepe din punct de 

vedere vizual aplicarea identităţii pe alte tipuri de materiale: pixuri, tricouri, autocolante pe 

autoturisme şi alte echipamente, etc. 

Identitatea vizuală va fi realizată de comun acord cu partenerii GAL Transcarpatica în cel mai 

scurt timp posibil de la înfiinţarea GAL - ului şi va ţine cont de poziţia acestora faţă de 

modalitatea de reprezentare teritorială şi de experienţele anterioare ale teritoriului.  

Sigla GAL Transcarpatica va apărea împreună cu sigla programului LEADER în toate 

acţiunile noastre de informare şi comunicare. 

Responsabilitatea realizării siglei revine tuturor partenerilor iar grija ca ea să fie prezentă în 

toate acţiunile de informare revine animatorilor GAL Transcarpatica. 

Comunicare şi informare on – line accesibilă tuturor celor interesaţi 

Este o metodă de informare pe care noi am avut-o în vedere încă de la începutul derulării 

proiectului initiat din fonduri FEADR pentru construirea unui parteneriat public – privat 

LEADER pentru acest teritoriu. Continuând pe această idee vom avea în vedere: 

 Dezvoltarea unui website specific GAL TRANSCARPATICA care va prezenta 

informaţii la zi despre derularea programului. Animatorii desemnaţi vor avea 

responsabilitatea de a posta materiale despre: teritoriul acoperit, parteneri, colaborare 

internaţională şi naţională, proiectele LEADER - modalitatea lor de accesare şi 

implementare în teritoriu, evoluţia lor ulterioară. Pe lângă informaţia descriptivă vor 
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apărea şi informaţii vizuale: fotografii de la locul de derulare al proiectelor prin care se 

pot promova practicile pozitive ce rezultă din implementarea planului. Deoarece este o 

iniţiativă nouă în teritoriu considerăm că prezentarea evoluţiei proiectelor în această 

formă va fi o încurajare şi pentru alţi potenţiali beneficiari de a  veni şi accesa măsurile 

propuse de parteneriatul public – privat. 

 Forumul de discuţii va fi ataşat paginii de web, un animator responsabil răspunzând 

la toate întrebările legate de program.  

 Grupuri de E – Mail: vom da posibilitatea de a se folosi şi acest instrument de 

comunicare pentru beneficiari ai proiectelor şi potenţiali beneficiari; În funcţie de 

cerinţele celor înscrişi pe liste se vor da răspunsuri dar împreună vom găsi şi soluţii 

pentru o implementare eficientă a programului. 

 Bază de date care va cuprinde 3 aspecte: 

- informaţii despre beneficiarii proiectelor: activităţile finanţate, suma de finanţare, date 

de contact ale beneficiarilor; 

- informaţii cu datele de contact ale partenerilor publici şi privaţi din GAL; 

- informaţii cu posibili parteneri pentru stabilirea unor relaţii de colaborare din teritoriu 

şi din afara teritoriului; 

Această metodă este necesară de aplicat în zonă deoarece internetul este într-o continuă 

ascensiune aici mai ales în şcoli, instituţii publice şi micile localuri sau pensiuni.  

Intervenţia animatorilor GAL Transcarpatica se va face de câte ori va fi necesar: la lansarea 

unei măsuri, la implementarea unui proiect, la finalizarea lui, la promovarea unei idei inovative 

care poate fi sau deveni model de bună practică în zonă, la colaborarea cu entităţi din ţară şi 

străinătate care au acelaşi statut. 

Vom ţine cont de orice recomandare venită din partea beneficiarilor care este în concordanţă 

cu obiectivele stabilite prin program şi ajută la implementarea Planului de Dezvoltare Locală.  

Responsabilitatea pentru aceste activităţi revine animatorilor desemnaţi; 

Comunicarea şi informarea scrisă  

Instrumentele folosite atât pentru comunicarea cu beneficiarii proiectelor cât şi cu autorităţile 

superioare GAL-ului sunt: 

 Comunicarea prin poştă a documentelor sau informaţiilor legate de  implementarea 

măsurilor şi derularea unor proiecte; 

 Comunicarea şi informarea prin e-mail asupra unor informaţii legate de program; 

 Comunicarea prin fax privind informaţii legate de program cum ar fi diferite 

notificări, anunţul vizitelor pe teren, invitaţii de participare, alte documente mici; 

Se vor realiza ori de câte ori este nevoie în procesul de implementare a Planului de 

Dezvoltare Locală. 

Responsabilitatea pentru informarea beneficiarilor şi comunicarea cu forurile superioare 
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revine experţilor tehnici interni desemnaţi; 

Întâlniri publice pentru informarea potenţialilor beneficiari în fiecare localitate 

Se vor realiza în fiecare localitate în scopul promovării programului şi lansării apelului de 

finanţare pentru fiecare măsură pentru potenţialii beneficiari publici şi privaţi. Avem în vedere 

că beneficiarii noştri sunt din categorii diferite aşa că este necesar ca informaţiile să ajungă la 

ei şi să fie înţelese corespunzător. Animatorii vor fi prezenţi la şedinţele publice organizate în 

colaborare cu administraţiile publice şi vor prezenta potenţialilor beneficiari: scopul 

programului LEADER, măsurile care se vor finanţa, sumele de finanţare pentru fiecare măsură, 

cine poate fi beneficiar, datele previzionate pentru sesiunile de finanţare, datele de contact ale 

responsabililor de program. Echipa de proiect se va folosi pentru informare de materiale 

informative cu caracter general: 

 Pliante informative adresate publicului ţintă cu descrierea activităţilor curente ale 

GAL-ului şi scopul lui în teritoriu, cu datele de contact ale persoanelor responsabile; 

 Broşuri de informare cu descrierea pe larg a obiectivelor strategice, a priorităţilor de 

dezvoltare, a măsurilor şi principalelor tipuri de proiecte eligibile, a locului unde se 

depun proiectele; 

 Banner care va fi pus la locul activităţii; 

 Prezentare publlică power-point de conştientizare a populaţiei privind implementarea 

Planului de Dezvoltare Locală, aspecte despre teritoriul acoperit de program, 

beneficiari eligibili şi necesitatea de implicare a tuturor în promovarea şi dezvoltarea 

armonioasă a tinutului Bran-Moieciu-Fundata; 

La finalul fiecărei întâlniri publice se va realiza un proces verbal care va cuprinde aspecte care 

pot fi folosite şi în îmbunătăţirea activităţilor viitoare ale GAL-ului.  

Responsabilitatea acestor acţiuni revine animatorilor coordonaţi de administratorul desemnat; 

Seminarii de informare şi instruire pentru beneficiarii proiectelor publici şi privaţi 

Seminarile vor fi parte a procesului de monitorizare pentru ca beneficiarii să fie informaţi şi 

lămuriţi la începutul proiectului şi la finalizarea lui asupra condiţiilor de implementare: 

proceduri de achiziţii publice, evaluare, solicitare prefinanţare şi rambursare, întocmire 

rapoarte narative şi financiare. Instrumentele folosite pentru informare vor fi: 

 Prezentări power-point care vor cuprinde prezentarea priorităţii, măsurii, alocarea 

financiară şi eligibilitatea cheltuielilor, conţinutul rapoartelor financiare şi narative şi 

mod de întocmire. 

 CD-uri cu formularele şi procedurile necesare derulării proiectului; 

 Listele de prezenţă cu antetul specific vor fi multiplicate şi distribuite celor prezenţi 

la finalul seminarului pentru facilitarea comunicării; 

Responsabilitate va reveni echipei de animare coordonate de administratorul GAL-ului şi unui 
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expert extern care va explica procedurile tehnice necesare implementării; 

Informare şi comunicare Media 

Este o modalitate de comunicare şi informare accesibilă tuturor potenţialilor beneficiari din 

zonă. Va fi un mijloc de promovare a GAL Transcarpatica şi în afara teritoriului care să ne 

întărească şi să ne consolideze poziţia la nivel regional şi naţional. Instrumentele folosite vor 

fi: 

 Comunicate de presă: se vor realiza ori de câte ori va fi lansat un apel de finanţare pe 

una dintre măsurile specificate în Planul de Dezvoltare Locală. Vom susţine şi 

beneficiarii proiectelor pentru publicare în presă a informaţiilor privind începerea şi 

finalizării unui proiect finanţat prin programul LEADER. 

 Articole în presă: vor apărea ori de câte ori GAL-ul va avea acţiuni care vizează 

implementarea strategiei inclusiv activităţile de colaborare cu alte GAL-uri la 

solicitarea ziarelor judeţene: Pro Bran, Transilvania Expres, Informatia Brasovului, 

Monitorul Expres etc. sau alte publicaţii locale sau naţionale. 

 Anunţuri: vor apărea în presă sau pe posturile de radio locale: Radio Brasov, posturi 

locale care acoperă toată zona, ori de câte ori va fi necesar. 

 Reportaje: se vor realiza în colaborare cu televiziunile locale pentru promovarea 

microregiunii şi facilitarea relaţiei de comunicare între GAL şi beneficiari pentru 

susţinerea implementării Planului de Acţiune Locală şi pentru promovarea conceptelor 

LEADER şi aplicarea lor la nivel teritorial.  

 Conferințe de presă: abordarea LEADER este una nouă în teritoriu şi are nevoie de o 

abordare de acest fel ori de câte ori va fi lansată sau se va închide o linie de finanţare. 

Vom folosi această modalitate şi pentru a prezenta rezultatele obţinute de posibilele 

acţiuni ale Grupului de Acţiuni Locală. Animatorii responsabili vor pregăti un dosar de 

presă cu informaţie specifică. 

Relaţia cu mass–media va intra în responsabilitatea administratorului GAL Transcarpatica, a 

echipei de animatori şi a preşedintelui desemnat sau a altor persoane desemnate din Consiliul 

director. 

Evenimente de promovare pentru acţiunile GAL Transcarpatica 

Pentru a informa corect şi a creşte vizibilitatea în rândul beneficiarilor vom avea o colaborare 

constantă între partenerii noştri publici şi privaţi şi de asemenea cu cei din teritoriu. Pe de altă 

parte GAL Transcarpatica are nevoie de a se delimita de alte instituţii, de a-şi face cunoscute 

intenţiile şi de a-şi crea o imagine care să fie în concordanţă cu serviciile şi produsele pe care 

le oferă.  

Vom face publice acţiunile noastre participând sprijiniţi de parteneri la acţiuni ale acestora în 

teritoriu ori de câte ori acestea vor avea loc. 
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Va fi de exemplu o bună ocazie de a promova valorile LEADER şi informa publicul interesat 

când în decursul unor proiecte sau odată cu finalizarea implementării vor fi prezentate 

rezultatele. De exemplu lansarea unui produs nou specific zonei sau a unui proiect inovativ, 

finalizarea cu succes a unei acţiuni pilot sunt importante. Vom susţine activităţile noastre cu : 

 Pliante informative adresate publicului ţintă cu descrierea activităţilor curente ale 

GAL-ului şi scopul lui în teritoriu, cu datele de contact ale persoanelor responsabile; 

 Broşuri de informare cu descrierea pe larg a obiectivelor strategice, a priorităţilor de 

dezvoltare, a măsurilor şi principalelor tipuri de proiecte eligibile.  

 Afişe pentru informarea privitoare la organizarea sau participarea la un eveniment; 

 Bannere care vor fi puse la locul activităţii sau vor fi folosite ca mijloace de 

publicitate; 

 Plăcuţe informative amplasate în biroul GAL Transcarpatica şi la locul de desfăşurare 

al proiectelor; 

 Panouri informative temporare:vom susţine beneficiarii proiectelor în îndrumarea 

realizării şi amplasarea acestor panouri de informare; 

Responsabilitatea pentru acest timp de acţiuni revine animatorilor coordonaţi de administrator 

în colaborare cu beneficiarii proiectelor. 

Întâlniri periodice de informare pentru asociaţi 

Avem în vedere şi întâlniri periodice de informare cu asociaţii noştri în vederea susţinerii GAL 

Transcarpatica şi pentru a da posibilitatea asociaţilor să îşi exprime punctele de vedere asupra 

întregului proces, pentru cooptarea de noi susţinători şi pentru a prezenta conţinutul unor 

materiale informative care să ofere informaţii de bază despre activităţile şi proiectele noastre. 

Instrumentul de informare şi comunicare va fi: 

 Raportul de evaluare realizat de experţi cooptaţi asupra programului(cel puţin odată 

pe an); 

 Raportul de progres realizat şi prezentat de experţii tehnici interni şi administrator; 

Vom avea în vedere cel puţin: 

- Evoluţia numărului dosarelor depuse; 

- Evoluţia numărului de potenţiali beneficiari care au accesat informaţia conţinută în 

materialele informative (afişe, pliante, ghiduri, broşuri etc.);  

-  Evoluţia profilului celor care depun proiecte în funcţie de categoria profesională, sex, 

egalitatea şanselor; 

- Numărul de accesări website pentru obţinerea de informaţie din domeniul dezvoltării rurale; 

- Recunoaşterea logo-ului comunitar LEADER; 

• Vizibilitatea GAL Transcarpatica în mass-media (număr de apariţii televizate si prezenţa în 
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presa scrisă). 

Responsabilitate pentru convocarea acestor întâlniri periodice revine preşedintelui desemnat al 

asociaţiei iar prezentarea evoluţiei activităţilor GAL-ului revine administratorului desemnat. 

Conferinţă tematică 

Este altă metodă de informare pe care o avem în vedere. Nu numai că vom susţine informarea 

beneficiarilor asupra desfăşurării programului dar vom avea în vedere şi opiniile lor. 

Conferinţele vor face referire la implementarea priorităţilor stabilite din Planul de Dezvoltare 

Locală iar informaţia pentru beneficiar se va regăsi în: 

 Buletinul informativ(newsletter) tipărit: va conţine informaţii, opinii ale 

beneficiarilor direcţi, elemente de legislaţie corelate cu procesul de implementare a 

Planului de Dezvoltare Locală.  

 Buletinul informativ electronic: acelaşi material va fi publicat şi pe pagina de internet 

putând fi descărcat sau vizualizat de cei interesaţi; 

 Modelele de bune practici prezentate tipărit, CD-uri şi postate pe pagina de 
internet: avem în vedere că nu totdeauna există soluţii standard la toate problemele şi 

la nivel local. De aceea considerăm necesar ca să aducem în faţa beneficiarilor noştri 

experienţe care au avut succes şi în altă parte şi care pot constitui surse de inspiraţie  

pentru proiectele care urmează a fi implementate. De asemenea prin puterea exemplului 

actorii locali care au implementat cu succes un proiect vor avea posibilitatea de a 

prezenta în aceste conferinţe realizările lor; 

Aceste conferinţe vor fi un bun prilej de a stabili relaţii de colaborare cu teritorii noi şi de a 

învăţa din experienţe noi. Se va consolida şi poziţia GAL Transcarpatica în Reţeaua Naţională 

de Dezvoltare Rurală şi în reţelele europene de profil. 

Responsabilitatea pentru aceste acţiuni revine directorului executiv şi echipei de animatori. 

 

Acţiunile de informare şi promovare se vor desfăşura în funcţie de nevoile de informare 

identificate după fiecare etapă de implementare, ţinând cont de faptul că aceste acţiuni constituie 

tehnici specifice de comunicare esenţiale în derularea campaniilor de informare atât pentru 

publicul larg, cât si a celor orientate către potenţialii beneficiari. 

 Ne vom folosi de toate resursele disponibile inclusiv de organizaţiile partenere care la 

rândul lor pot disemina informaţiile primite şi pot susţine acest proces derulat de GAL 

Transcarpatica în implementarea Planului de Dezvoltare Locală.. 
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Criteriile de evaluare a acţiunilor de informare a publicului larg sunt: 

• Numărul de panouri şi plăcuţe explicative aferente investiţiilor derulate sau finalizate prin 

LEADER;  

• Numărul de accesări şi documente descărcate de pe pagina de internet a GAL Transcarpatica; 

• Vizibilitatea GAL Transcarpatica în mass-media; 

• Recunoaşterea logo-ului comunitar în urma campaniilor de informare derulate în mediul rural; 

• Numărul evenimentelor de informare generală organizate de GAL Transcarpatica; 

• Numărul participărilor reprezentanţilor AM PNDR la evenimentele organizate de terţi; 

• Numărul de accesări a Raportului Anual al GAL Trasncarpatica postat pe site-ul realizat. 

 

III.4.Implementarea proiectelor în cadrul GAL – ului 

 

PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

         Monitorizarea permanentă a implementării proiectelor din cadrul Planului de Dezvoltare 

Locală are rolul de a asigura respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale, pe toată durata de 

implementare, atingerea obiectivelor stabilite prin proiectele care se vor implementa şi astfel a 

obiectivelor specifice şi generale prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.  

GAL Transcarpatica  şi-a stabilit un sistem de monitorizare, evaluare şi control care să se asigure 

că Planul de Dezvoltare Locală este implementat corespunzător iar resursele financiare sunt 

folosite pentru a atinge obiectivele stabilite prin acesta.  

1.Procesul de Monitorizare General.  

         Pe toată durata procesului de implementare, aparatul tehnic alături de un responsabil 

financiar şi un auditor cooptat vor monitoriza administrativ şi tehnic proiectele finanţate prin:  

analiza rapoartelor însoţite de documente justificative, vizite ce vor fi efectuate la locul derulării 

proiectelor şi verificări suplimentare.  

De asemenea, în vederea bunei desfăşurări a activităţilor şi în scopul reducerii apariţiilor 

posibilelor riscuri în implementare, aparatul tehnic va oferi beneficiarilor asistenţă post-
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contractare. Rapoartele de monitorizare trimise de Beneficiari trebuie să conţină informaţii 

privind modul de desfăşurare şi rezultatele activităţilor prevăzute în cererea de finanţare.  

Va exista o fază iniţială când echipa de la nivelul GAL Transcarpatica va colecta informaţiile 

financiare din rapoartele de selecţie întocmite la nivel local unde vor apărea cuantificate cererile 

de finanţare eligibile cu finanţare sau fără finanţare şi neeligibile, cu alocările financiare aferente 

pe priorităţi şi măsuri. Aceste informaţii se vor completa permanent pe parcursul implementării 

Planului de Dezvoltare Locală.  

Pentru monitorizarea eficientă a implementării proiectelor, fiecare beneficiar va avea obligaţia  de 

a completa şi trimite persoanelor responsabile de la nivelul GAL Transcarpatica, în termenele 

prevăzute, următoarele trei tipuri de rapoarte:  

 Raport Tehnic de Progres Numărul 1(pentru avans unde este cazul); 

 Raport Tehnic de Progres Numărul 2 (la cererea de rambursare); 

 Raport Final Numărul 3 (la finalul proiectului însoţit de cererea finală de plată). 

Raportul Tehnic de Progres Numărul 1 va fi completat de Beneficiari, după începerea 

derulării proiectului şi oricum nu mai devreme de faza realizării achiziţiilor publice şi odată cu 

cererea de avans dacă este cazul. El va conţine activităţile derulate şi  cele aflate în curs de 

desfăşurare, precum şi indicatorii pentru activităţile finalizate până în acel moment şi va fi 

transmis către GAL Transcarpatica în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare funcţie de datele 

de referinţă ale proiectului. Acest tip de raport, este necesar în vederea prevenirii şi identificării 

din timp a oricăror dificultăţi şi/sau probleme ce ar putea apărea pe perioada de implementare a 

proiectului, conducând la o mai bună gestionare a activităţilor prevăzute în contract şi la 

preîntâmpinarea eventualelor nereguli. De asemenea, raportul este necesar în vederea colectării 

datelor de implementare, utile pentru întocmirea raportului semestrial şi a celui anual din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală Axa LEADER. Acest raport va fi însoţit, când este 

cazul, de documentele justificative stabilite de APDRP. Aceste documente vor fi trimise în copie 

şi vor avea pe fiecare pagină semnătura managerului de proiect, ştampila cu programul FEADR 

şi menţiunea ,,conform cu originalul”.   

Raportul Tehnic de Progres Numărul 2 va însoţi fiecare cerere de rambursare trimisă de 

Beneficiar către GAL Transcarpatica pentru monitorizare şi către CRPDRP pentru plată şi va fi 

completat astfel:  
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 cu activităţile aprobate în cererea de finanţare şi desfăşurate înainte de semnarea 

contractului (dacă este cazul); 

 cu activităţile desfăşurate în perioada parcursă de la data solicitării pre-finanţării (în cazul 

primei cereri de rambursare) sau de la data transmiterii ultimei cereri de rambursare.  

Fără acest raport şi documentele justificative solicitate, CRPDRP nu poate demara acţiunea de 

rambursare a banilor către Beneficiar şi nu se poate urmări evoluţia corespunzătoare a proiectului 

din punct de vedere financiar şi al activităţilor desfăşurate.      

     Raportul Final Numărul 3 va fi transmis de Beneficiar către GAL Transcarpatica în termen 

de cel mult 30 zile calendaristice de la finalizarea proiectului şi va însoţi ultima cerere de 

rambursare şi documentele justificative ale acesteia. Raportul este necesar pentru evaluarea 

finală a proiectului şi are un rol esenţial în identificarea cheltuielilor eligibile din cadrul 

proiectului, în vederea rambursării ultimelor sume către Beneficiar de către APDRP.  

Fiecare raport tehnic de progres  va fi însoţit de documente justificative, din toate cele trei 

categorii enumerate mai jos, funcţie de activităţile desfăşurate în perioada de raportare:   

Documente justificative în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plăţii (în 

funcţie de cheltuielile/activităţile efectuate):  

 Raportul financiar însoţit de cererea de plată: completate, datate şi semnate (cu 

numele în clar) şi ştampila de identificare a furnizorului/beneficiarului proiectului; 

 Facturi care vor avea sigiliul pentru „bun de plată”, ştampila “Conform cu originalul,, şi 

,,Fonduri FEADR”, respectiv menţiunea “remis spre rambursare către APDRP pentru 

proiectul cod……..”, având ştampila şi semnătura responsabilului financiar al instituţiei sau 

persoanei desemnate prin act administrativ să gestioneze operaţiunile financiare ale 

proiectului pentru certificarea realităţii şi legalităţii serviciilor prestate/bunurilor 

achiziţionate. Facturile emise trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe: sa aibă formatul 

prevăzut de actele normative in vigoare si sa fie completate in conformitate cu acestea; data 

înscrisa pe factura nu este anterioara datei semnării contractului de finanţare cu APDRP si 

MADR; sa fie emisa de furnizor/ beneficiar către Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit. Furnizorul/ Beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cheltuielilor solicitate 

spre rambursare (valoarea din factura fără taxe recuperabile) se încadrează in liniile din 

bugetul proiectului. Cheltuielile care depăşesc valoarea din linia bugetara sunt considerate 
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cheltuieli neeligibile prin Programul FEADR si trebuie suportate de furnizor/beneficiar. 

Pentru facturile parţial acceptate, acestea trebuie sa conţină: suma parţial acceptata, suma 

rămasa de plătit; ştampilele si semnăturile experţilor tehnici.  

 Graficul de eşalonare privind depunerea cererilor de rambursare (actualizat);  

 Contracte (după caz): contracte individuale de muncă sau acte adiţionale la contractele 

de muncă, încheiate pe perioadă determinată sau nedeterminată înregistrate şi avizate de ITM 

(cu excepţia angajaţilor din administraţia publică), contracte de prestări servicii; contracte 

civile de prestări servicii, contracte de lucrări pentru derularea investiţiilor; 

 Transport: bonuri taxe autostradă, bonuri taxe de trecere a podurilor bac, etc., 

chitanţe/bonuri taxe parcare, bonuri fiscale de combustibil cu înscrierea pe verso a numărului 

maşinii, foaia de parcurs şi foaia de activitate zilnică, declaraţie privind consumul de 

carburant, etc.  

 Deplasare: ordin de deplasare şi referatul de justificare (pentru salariaţii instituţiilor 

publice), biletele de călătorie/ tichete;  

 Salarii şi onorarii: fişe de pontaj, state de plată a drepturilor băneşti, listă de avans 

chenzinal, centralizatoare state de plată, situaţia privind stabilirea contribuţiilor CAS, 

CASS/şomaj/comision ITM/ contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 

declaraţia ITM, declaraţia 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, 

declaraţia 102 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi 

fondurile speciale, Declaraţia fiscală privind stabilirea comisionului la ITM;  

 ordine de plată/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, borderou virare în cont de card, 

registru de casă;  

 dispoziţia de plată (în cazul plăţilor în numerar);  

 extras de cont din care să rezulte viramentele şi/sau extragerile, etc.   

Pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat, faţă de cele mai sus menţionate, se vor transmite 

şi copii după angajamentele bugetare şi legale, ordonanţările de plată, semnate de către persoana 

împuternicită să acorde viza de control financiar preventiv propriu, respectiv viza de control 

financiar preventiv delegat, dacă este cazul şi semnătura ordonatorului principal de credite. 

Celelalte documente justificative în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plaţii vor 

fi transmise în copie, având menţiunea “Conform cu originalul”, semnate şi ştampilate de către 
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responsabilul financiar al instituţiei sau persoana desemnată prin act administrativ să gestioneze 

operaţiunile financiare ale proiectului pentru certificarea realităţii şi legalităţii serviciilor 

prestate/bunurilor achiziţionate.  

Documente justificative pentru activităţile desfăşurate:  

 foi de prezenţă la cursuri sau seminarii; 

 curriculum;  

 fişele de post;  

 C.V.-urile experţilor;  

  time-sheet-uri pentru experţi;  

 certificatele şi /sau diplomele obţinute;  

 raportul iniţial / intermediar / final asupra activităţii desfăşurate pe perioada raportării 

întocmit  

 documente privind realizarea măsurilor de informare şi publicitate:  

 - 1 exemplar din pliantul / broşura / mapa realizată;  

 - copii ale articolelor, anunţurilor apărute în presă, interviuri radio/tv;  

 - fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor/bannerelor;  

 - fotografii cu etichetele lipite pe bunurile achiziţionate din acest proiect;  

 - fotografii de la locul de desfăşurare a evenimentelor de promovare a proiectului; 

 raportul de audit extern al activităţilor, al înregistrărilor şi al conturilor proiectului (pentru 

raportul final) realizat cu respectarea standardelor de audit în vigoare de către un auditor 

autorizat, membru al unui organism recunoscut.  

Documentele vor fi trimise în copie şi vor avea pe fiecare pagină semnătura managerului de 

proiect şi menţiunea „conform cu originalul” şi ,,Fonduri FEADR,,.   

 

Documente justificative pentru achiziţiile publice:  

 contractul de furnizare / de servicii/ de lucrări încheiat de Beneficiar cu un terţ  (operator 

economic sau alt tip de contractor); 

  procesul verbal de predare-primire (dacă este cazul);  

  anunţul de participare;  
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  anunţul de atribuire;  

  actul administrativ de numire a comisiei de evaluare;  

  lista cu ofertanţii;  

  procesul verbal de deschidere a ofertelor;  

  raportul de evaluare a ofertelor;  

  eventualele contestaţii, etc.  

 

Documentele vor fi trimise în copie şi vor avea pe fiecare pagină semnătura responsabilului cu 

achiziţiile publice al instituţiei, ştampila în original şi menţiunea „conform cu originalul”. Dacă 

în urma analizării rapoartelor primite de la Beneficiar, echipa tehnică de monitorizare consideră 

necesar, va putea solicita, în scris, clarificări şi/sau alte documente suplimentare.   

Ultima cerere de rambursare va fi însoţită de Raportul Final, inclusiv de raportul de audit extern 

al activităţilor, înregistrărilor şi conturilor proiectului, realizat cu respectarea standardelor de 

audit în vigoare de către un auditor autorizat, membru al unui organism recunoscut.  

Procedurile descrise se aplică şi GAL Transcarpatica în raportul cu APDRP – CRPDRP atât 

pentru solicitarea lunară a sumelor pentru funcţionarea GAL – componenta a, cât şi pentru 

celelalte activităţi de instruire, promovare, studii ale zonei – componenta b, funcţie de situaţia 

specifică.  

Evidenţele se vor păstra informatizat pentru o mai bună monitorizare prin crearea unei 

baze de date la nivelul GAL-ului, privind măsurile, plăţile contractate şi effectuate (fluxul 

financiar), alte resurse implicate în desfăşurarea proiectelor. 

  

2. Procedurile specifice de monitorizare. 

        Aceste proceduri constau în vizite în teritoriu şi verificări suplimentare, pentru a monitoriza 

stadiul de desfăşurare a activităţilor descrise în proiect. Pe perioada de implementare se va 

efectua cel puţin o vizită în teritoriu, în momentul desfăşurării unei activităţi prevăzute în cererea 

de finanţare. Dacă activităţile proiectului se desfăşoară în locaţii diferite sau înregistrările se 

efectuează în altă locaţie faţă de cea prevăzută în proiect, atunci vizita se va face la locul 

desfăşurării activităţii vizate. Data efectuării vizitei va fi stabilite în scris, de comun acord cu 
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Beneficiarul. Cu 10 zile înainte de efectuarea vizitei, responsabilii GAL Transcarpatica vor 

trimite o scrisoare de înştiinţare, urmând ca Beneficiarul să trimită confirmarea vizitei în termen 

de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de înştiinţare. Vizitele în teritoriu vor fi efectuate 

pentru:  

 a ne asigura ca proiectul există “fizic”; 

 a verifica dacă informaţiile furnizate de Beneficiar Autorităţii de management sunt reale;  

 a oferi asistenţă Beneficiarului; 

 a identifica cât mai curând posibil eventualele probleme şi a face sugestii privind 

măsurile de remediere ale acestora; 

 a identifica elementele de succes ale proiectului.  

Acest tip de monitorizare se va realiza de către echipa GAL Transcarpatica împreună cu 

reprezentanţii judeţeni ai APDRP, respectiv cel puţin un membru al DADR Brasov va fi cooptat 

pentru desfăşurarea activităţii.   

În cazuri excepţionale, dacă în implementarea proiectului vor interveni aspecte neclare, 

Beneficiarul poate fi invitat la sediul GAL Trasncarpatica pentru verificări suplimentare. După 

efectuarea fiecărei vizite în teritoriu şi/sau a verificării suplimentare, se va întocmi un proces 

verbal care va fi semnat de către echipa care efectuează vizita şi de către Beneficiar. Va fi 

elaborat un raport al vizitei/verificării suplimentare care va conţine constatări, recomandări, 

concluzii, o copie a acestui raport urmând să vă fie transmisă şi Beneficiar.   

3. Asistenţă post-contractare. Asistenţa post-contractare reprezintă ajutorul oferit 

Beneficiarului de către GAL Trasncarpatica în implementarea proiectelor, în conformitate cu 

planul de activităţi din cererea de finanţare, şi în pregătirea de noi proiecte, fiind în acelaşi timp o 

modalitate posibilă de acţiune pentru a îmbunătăţi eficacitatea şi performanţa internă a tuturor 

activităţilor.  

Tipurile de asistenţă post-contractare pe care echipa noastră le are în vedere sunt: help-desk şi 

seminarii.  
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Help-desk. După semnarea contractelor, persoana desemnată sau echipa tehnică din cadrul GAL 

va sta la dispoziţia Beneficiarului cu toate informaţiile necesare clarificării problemelor ce pot 

apărea pe perioada derulării proiectului, pentru a asigura implementarea eficientă a acestuia şi 

atingerea obiectivelor propuse. Comunicarea Beneficiarului cu echipa tehnică sau persoana 

desemnată se va face telefonic, prin fax sau e-mail.  

Seminarii. Personalul GAL Transcarpatica îşi propune să organizeze de-a lungul perioadei de 

implementare seminarii tematice astfel încât să furnizeze Beneficiarului informaţii actualizate 

necesare în implementarea proiectelor şi să  ofere recomandări specifice şi exemple de bună sau 

rea practică. Unul dintre seminarii va fi de instruire şi va face referire la: 

 Proceduri şi termene obligatorii de respectat în implementarea contractelor; 

 Completarea şi înaintarea cererii de plată a avansului; 

 Respectarea Planului de Implementare a activităţilor specificate în contract; 

 Modalitatea de elaborare şi transmitere la GAL Trasncarpatica, DADR Brasov şi 

CRPDRP, a rapoartelor iniţiale, intermediare şi finale(tehnice şi financiare); 

 Obligativitatea de a pune la dispoziţia organismelor de monitorizare, control şi plată 

informaţiile şi documentele cerute de acestea în exercitarea activităţilor lor; 

 Modalitatea de informare a autorităţilor competente asupra modificării contractului de 

finanţare care intră sub incidenţa notificărilor minore în cadrul contractului; 

 Modalitatea de elaborare şi transmitere către autorităţile competente a cererilor de 

modificare a contractului şi anexelor acestuia în vederea întocmirii de acte adiţionale la contract; 

 Proceduri şi termene referitoare la achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări din cadrul 

contractului; 

 Modalitatea de elaborare şi transmitere a cererii de plată intermediare şi finale; 

 Proceduri şi termene cu privire la vizibilitatea şi promovarea proiectelor; 

 Informare cu privire la obligativitatea păstrării tuturor documentelor aferente 

contractului, şi punerea la dispoziţia autorităţilor de control, care pot efectua inspecţii cel puţin 5 

ani de la ultima plată efectuată în cadrul proiectului. 
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Evaluarea implementării Planului de Dezvoltare Locală GAL TRANSCARPATICA. 

Evaluarea este strâns legată de procesul de monitorizare care se realizează prin întocmirea unor 

documente: rapoarte de progres şi situaţii financiar – contabile asupra sumelor folosite pentru 

implementarea Planului de Dezvoltare Locală. 

Evaluarea va avea în vedere toate activităţile desfăşurate atât la nivelul GAL cât şi la nivelul 

proiectelor implementate de Beneficiari.  

O primă evaluare s-a realizat şi este concretizată prin Analiza SWOT pentru a descoperi 

potenţialul zonei, punctele tari, slabe, oportunităţile şi ameninţările. Pe baza  acesteia s-au stabilit 

priorităţile de dezvoltare ale zonei, măsurile aferente obiectivelor generale şi specifice şi 

resursele necesare potenţialilor beneficiari pentru a pune în aplicare strategia. 

S-au stabilit o serie de indicatori pentru fiecare măsură urmând a se verifica dacă aceştia sunt 

atinşi pe parcursul implementării strategiei.  

Vom folosi şi aici instrumentele folosite în procesul de monitorizare cu precizarea că va fi vorba 

de rapoarte de evaluare, intermediare şi finale care vor arăta ce proiecte au fost alese, cum se 

implementează efectiv proiectele şi prin ele cum se ating obiectivele stabilite în strategie. Ele vor 

cuprinde referiri atât la indicatorii stabiliţi dar vor lua în considerare şi schimbările înregistrate în 

decursul derulării programului urmând ca la final să avem o vedere de ansamblu asupra 

întregului program.  

Modalităţile de abordare pe care le avem în vedere sunt calitative şi cantitative. 

Indicatorii sunt folosiți drept instrumente de evaluare a gradului în care au fost realizate 

obiectivele preconizate prin măsuri. Avem în vedere următorii indicatori generali:  

 

Nr. 

Crt.  

Indicatori 

1 Numărul de proiecte 

2 Numărul de beneficiari 

3 Numărul de proiecte aprobate pe comune 

4 Numărul de proiecte aprobate pe măsuri 

5 Numărul de proiecte aprobate pe an 

6 Numărul de proiecte depuse pe comune 

7 Numărul de proiecte depuse pe măsuri 

8 Numărul de proiecte depuse pe an 

9 Numărul de seminarii 
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10 Numărul de apariții în presă 

12 Număr de persoane instruite 

13 Număr de locuri de muncă create 

14 Număr de structuri de cazare modernizate 

15 Număr de evenimente organizate 

16 Număr de evenimente la care participă autorităţi superioare 

17  Număr de cooperări internaționale  

18 Număr de cooperări teritoriale 

20 Valoarea proiectelor contractate 

21 Număr de participanţi la evenimente 

22 Număr  de materiale informaţionale elaborate 

23 Număr de produse regionale dezvoltate 

24 Număr de etichete aplicate la nivel local 

25 Număr de panouri de vizibilitate  

26 Număr ale sectoarelor mai înainte izolate (agricultură şi 

turism) 

27 Număr de festivaluri culturale desfăşurate în aria 

rezervaţiilor naturale 

28 Număr de noi aplicaţii ale tehnologiilor de informaţie şi 

comunicaţie 

29 Revigorarea meseriilor locale specifice (mobilier, 

prelucrarea pietrei etc.) 

30 Numărul de meserii locale revigorate şi implicate în 

activităţi turistice. 

 

Monitorizarea şi evaluarea va asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, 

managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi 

monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. 

 În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua 

auditul de către auditorul stabilit. La sfârșitul programului se va elabora un raport de evaluare și 

monitorizare care va fi pus la dispoziția tuturor celor interesați.  

 

Controlul implementării Planului de Dezvoltare Locală. 

 

1. Proiectele finanţate prin Axa IV LEADER care prevăd implementarea Planului de 

Dezvoltare Locală vor fi verificate la faţa locului de o echipă de control desemnată de APDRP, 

cel puţin o dată pe perioada implementării. Acest control poate interveni în orice moment al 
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implementării măsurilor, cât şi după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la 

data încheierii proiectului şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico-financiară. 

Acest control se va face atât pentru operaţiunile proprii ale GAL Transcarpatica cât şi pentru 

proiectele ce se implementează şi sunt finalizate ca parte a Planului de Dezvoltare Locală. 

2. Deoarece nu este o atribuţie exclusivă a GAL, controlul care vizează desfăşurarea 

proiectelor se va efectua alături de reprezentanţii DADR Brasov împuterniciţi de APDRP, sau de 

reprezentanţii acestuia de la nivel central, prin vizite de teren la locul de desfăşurare al 

proiectelor însoţiţi de un reprezentant al GAL Trasncarpatica. 

Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de produse, 

servicii sau lucrări a fost făcută în concordanţă cu contractul de finanţare, că cererile de 

rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile Comunitare 

şi naţionale.   

Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, Beneficiarul va fi înştiinţat în 

prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia Beneficiarului este de a pune la 

dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, 

de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic 

privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată Beneficiarul are obligaţia de a 

garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile 

la nivel administrativ, contabil şi tehnic. Echipa de control verifică următoarele aspecte:   

1 - îndeplinirea condiţiilor privind capacitatea Beneficiarului (a echipei de management a 

proiectului) de a implementa acţiunile prevăzute în proiect;  

2 - legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate până la acel 

moment;  

3 - înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului;  

4 - modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării prevederilor 

legale în materie de achiziţii publice;  

5 - îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului;  

6 - stadiul tehnic de realizare a activităţilor proiectului în conformitate cu obligaţiile 

asumate prin contractul de finanţare / ordinul de finanţare.  
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În ceea ce priveşte verificarea modulului în care sunt respectate reglementările naţionale şi 

comunitare în materie de achiziţii publice se vor verifica următoarele aspecte:  

- respectarea legislaţiei privind procedura de achiziţie publică aleasă;  

-  modul de întocmire a documentaţiei de atribuire şi de desfăşurare a procedurii de 

achiziţie; 

-  stadiul de execuţie a contractului de achiziţie publică;  

- îndeplinirea de către furnizor/prestator a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie 

publică;  

- deficienţele în execuţia achiziţiei.  

Dacă în urma verificărilor efectuate, echipa de control constată nereguli în aplicarea 

procedurii de achiziţie publică, Autoritatea Contractantă va aplica corecţii financiare 

Beneficiarului. Corecţiile financiare ca urmare a nerespectării de către beneficiar a 

procedurii de achiziţie publică vor fi aplicate aşa cum sunt ele prevăzute în Contractul de 

finanţare încheiat cu acesta.   

Verificările la faţa locului se finalizează cu întocmirea unui proces verbal de control 

semnat împreună cu Beneficiarul, precum şi a unui Raport de control ce va cuprinde obiectivele, 

constatările şi concluziile misiunii de control, precum şi propunerile de măsuri corective, cu 

indicarea termenelor propuse pentru realizare.   

Prin verificarea rapoartelor de progres trimise de Beneficiar, echipa de control va urmări 

modul de implementare a recomandărilor ce au fost făcute.  

Pe lângă verificările la faţa locului, planificate prin Planul anual de control, APDRP 

poate desfăşura la nivelul beneficiarilor şi misiuni de control ad-hoc sau verificări efectuate ca 

urmare a sesizărilor privind existenţa unor nereguli. Autoritatea de Management îşi rezervă 

dreptul ca anumite acţiuni de control să fie declanşate fără informarea Beneficiarului  prealabilă.   

În cazul în care în urma unor acţiuni de control se vor constata prejudicii, acţiunea de 

verificare la nivelul beneficiarului se poate extinde asupra întregii perioade în care, potrivit legii, 

pot fi luate măsuri de recuperare a creanţelor şi de tragere la răspundere a persoanelor vinovate, 

prelungindu-se în mod corespunzător durata de exercitare a controlului, dar nu mai mult de 90 de 

zile. Echipa de control care efectuează verificarea va întocmi, la sfârşitul misiunii de control, un 
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Proces verbal de constatare, care reprezintă titlu de creanţa. În aceste cazuri titlul de creanţă se 

comunică beneficiarului debitor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.   

Pe lângă verificările la faţa locului, ofiţerii de control efectuează şi verificarea administrativă a 

achiziţiilor publice. Pentru acest tip de verificări Beneficiarul va trebui să transmită APDRP 

următoarele documente, aferente procesului de derulare al procedurilor de achiziţii publice în 

funcţie de procedura de achiziţie derulată:  

1 - Referatul de necesitate;  

2 - Nota justificativă privind aplicarea procedurii;  

3 - Publicarea anunţului de participare/Invitaţia de participare;  

4 - Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare;  

5 - Lista cu ofertanţii, numărul de înregistrare al ofertelor, data şi ora înregistrării;  

6 - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor;  

7 - Raportul de evaluare a ofertelor;  

8 - Eventuale contestaţii;  

9 - Contractul semnat;  

10 - Publicarea anunţului de atribuire;  

11 - Procesul verbal de recepţie.  

Aceste documente justificative solicitate de Autoritatea de Management vor fi trimise în copie şi 

vor avea pe fiecare pagină semnătura reprezentantului legal, ştampila în original şi menţiunea 

„conform cu originalul”. Dacă în urma analizării documentelor primite de la Beneficiar, 

reprezentanţii APDRP consideră necesar, pot solicita, în scris, clarificări şi/sau documente 

suplimentare.   

1 Documentaţia contabilă trebuie să permită identificarea rapidă a tuturor veniturilor şi 

cheltuielilor proiectului. De asemenea pentru un control eficient responsabilii tehnici vor informa 

Beneficiarul că:  

- Trebuie păstrată o contabilitate separată pentru proiect;  

- Cheltuielile eligibile şi cele neeligibile trebuie înregistrate separat şi prezentate distinct în 

toate facturile, cu indicarea separată a TVA-ului aferent; 
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-  Toate documentele trebuie să fie uşor accesibile, datate şi arhivate corect pentru a 

garanta o pistă de audit corespunzătoare care să permită verificarea documentelor originale de 

către reprezentanţi ai Autorităţii de Management, ai Comisiei Europene, ai Oficiul European de 

Lupta Antifraudă, ai Curţii Europene a Auditorilor, precum şi ai altor organisme abilitate, pe o 

perioadă de cinci ani de la efectuarea ultimei plăţi către Beneficiar şi finalizarea programului. 

De asemenea orice persoană care deţine informaţii privind existenţa unor nereguli în 

desfăşurarea proiectelor finanţate prin implementarea Planului de Dezvoltare Locală din sursele 

nerambursabile ale Comunităţii Europene, poate semnala nereguli prin sesizare în scris:  

- transmisă prin poştă sau depusă personal la sediul Autorităţii de Management – APDRP;  

- sau prin poştă electronică la o adresă care se va comunica odată cu începerea derulării 

proiectului. 

Semnalările privind neregulile vor conţine obligatoriu date referitoare la identificarea proiectului 

sau localizarea beneficiarului, în caz contrar acestea nu vor fi acceptate pentru analiză şi 

verificare. Sesizările privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, fără ca aceste 

semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu asupra expeditorului. 

Confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea avertizorului de nereguli va fi păstrată cu 

stricteţe. În baza detectărilor neregulilor care au făcut obiectul unei constatări primare 

administrative, incluzând constatările rapoartelor de control/audit (primele evaluări scrise) 

transmise către Autoritatea de Management de autorităţi competente administrative sau judiciare, 

GAL Transcarpatica va raporta neregulile constate în conformitate cu cerinţele de raportare a 

neregulilor (aşa cum sunt prevăzute de secţiunea 4 a Regulamentului Cadru al Comisiei (CE) 

Nr.1828/2006).  

Recuperarea sumelor necuvenite deja plătit revine APDRP în concordanţă cu prevederile fiscale 

în vigoare la data constatării neregulilor după proceduri care nu intră în atribuţia GAL-ului. 

Vom avea în vedere pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor o colaborare responsabilă 

prin intermediul echipei desemnate cu Beneficiarii proiectelor, Direcţia Agricolă de Dezvoltare 

Rurală Bistriţa – Năsăud şi  Centrul Regional - Agenţia de Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 

Forma schematizată a mecanismului de implementare pentru GAL Transcarpatica şi 

responsabilităţile ce revin fiecărei părţi  se  prezintă astfel: 
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CRPDRP Alba – Autoritate Contractantă 

 Controlul administrativ al dosarelor – controlează respectarea prevederilor contractuale 

pentru contractul încheiat cu GAL; 

 Notificarea către beneficiar – notifică GAL -ul asupra efectuării unor plăţi sau asupra 

unor aspecte intervenite pe perioada de derulare a contractului şi beneficiarii asupra 

aprobării sau neaprobării proiectelor; 

 Monitorizare – monitorizează atât activităţile GAL cât şi desfăşurarea proiectelor prin 

vizite în teren; 

 Plată – realizează plata către GAL şi către Beneficiarii proiectelor; 

 Control - controlează modalitatea de desfăşura a implementării Planului de Dezvoltare 

Locală pe teritoriul GAL Transcarpatica, prin tehnicieni specializaţi pentru proiectele ce 

prevăd investiţii şi servicii la o dată dinainte stabilită şi anunţată; 

DADR  BRASOV 

 Controlul administrativ al dosarelor – verifică dacă documentele emise de GAL 

inclusiv proiectele propuse spre finanţare sunt în concordanţă cu prevederile 

contractuale şi legale şi le transmite la CRPDRP; 

 Notificarea către beneficiar – notifică GAL-ul despre proiectele aprobate sau sumele 

eligibile spre plată şi despre alte prevederi legale care apar pe parcursul desfăşurării 

proiectelor locale; 

 Control – controlează modalitatea de desfăşura a implementării Planului de Dezvoltare 

Locală pe teritoriul GAL Transcarpatica, prin tehnicieni specializaţi pentru proiectele ce 

prevăd investiţii şi servicii împreună cu reprezentanţii GAL Transcarpatica; 

GAL TRANSCARPATICA 

În relaţia cu Beneficiarii, DADR şi CRPDRP: 

 Informare – informează potenţialii beneficiari folosind mijloacele mass-media şi echipa 

de animatori despre posibilitatea de a depune proiecte specifice măsurilor descrise şi 

aprobate în Planul de Dezvoltare Locală cu cel puţin o lună de zile înainte de a se  

deschide sesiunea de depunere; informează despre acţiunile de colaborare ale GAL 

Transcarpatica cu alte GAL din ţară sau străinătate; 

 Sprijinirea elaborării proiectelor – susţine potenţialii beneficiari pentru întocmirea 

corectă a acestora prin explicarea condiţiilor de eligibilitate care sunt necesare a fi 

îndeplinite prin organizarea de seminarii de informare la nivel local, pentru fiecare 

măsură în parte; susţine proiectele în perioada de implementare prin asistenţă post – 

contractare; 

 Lansarea apelului pentru proiecte  - face publică prin toate mijloacele de informare şi 

comunicare perioada de depunere a proiectelor ce vor candida, condiţiile şi locul unde se 

depun, care va fi sediul GAL. 

 Selectarea proiectelor – verifică conformitatea proiectelor şi respectarea criteriilor de 

eligibilitate prin echipa tehnică responsabilă şi propune comitetului de selecţie lista cu 

proiectele eligibile urmând a se realiza listele cu punctajele finale; 
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 Decizia – decide asupra proiectelor care vor fi înaintate spre control şi avizare DADR şi 

CRPDRP 

 Monitorizare – urmăreşte implementarea proiectelor contractate generând rapoarte 

lunare, intermediare şi finale globale asupra implementării măsurilor din Planul de 

Dezvoltare Locală;  

 Arhivare – arhivează şi păstrează în bune condiţii toate documentele privind 

implementarea proiectelor şi funcţionarea GAL; 

 

În relaţia cu  Autoritatea Contractantă: 

- semnează contractul de finanţare după primirea avizării favorabile luând denumirea de GAL 

TRANSCARPATICA; 

pentru funcţionare: 

- efectuează cheltuielile necesare bunei funcţionări; 

- depune lunar cereri de plată către CRPDRP; 

pentru activităţi de animare şi instruire: 

- depune raportul iniţial şi declaraţia de eşalonare a plăţilor(maxim 3 tranşe) pentru fiecare 

proiect în parte; 

- demarează activităţile proiectului;  

- respectă procedurile de achiziţii publice pentru bunuri şi servicii; 

- depune raportul intermediar/final; 

- întocmeşte dosarul cererii de plată intermediar/final şi îl depune la CRPDRP urmând a fi 

aprobat şi plata efectuată de către APDRP. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI 

 Depune proiectul la secretariatul GAL; 

 Semnează contractul cu CRPDRP în cazul aprobării proiectului; 

 Asigură managementul proiectului fiind direct responsabil de implementarea acestuia; 

 Realizează toate activităţile prevăzute în proiect; 

 Întocmeşte rapoarte tehnice şi financiare (iniţiale, intermediare şi finale), inclusiv cereri 

de plată la care ataşează documentele justificative; 

 Pune la dispoziţia responsabililor de program informaţiile şi documentele solicitate în 

cadrul activităţii de monitorizare şi verificare a implementării proiectului; 

 Propune încheierea de acte adiţionale în cazuri bine justificate; 
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 Transmite la responsabilii de program notificări pentru orice modificare faţă de termenii 

iniţiali ce reclamă întocmirea unui astfel de document; 

 Aplică procedurile de achiziţie publică; 

 Evaluează ofertele primite şi încheie contracte de achiziţii pentru investiţiile sau 

serviciile aferente proiectului; 

 Păstrează toate documentele proiectului aşa cum prevede contractul de finanţare; 

 

Modul de distribuire a responsabilităţilor: 

 

Sarcină GAL DADR Agenţia de Plăţi 

Informare X   

Sprijinirea elaborării 

proiectelor 

X   

Lansarea apelului 

pentru proiecte 

X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul 

administrativ al 

dosarelor 

 X X 

Decizie X   

Notificarea către 

beneficiar  

 X X 

Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   

 

III.5.Implicarea GAL - ului în acţiuni de cooperare şi în RNDR. 

 

PARTEA A – VIII – A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA 

REŢELEI 

III.5.1.Cooperare. 

      GAL “Transcarpatica” intentioneaza sa desfasoare actiuni de cooperare cu alte teritorii 

rurale (GAL) din Romania si/sau din UE in vederea extinderii experientelor locale si 

imbunatatirea strategiilor locale, pentru schimbul de informatii si idei noi, schimb de experienta 

si stimularea inovatiei. 
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III.5.2.Crearea şi implementarea reţelei. 

 

GAL “TRANSCARPATICA” va juca un rol semnificativ in promovarea politicilor si 

activitatilor Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala in domeniul dezvoltarii rurale. GAL va 

identifica evenimentele ce vor urma, in Romania sau in afara tarii, care pot oferi oportunitati 

importante de a acumula informatii sau de a face schimb de idei si experienta in ceea ce priveste 

dezvoltarea rurala. GAL va oferi suport tehnic membrilor RNDR care doresc sa coopereze in 

scopul de a dezvolta activitati antreprenoriale, in contextul PNDR, ca de exemplu: 

• promovarea produselor rurale traditionale; 

• crearea si functionarea grupurilor de producatori; 

• imbunatatirea si promovarea facilitatilor si serviciilor turistice. 

Echipa GAL va include personal specializat care va oferi expertiza tematica si va avea 

capacitatea de a utiliza experienta  pentru toate aspectele semnificative ale dezvoltarii rurale 

acoperite de PNDR.  

Expertiza va fi aplicata in mod flexibil tuturor aspectelor activitatii RNDR, spre exemplu in 

sprijinirea schimbului de idei, in identificare bunelor practici, in sprijinirea aplicarii bunelor 

practici in regiuni noii, in sprijinirea promovarii produselor traditionale, infiintarii grupurilor de 

producatori si imbunatatirii si promovarii facilitatilor si serviciilor turistice. 

In cadrul activitatilor de implementare a RNDR vor trebui realizate o serie de baze de date 

necesare in sprijinirea si functionarea eficienta a acesteia. Astfel, vor trebui realizate: 

• Baza de date cu membrii RNDR care sa cuprinda numele organizatiei, reprezentantul 

organizatiei, datele de contact, link de legatura cu pagina de web a RNDR etc. Aceasta baza de 

date va fi actualizata permanent (lunar, daca este cazul). 

• Baza de date de bune practici: sistematica, impartita pe categorii clar delimitate si 

compatibila cu bazele de date pregatite de catre RNDR sau de alte retele nationale de dezvoltare 

rurala, utilizand, daca este cazul, o structura comuna a bazelor de date dezvoltata de Punctul de 

Contact al REDR. 

• Baza de date GAL-uri 

• Pentru GAL-uri selectate; 

• Pentru potentiale GAL-uri din Romania. 
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Aceste date trebuie sa cuprinda structura parteneriatului, teritoriul acoperit, rezumatul 

strategiei de dezvoltare locala, activitatea de cooperare etc. Daca este cazul, vor fi furnizate link-

uri catre paginile web ale fiecarui GAL. Aceasta baza de date va fi actualizata permanent 

• Baze de date cu experti in dezvoltare rurala 

 O sectiune dedicata expertilor nationali din domeniul dezvoltarii rurale ce va fi organizata pe 

diferite domenii ale dezvoltarii rurale (agricultura, silvicultura, mediu, turism, dezvoltare locala 

si comunitara etc.). Aceasta baza de date va fi continuu actualizata, dand posibilitatea de a face 

parte din ea tuturor expertilor autorizati. 

• Baza de date pentru documente administrative 

• Baza de date ce va contine liste si documente-model care ar putea sprijini actorii implicati 

in dezvoltarea rurala in a intelege si a profita de masurile din PNDR. Aceste documente vor fi 

furnizate de AM-PNDR sau de agentiile sale. 

În decurs de 60 de zile de la acreditarea sa, GAL TRANSCARPATICA va solicita afilierea la 

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) şi la Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală 

(REDR). 

 


