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Cuvânt înainte 

Odată cu noutatea şi provocarea pe care o aduce LEADER în România pe fondul disparităţilor urban-rural şi 

a carenţelor în ceea ce priveşte definirea unei viziuni teritoriale, a unei strategii de dezvoltare care să vizeze 

mai multe unităţi administrativ-teritoriale, Asociația “Grup de Acțiune Locală” aduce cu sine pentru 

comunităţile rurale şi pentru actorii sociali un îndemn la parteneriat, la alianţă public-privată pentru propria 

dezvoltare, pentru identificarea şi promovarea unei identităţi comune. Revitalizarea activităţii comunităţii în 

arealul condițiilor locale trebuie văzută în cadrul oportunităților regionale și europene care apar, determinate 

în speci al de posibilitatea accesării surselor de finanţare pentru proiecte destinate să producă dezvoltare și 

care să reducă decalajele dintre localităţi. 

 

În ceea ce privește implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului pe care îl reprezentăm, am 

reuşit să adunăm laolaltă un număr de 60 de parteneri cu experienţe diferite, cunoştinţe variate, opţiuni 

individuale şi credinţe proprii, stabilind împreună priorităţi de dezvoltare care au devenit direcţii de acţiune 

ale partenerilor, manifestându-se într-un spaţiu unitar de gândire, acţiune şi viziune. 

 

Prezentul ghid constituie un document suport pentru analiza stadiului implementării Planului de Dezvoltare 

Locală al teritoriului reprezentat de GAL Banat-Vest şi reprezintă o evaluare a acţiunilor şi activităţilor 

menite să valorifice potențialul zonal al teritoriului acoperit de GAL. 

 

De asemenea, prin prezenta publicație, dorim să arătăm și altor comunităţi rurale că abordarea LEADER le 

poate  oferi posibilitatea de a lua iniţiativa şi de a participa în mod  activ la programele de dezvoltare rurală 

din regiunea lor şi de a beneficia de sprijinul financiar inerent. 

 

Ceea ce este important de precizat este faptul că asociația nostră prin proiectele finanțate prin prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), axa IV LEADER, Sub-măsura 431.2 ,,Funcționarea 

Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” a susținut sectoare şi 

categorii de beneficiari care, deseori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat, prin alte 

programe care funcţionează în zone rurale, precum dotarea Căminelor Culturale din teritoriu, inființarea 

unor exploatații agricole noi, modernizarea și extinderea exploatațiilor agricole, crearea și dezvoltarea de 

micro-întreprinderi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală. 

 
Beneficiarii acestor proiecte sunt persoane fizice și juridice, fermieri, autorități publice locale, oameni care 

au văzut potențialul unei investiții și au avut curajul să elaboreze proiecte, iar prin inițiativele lor au 

contribuit la consolidarea zonelor rurale și la asigurarea unor condiții de trai mai bune pentru locuitorii lor, 

conducând spre dezvoltarea durabilă a mediului rural românesc. Proiectele prezentate au beneficiat de 

finanțare nerambursabilă, constituind o sursă de informații și de idei pentru viitorii inițiatori de proiecte și, 

în același timp un stimul pentru beneficiarii actuali și potențiali.  

 

ORDODI Arcadie, Președinte GAL Banat-Vest 

GORGAN Ionela, Manager GAL Banat-Vest 
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Abrevieri și definiții de specialitate 

Abrevieri:  

 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia este accesat Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală 

ale Uniunii Europene; 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Contribuția financiară comunitară pentru 

sprijinirea dezvoltării rurale, destinată finanțării programelor de dezvoltare rurală derulate în conformitate 

cu legislația comunitară; 

CE – Comisia Europeană; 

MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – scopul său este derularea Fondului European 

Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât şi financiar;  

CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Invesțitiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional 

a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale); 

OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a 

AFIR (la nivel naţional există 42 Oficii judeţene);  

GAL- Grup de Acțiune Locală, parteneriat local, public-privat, alcătuit din reprezentanţi ai sectoarelor: 

public, privat, societate civilă; 

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin 

finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură şi din PNDR, Axa 2 (cu excepţia Măsurii 

221); 

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; funcţia de AM PNDR este îndeplinită de către Direcţia Generală Dezvoltare Rurală; 

RICA - Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole; 

SO - Valoare Standard a Producţiei Agricole; 

UDE -Unitate de Dimensiune Economică; 

Definiţii de specialitate:  

Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investiţii şi care a 

încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. 
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Animator – persoană care identifică problemele din spațiul rural, propune soluții pentru rezolvarea lor, 

promovează oportunități de finanțare. 

Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o 

înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării 

nerambursabile. 

Contribuţia privată - o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care 

solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de 

investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, 

variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. 

Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene 

nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată din surse proprii, 

valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară, fie 

din venituri provenite din sponsorizări, donaţii şi legate etc. dovedite în condiţiile legii. Un alt mod de 

asigurare a cofinanţării private este creditul bancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin 

fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit 

bancar. 

Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR.  

Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României. 

Criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potenţialul beneficiar la 

întocmirea proiectului pentru a putea fi selectat în vederea acordării finanțării FEADR. Criteriile de 

eligibilitate generale ale măsurii şi cele specifice ale submăsurilor sunt menţionate în Fişa tehnică 

disponibilă ca Anexă la Ghidul Solicitantului. 

Criterii de selecție – reprezintă un set de condiții definite pentru stabilirea fiecăreă măsuri în parte şi 

utilizate în vederea ierarhizării proiectelor care pot primi finanţare nerambursabilă.  

Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condiţiile precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi 

Contractul de Finanţare pentru FEADR. 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia prin care se solicită finanţare este analizată pentru 

verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării.  

Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de 

aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului. 

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de 

eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a PNDR şi care nu trebuie returnate 

– singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului 

aprobat de AFIR. 

Forţa majoră – reprezintă acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent 

de voinţa părţilor contractante, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea 

contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.  

Ghidul Solicitantului - un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Acest document constituie un suport informativ complex pentru 



6 
 

întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ghidul 

Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea si depunerea proiectului de solicitare a 

sprijinului, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului. De asemenea, acesta 

conține documentele, avizele și acordurile pe care un potențial beneficiar trebuie să le prezinte.  

Investiţie nouă – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe 

amplasamente noi, pentru construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii 

aparţinând unităţilor cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială;  

Micro-întreprinderi - sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi Legea nr. 346/2004 

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), cu modificările şi 

completările ulterioare; sunt IMM-uri având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri 

anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei. Statutul de 

micro-întreprindere poate fi vizat de către un solicitant care deţine cel puţin statutul de persoană fizică 

autorizată. 

Micro-întreprindere nou înfiinţată (start-up) – micro-întreprindere care este înfiinţată în anul depunerii 

cererii de finanţare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult 

de 3 ani fiscali. 

Modernizarea – cuprinde lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea şi 

refacerea sau extinderea construcţiilor aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare 

valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale;  

Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC) – finanţat prin Fondul European de Garantare Agricolă 

(FEGA) şi constituie baza plăţilor directe şi a măsurilor de piaţă. El este complementar Pilonului II al 

PAC, finanţat prin FEADR, care se adresează în egală măsură atât dezvoltării rurale cât şi îmbunătăţirii 

mediului. Acţiunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strâns legate şi se completează reciproc.  

Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate 

condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract 

de finanţare cu AFIR;  

Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, 

procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă 

dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune şi organizaţii comune de piaţă;  

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu AFIR, 

conform legislației în vigoare. Depunerea cererii de finanţare se poate face de orice altă persoană cu procură 

notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul, conform legislației în vigoare.  

Spațiul rural – totalitatea comunelor ca unităţi administrativ – teritoriale, împreună cu satele componente. 

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 

încadrează în lista cheltuielilor eligibile şi care pot fi decontate prin FEADR. Procentul de cofinanţare 

publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului.  

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/ sau lucrări care 

sunt încadrate în lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate 

prin FEADR. Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare 

publică. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului. 
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Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări. 

Programul LEADER- reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele 

identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de 

dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi 

îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Plan de Dezvoltare Locală- document depus de GAL-uri la Autoritatea de Management pentru PNDR 

(AMPNDR), care stă la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele 

necesare pentru dezvoltarea comunităților locale. 

Comitetul de selecție al proiectelor (CSP) - reprezintă organismul tehnic, cu responsabilități privind 

selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor Planului de Dezvoltare Locală (PDL), în 

conformitate cu Statutul Asociației și cu procedura de selecție prezentată în PDL. 

Comisia de contestații (CC) - reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea 

contestațiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare și selecție al proiectelor depuse la GAL-uri 

pentru finanțare. 

Cooperare inter-teritorială - Cooperare realizată între GAL-uri/partenere din același stat. 

Cooperare transnațională - Cooperare realizată între GAL-uri/partenere din state diferite. 

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) - rețea formată din reprezentanți ai autorităților publice 

locale/centrale implicate în dezvoltarea rurală, colectivităților locale, instituții, ONG-uri care își desfășoară 

activitatea în domeniul dezvoltării locale, Grupuri de Acțiune Locală și beneficiari ai programelor implicați 

în realizarea obiectivelor măsurilor de dezvoltare rurală; 

Măsură - cuprinde măsurile specifice din Planul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) care se regăsesc în 

PDL. Unei măsuri i se alocă o contribuție din partea Comunității Europene și a României precum și un set 

de obiective specifice (prezentate în Fișa tehnică a măsurii). 

Submăsură - reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei obiective specifice, precizând foarte 

clar detaliile specifice fiecărui tip de intervenție în parte. 

Sesiune de depunere proiecte - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL poate primi proicte 

din partea potențialilor beneficiari. 

Sesiune de selecție – reprezintă lucrările Comiteteului de selecție (CSP) și ale Comisiei de Contestații (CC), 

concretizate în Raportul de selecție al proiectelor și Raportul de contestații;. 

Analiza SWOT- este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificarii strategice pentru identificarea 

priorităților și pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare locală a teritoriului. 

Analiza SWOT îşi propune, printr-o expunere vizuală cât mai clară, o prezentare a punctelor tari (S = 

strengths), slabe (W = weaknesses), oportunităţilor (O = opportunities) şi ameninţărilor (T = threats), care 

determină spaţiul geografic al teritoriului reprezentat de GAL. Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de 

mediul intern al microregiunii, de resursele acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi 
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ţin de cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influenţă pozitivă sau dimpotrivă negativă asupra 

teritoriului reprezentat de GAL.  

Teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest - Teritoriul acoperit de GAL Banat-Vest este situat în partea 

de vest a judeţului Timiş, de-a lungul frontierei cu Serbia, şi este format din oraşul Jimbolia şi 10 comune 

învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi 

Uivar. În total teritoriul cuprinde 23 de localităţi și se întinde pe 88087 ha, ocupând 10,13% din suprafaţa 

totală a judeţului Timiş şi 0,37% din suprafaţa României.  

CAPITOLUL I 

Despre Programul LEADER 

 

LEADER este termenul utilizat pentru descrierea unei abordări specifice privind dezvoltarea rurală. 

Acronimul provine din limba franceză: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale, și 

poate fi tradus prin „legături între acțiuni de dezvoltare a economiei rurale”. Termenul a fost introdus de 

Comisia Europeană la începutul anilor ’90, ca o abordare experimentală pentru dezvoltarea rurală. După 

această perioadă, noua abordare s-a dovedit un adevărat succes, astfel încât LEADER a devenit un 

substantiv propriu în dicționarul de dezvoltare rurală al Uniunii Europene.  

 

În România, în perioada de programare 2007-2013, LEADER a reprezentat cea de-a patra axă a 

Programului Național de Dezvoltare Rurală.  

Metodologia LEADER se bazează pe acțiunile de dezvoltare rurală „de jos în sus”. Acest tip de abordare se 

adresează mediului de afaceri local, reprezentanților societății civile și ai autorităților locale, care se unesc 

într-un parteneriat privat-public. Un parteneriat LEADER este cunoscut ca un Grup de Acțiune Locală.  

 

Proiectele LEADER încurajează comunitățile să identifice și să dezvolte activități inovatoare, folosindu-se 

de tradițiile locale, de îndeletnicirile oamenilor care își desfășoară activitatea în mediul rural și de 

patrimoniul cultural specific, conturând astfel o imagine locală distinctă.  

 

Este o realitate faptul că nevoile de la nivel local sunt multe şi variate, ele fiind conştientizate mai clar de 

către comunităţile locale, a căror dezvoltare nu se poate realiza fără o implicare activă a cetăţenilor în 

procesul de consultare şi de luare a deciziilor. De aici a apărut necesitatea înfiinţării la nivel local a unor 

structuri care să reunească reprezentanţi ai sectoarelor public, privat şi societăţii civile dintr-un teritoriu 

stabilit, să identifice punctele slabe şi tari şi să stabilească priorităţile teritoriului, să implementeze acţiunile 

corespunzătoare şi apoi să împărtăşească experiența şi bunele practici cu alte structuri parteneriale similare. 

 

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone este menită să contribuie la realizarea unei 

dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi 

administrată de reprezentanţi ai Grupurilor de Acțiune Locală. 

 

În prezent, LEADER este în măsură să mobilizeze, să responsabilizeze și să atragă în activitatea specifică 

întreaga economie rurală, de la o fermă tradițională la o firmă de prelucrare, bazată pe tehnologii avansate.  
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La nivel european există deja circa 2.200 de GAL-uri care pun în aplicare caracteristicile abordării 

LEADER și sprijină dezvoltarea rurală durabilă. În România, dezvoltarea rurală sustenabilă prin abordarea 

LEADER se realizează prin intermediul a 163 de GAL-uri.  

 

Cu banii primiți din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, GAL-urile au buget propriu, pe 

care le distribuie pentru finanțarea de proiecte care vizează dezvoltarea rurală din cadrul teritoriilor lor. 

Procesul de luare a deciziilor se bazează pe strategiile de dezvoltare locală, toate proiectele implementate 

prin finanțarea obținută de GAL trebuie să se încadreze în respectiva strategie. 

 

Fiecare strategie de dezvoltare locală conține un set de acțiuni și obiective care au fost hotărâte de 

comunitățile locale din cadrul teritoriului GAL. Această abordare garantează că toate acțiunile LEADER 

sunt elaborate „de jos în sus” și oferă valoare adăugată, deoarece prin această acțiune comună sunt stabilite 

proiecte relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale din mediul rural.  

 

Nevoia de rezolvare într-o manieră integrată și inovatoare a problematicilor de importanță locală și de 

dezvoltare echilibrată a comunităților locale este vitală pentru accelerarea evoluției structurale a acestora. 

De asemenea, necesitatea întăririi guvernanței locale, în termeni de capacitate de gestionare, trebuie să fie 

sporită, pentru ca toți cei interesați din zonele rurale să fie mai bine informați și stimulați în legătură cu 

posibilitatea de a se angaja în mai mare măsură în procesul de dezvoltare a propriilor comunități locale. 

Acest fapt va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie elaborată, 

implementată local și administrată de reprezentanți ai GAL.  

 

Implementarea cu succes a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 nu depinde numai de 

existența sprijinului financiar și integrarea unor măsuri bine structurate, ci și de diseminarea informațiilor, a 

proiectelor de succes, a metodelor și practicilor inovatoare pentru proiecte care să promoveze dezvoltarea 

afacerilor și a comunităților rurale într-o abordare coerentă. 

 

În plus, prin proiectele implementate prin intermediul GAL, comunitățile rurale au beneficiat de un 

important sprijin financiar pentru diversificarea potențialului economic local, promovarea imaginii 

teritoriului și îmbunătățirea nivelului de calificare a „actorilor” din mediul rural. 

 

GAL din România sunt reprezentate de Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală (FNGAL), atât 

în relația cu administrația publică locală, cât și cu cea centrală sau alte entități asociative care activează în 

domeniul dezvoltării rurale. FNGAL are o misiune esențială în promovarea drepturilor și intereselor 

membrilor ei, printer care se numără și fermierii, cooperând cu instituțiile statului, în toate etapele politicilor 

publice, la specializarea personalului care activează în GAL, creșterea gradului de absorbție și a eficienței 

utilizării fondurilor europene, la informarea și optimizarea cunoștințelor profesionale ale potențialilor 

aplicanți. 

 

În prezent, GAL cuprind circa 26,7% din populația rurală din România. Unul dintre obiectivele aferente 

perioadei de programare 2014-2020 este creșterea suprafeței acoperite de GAL și, implicit, a populației 

participante, până la pragul de 80% din totalul locuitorilor din mediul rural, mai ales ca urmare a necesității 

punerii în practică a unor proiecte integrate, dar și a facilitării accesului persoanelor atât la informație, cât și 

la fondurile disponibile prin program.  



10 
 

Întreaga activitate a GAL-urilor din România s-a dovedit de succes în absorbția fondurilor europene, multe 

dintre ele devenind un real catalizator al economiilor locale și regionale. Dovadă sunt rezultatele activităților 

desfășurate, crearea locurilor de muncă și valorificarea potențialului existent. Fermierii au reușit astfel să-și 

poată prezenta problemele pe care le întâmpină în fața celorlalți posibili „actori”, adică instituții, servicii ale 

statului, agenți economici și diferite colectivități locale, identificând soluții concrete și aplicabile. 

 

CAPITOLUL II 

Stadiul implementării Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentat de Asociația “Grup de 

Acțiune Locală Banat-Vest” 

 

Teritoriul acoperit de GAL “Banat-Vest” este situat în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul 

frontierei cu Serbia, şi este format din oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, 

Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar. 

 

În total, teritoriul, cuprinde 23 de localităţi și se întinde pe 88087 ha, ocupând 10,13% din suprafaţa totală a 

judeţului Timiş şi 0,37% din suprafaţa României. 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) Banat-Vest reprezintă un parteneriat public-privat cu rol 

important pentru dezvoltarea teritoriului reprezentat de GAL și este o asociaţie neguvernamentală formată 

din 60 de membri, dintre care 12 instituții publice, reprezentând 20% din totalul partenerilor și 48 parteneri 

reprezentând sectorul privat, în proporție de 80 % din totalul partenerilor.  

 

Pentru a avea o imagine de ansamblu, un reper important asupra implementării stadiului implementării 

Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii noastre, dar și pentru a informa partenerii publici și privați o 

analiză pertinentă a activității Grupului de AcțiuneLocală Banat-Vest la aproape patru ani de la semnarea 

contractului de finanțare este imperios necesară.  

 

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) Banat-Vest a fost autorizată de Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltarii Rurale în anul 2011 şi a obţinut o finantare de 2.856.791 euro, din care 2.285.433 euro sumă 

nerambursabilă destinată implementării Planului de Dezvoltare Locală a GAL, prin Axa IV Leader, din 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. 

 

În  urma unor consultări ale tuturor partenerilor grupului (publici, privați, ONG), au fost stabilite 4 priorităţi, 

ca şi puncte cheie ale dezvoltării teritoriului în jurul cărora au fost centrate acțiunile viitoare ale grupului. 

 

Prioritatea nr. 1: COMPETITIVITATE ECONOMICĂ în sistem integrat la nivelul microregiunii 

reprezentate de GAL Banat-Vest 

 

Prioritatea nr. 2: PROMOVAREA MOŞTENIRII CULTURALE ŞI ISTORICE în sistem integrat la 

nivelul microregiunii reprezentate de GAL Banat-Vest 

Prioritatea nr. 3: PROTECŢIA MEDIULUI în sistem integrat la nivelul microregiunii reprezentate de 

GAL Banat-Vest 

 

Prioritatea nr. 4: ÎNTĂRIREA ORGANIZĂRII SOCIALE 
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Obiective operaționale stabilite ca necesare pentru implementarea planului de dezvoltare locală al 

teritoriului GAL Banat-Vest: 

➢ Îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale şi de semi-subzistenţă şi asociaţiilor acestora, în 

paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile; 

➢ Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural şi natural rural; 

➢ Promovarea patrimoniului cultural şi istoric (obiceiuri, meşteşuguri, muzee, case memoriale, 

personalităţi ale locuilor); 

➢ Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază în toate localităţile microregiunii; 

➢ Eficienţă în sectorul agricol prin investiţii coerente, dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii, 

surse de energie regenerabilă, protecţia mediului; 

➢ Diversificarea activităţilor economice non-agricole din gospodăriile agricole şi încurajarea micilor 

întreprinzători în spaţiul rural; 

➢ Promovarea potenţialului endogen al teritoriilor şi îmbunătăţirea guvernării locale;  

➢ Dezvoltarea competenţelor actorilor locali, pentru a stimula organizarea teritoriului. 

 

Acţiunile propuse, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile strategiei, combină, în cadrul planului de 

dezvoltare locală al teritoriului GAL Banat-Vest, obiectivele axelor 1, 3 și 4 din PNDR prin intermediul 

următoarelor măsuri: 

➢ 41.1.112 Instalarea tinerilor fermiei; 

➢ 41.1.121 Modernizarea exploatațiilor agricole; 

➢ 41.1.123 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole; 

➢ 41.3.312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi; 

➢ 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația 

rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale; 

➢ 421 “Implementarea proiectelor de cooperare, pentru implementarea proiectelor de cooperare în care va 

fi implicat GAL Banat-Vest; 

➢ 431.2 pentru funcţionarea GAL Banat-Vest, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului. 

 

Trebuie precizat faptul că atât prioritățile, obiectivele operaționale, măsurile cât și alocarea financiară pe 

fiecare măsură din Planul de Dezvoltare Locală a teritoriului rerezentat de GAL Banat-Vest au fost revizuite 

și modificate pe parcursul implementării proiectului, modificări care se au survenit ca urmare a necesității 

de adaptare a strategiei GAL la condițiile concrete de implementare.  

  

Dezvoltarea teritoriului GAL din punct de vedere economic, social şi cultural prin promovarea de proiecte 

finanţate din alocările financiare primate prin PNDR – Axa LEADER, a constituit principala direcţie de 

acţiune a asociaţiei GAL Banat-Vest, scop în care, în perioada 2012 – 2015 au fost lansate 14 apeluri de 

selecţie de proiecte, cu depunere de proiecte pe măsurile:  

41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri 

41.1.121 Modernizarea exploataţiilor agricole 

41.1.123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole             

41.1.141 Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă 

41.1.142 Înfiinţarea grupurilor de producători 

41.2.221 Prima împădurire a terenurilor agricole 
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41.3.312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi 

41.3.313 Încurajarea activităţilor turistice 

41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația 

rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale 

421 Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Din considerente care au stat la baza revizuirii priorităților și obiectivelor operaționale ale Planului de 

dezvoltare locală, pe parcursul implementării, cu respectarea proceduriii și cu aprobarea Autorității de 

Management, s-au realocat fonduri între măsuri în mai multe etape: 

 

• august 2013 

A. Realocarea sumei publice de 175.560 Euro de la măsura 41.2.221- Prima împădurire a terenurilor 

agricole la măsura 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a mostenirii rurale; 

B. Modificarea intensității sprijinului public nerambursabil pentru măsura 41.1.112 “Instalarea tinerilor 

fermieri” în conformitate cu Programul Naíonal de Dezvoltare Rural (PNDR) versiunea X-decembrie 2012. 

C. Realocarea sumei publice de 100.000 Euro de la măsura 41.1.142- Înfiinţarea grupurilor de producători la 

măsura 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri: 

D. Realocarea sumei publice de 247.500 de la măsura 41.1.141 - Sprijinirea fermelor de subzistență la 

măsura 41.1.112 -  Instalarea tinerilor fermieri. 

 

• august 2014 

A. Realocarea sumei publice de 332.000 euro de la măsurile 41.3.313 “Încurajarea activităților turistice”, 

41.3.312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi” către masura 41.1.112 ”Instalarea 

tinerilor fermieri”; 

B. Realocarea sumei publice de 132.117 euro de la măsura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare” 

către măsura 41.3.322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”; 

C. Realocarea sumei publice de 112.185 euro de la măsura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare”; 

41.1.123 “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” și măsura 41.3.312 ”Sprijin pentru 

crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” la măsura 41.1.121 Modernizarea exploatațiilor agricole. 

 

• noiembrie 2014 

A. Realocarea sumei publice de 3.388 euro de la măsura 41.3.312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de 

microîntreprinderi” către măsura 41.1.112 ”Instalarea tinerilor fermieri”; 

 

Sfârșitul anului 2013 și începutul anului 2014 a reprezentat o perioadă de tranziție pentru PNDR, astfel încât 

GAL au devenit o sursă importantă de accesare a fondurilor europene. 

Solicitanții au fost atât publici, cât și privați, din cele 11 localități (orașul Jimbolia și comunele Cărpiniş, 

Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar) care au întocmit 

și depus la sediul GAL proiecte care se încadrează în obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Asociației. 

O situație gererală a măsurilor lansate, a proiectelor depuse și a proiectelor contractate în perioada 

octombrie 2012 -mai 2015 se prezintă după cum urmează: 
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1 41.1.123 
1 15.02-10.04.2013 1 37.500,00 1 37.500,00 1 0 0 1 0 1 37.500,00 37.500,00 

3 14.10-24.12.2013 1 33.475,00 1 33.475,00 1 0 0 1 0 1 33.475,00 32.647,08 

Total Măsură   2 70.975,00 2 70.975,00 2 0 0 2 0 2 70.975,00 70.147,08 

2 41.1.112 

1 19.10-21.12.2012 1 18.333,00 1 18.333,00 1 0 0 1 0 1 18.333,00 10999,80 

1 15.02-10.04.2013 8 200.000,00 8 200.000,00 8 0 0 8 0 8 175.000,00 105.000,00 

3 14.10-24.12.2013 5 184.000,00 5 184.000,00 5 0 0 5 0 5 184.000,00 110.400,00 

1 08.01-14.02.2014 2 80.000,00 2 80.000,00 2 0 0 2 0 2 80.000,00 48.000,00 

2 25.03-25.04.2014 12 480.000,00 11 440.000,00 5 2 0 3 0 3 120.000,00 72.000,00 

4 10.09-10.10.2014 8 320.000,00 8 320.000,00 8 1 0 7 0 7 280.000,00 168.000,00 

5 03.11-14.11.2014 1 40.000,00 1 40.000,00 1 0 0 0 1 0 0,00 0,00 

6 24.11-05.12.2014 1 40.000,00 1 40.000,00 1 0 0 1 0 1 40.000,00 24.000,00 

7 15.12.-29.12.2014 1 16.000,00 1 16.000,00 1 0 0 1 0 1 16.000,00 9.600,00 

1 15.01.-26.01.2015 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

2 10.02-20.02.2015 1 39.388,00 1 39.388,00 1 0 1 0 0 0 0,00 0,00 

Total Măsură   40 1.417.721,00 39 1.377.721,00 33 3 1 28 1 28 913.333,00 547.999,80 

3 41.1.121 

1 15.02.-10.04.2013 1 25.000,00 1 25.000,00 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 

2 10.06-12.08.2013 1 15.170,00 1 15.170,00 1 1 0   0 0 0,00 0,00 

3 14.10-24.12.2014 1 61.150,00 1 61.150,00 1 0 0 1 0 1 61.150,00 60.205,00 

2 25.03-25.04.2014 2 58.680,00 2 58.680,00 2 0 0 2 0 2 58.680,00 34.250,00 

4 10.09-10.10.2014 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 
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5 03.11-14.11.2014 1 112.160,00 1 112.160,00 1 0 0 1 0 1 112.160,00 0,00 

Total Măsură   6 272.160,00 6 272.160,00 6 2 0 4 0 4 231.990,00 94.455,00 

4 41.3.313 

1 19.10-21.12.2012 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

1 15.02-10.04.2013 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

2 10.06-12.08.2013 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

3 14.10-24.12.2013 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

1 08.01-14.02.2014 1 59.469,00 1 59.469,00 1 0 0 0 1 0 0,00 0,00 

Total Măsură   1 59.469,00 1 59.469,00 1 0 0 0 1 0 0,00 0,00 

5 41.3.322 

1 19.10-21.12.2012 7 349.395,00 7 349.395,00 7 0 0 7 0 7 34.9071,00 174.433,53 

2 15.02-10.04.2013 2 100.000,00 2 100.000,00 2 0 0 2 0 2 100.000,00 0,00 

3 14.10-24.12.2013 4 186.100,00 4 186.100,00 4 2 0 1 1 1 43.606,00 0,00 

1 08.01-14.02.2014 1 34.916,00 1 34.916,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

3 14.07-18.08.2014 2 87.335,00 2 87.335,00 2 0 0 2 0 2 87.335,00 0,00 

4 10.09-10.10.2014 2 149.943,00 2 149.943,00 2 0 0 2 0 2 149.739,00 0,00 

5 03.11-14.11.2014 1 77.624,00 1 77.624,00 1 0 0 1 0 1 77.624,00 0,00 

Total Măsură   19 985.313,00 19 985.313,00 18 2 0 15 1 15 807.375,00 174.433,53 

6 41.3.312 

1 15.02-10.04.2013 4 46.224,00 4 46.224,00 4 1 0 3 0 3 32.224,00 14.968,55 

2 14.10-24.12.2013 3 176.602,00 3 176.602,00 3 1 0 2 0 2 118.339,00 18.016,63 

1 08.01.-14.02.2014 1 69.580,00 1 69.580,00 1 0 0 1 0 1 64.890,00 64.338,00 

2 25.03-25.04.2014 1 94.324,00 1 94.324,00 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 

Total Măsură   9 386.730,00 9 386.730,00 9 3 0 6 0 6 215.453,00 97.323,18 

7 421 

1 15.02-10.04.2013 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

2 10.06-12.08.2013 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

3 14.10-24.12.2013 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

1 08.01-08.02.2014 2 26.883,74 2 26.883.74 2 0 0 1 1 1 9.980,00 0,00 

Total Măsură   2 2.883,74 2 26.883,74 2 0 0 1 1 1 9.980,00 0,00 

TOTAL   79 3.219.251,74 78 317.9251,74 71 10 1 56 4 56 2.249.106,00 984.358,59 

Avans masura 431.2*       30.000,00                 

TOTAL masura 431.2**       236.220,52                 
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Măsura 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar Număr 

Raport final 

și data 

întocmirii 

Suma 

contractată 

LEI 

Suma 

contractată 

EURO 

Total sumă 

plătită de 

AFIR EURO 

Total 

sumă 

plătită de 

AFIR LEI 

1.  Instalarea tânărului fermier Suciu Grigore Petru Persoană 

Fizică 

Suciu Grigore Petru, com. 

Comloșu Mare 

41/30.01.2013 80,386.54 18,333.00 10,999.80 48,231.92 

2.  Dezvoltarea Exploatației Agricole Racoța Octavia-

Andreea Persoană Fizică Autorizată 

Racoța Octavia-Andreea, 

com. Cărpiniș 

73/21.05.2013 95,684.60 22,000.00 13,200.00 57,410.76 

3.  Instalarea tinerei fermiere Zăgan Monica Elena Persoană 

Fizică ca șefă a exploatației din satul Uivar 

Zăgan Monica Elena, com. 

Uivar 

73/21.05.2013 78,287.40 18,000.00 10,800.00 46,972.44 

4.  Instalarea tinerei fermiere Rusu Melinda Silvia Persoană 

Fizică ca șefă a exploatației din comuna Uivar 

Rusu Melinda Silvia, com. 

Uivar 

73/21.05.2013 78,287.40 18,000.00 10,800.00 46,972.44 

5.  Înființare fermă vegetală Papp Levente în comuna Cenei Papp Levente,  

com. Cenei 

73/21.05.2013 104,383.20 24,000.00 14,400.00 62,629.92 

6.  Instalarea tânărului fermier Papp Mihai ca șef al 

exploatației agricole din localitatea Cenei, județul Timiș” 

Papp Mihai,  

com. Cenei 

73/21.05.2013 108,732.50 25,000.00 15,000.00 65,239.50 

7.  Instalarea tânărului fermier Ispan Robert Bardi Persoană 

Fizică ca șef al exploatației din Satul Beregsăul Mic 

Ișpan Robert Bardi,  

com. Săcălaz 

73/21.05.2013 108,732.50 25,000.00 15,000.00 65,239.50 

8.  Îmbunătățirea managementului exploatației agricole 

Mărilă Alexandru PF 

Mărilă Alexandru,  

com. Gottlob 

73/21.05.2013 78,287.40 18,000.00 10,800.00 46,972.44 

9.  Instalarea tânărului Țuhașu Claudiu ca șef de exploatație Țuhașu Claudiu,  

com. Checea 

73/21.05.2013 108,732.50 25,000.00 15,000.00 65,239.50 

10.  Instalarea tinerei fermier Banciu Diana Maria persoană 

fizică ca șef al exploatației din comuna Săcălaz 

Banciu Diana Maria, com. 

Săcălaz 

91/07.03.2014 179,892.00 40,000.00 24,000.00 10,7935.2 

11.  Instalarea tinerei Manea Andrea Valentina ca șef de 

exploatație agricolă în localitatea Otelec, județul Timiș 

Manea Andrea Valentina, 

com. Otelec 

91/07.03.2014 107,935.20 24,000.00 14,400.00 64,761.12 

12.  Înființarea exploatației mixte de către Marcu Daniel 

Adrian 

Marcu Daniel Adrian, com. 

Săcălaz 

91/07.03.2014 179,892.00 40,000.00 24,000.00 107,935.20 

13.  Extinderea și modernizarea exploatației agricole și 

zootehnice Fechete Mircea Alin 

Fechete Mircea Alin, com. 

Uivar 

91/07.03.2014 179,892.00 40,000.00 24,000.00 107,935.20 

14.  Instalarea tânărului fermier Florea Daniel Florin ca șef al 

exploatației agricole din localitatea Checea, județul 

Timiș” 

Florea Daniel Florin, com. 

Checea 

91/07.03.2014 179,892.00 40,000.00 24,000.00 107,935.20 

15.  Îmbunătățirea managementului exploatației apicole Popa Claudia,  

com. Cărpiniș 

196/29.04.2014 177,988.00 40,000.00 24,000.00 106,792.80 

16.  Instalarea tinerei Gligor Maria Persoană Fizică ca șef al 

exploatației din comuna Săcălaz 

Gligor Maria,  

com. Săcălaz 

196/29.04.2014 177,988.00 40,000.00 24,000.00 106,792.80 

17.  Instalarea tanarei fermier Birdean Angela Iolanda ca sef 

de exploatație în Comuna Checea, județul Timiș 

Birdean Angela Iolanda, 

com Checea 

372/07.07.2014 175,504.00 40,000.00 24,000.00 105,302.40 
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18.  Instalarea tinerei fermiere Dan Nicoleta-Roxana persoană 

fizică ca șef de exploatație în localitatea Bulgăruș, județul 

Timiș 

Dan Nicoleta Roxana, com. 

Lenauheim/ Bulgăruș 

372/07.07.2014 175,504.00 40,000.00 24,000.00 105,302.40 

19.  Instalarea tânărului fermier Zemora Andrei, PF Zemora Andrei,  

orș. Jimbolia 

442/23.07.2014 176,912.00 40,000.00 24,000.00 106,147.20 

20.  Instalarea tinerei fermiere Lazea Dana persoană fizică 

ca șefă a exploatației din comuna Lenauheim 

Lazea Dana,  

com. Lenauheim /Bulgăruș 

747/29.10.2014 176,980.00 40,000.00 24,000.00 106,188.00 

21.  Instalarea tinerei Talpai Rafaela Elisabeta ca șefă de 

exploatație 

Talpai Rafaela Elisabeta, 

com. Uivar/Otelec 

747/29.10.2014 176,980.00 40,000.00 24,000.00 106,188.00 

22.  Instalarea tinerei Silvași Claudia ca șef de exploatație Silvași Claudia,  

com. Comloșu Mare/ 

Comloșu Mare 

747/29.10.2014 176,980.00 40,000.00 24,000.00 106,188.00 

23.  Dezvoltarea exploatației agricole Lucaciu Alexandru 

Cristian 

Lucaciu Alexandru Cristian,  

com. Comloșu Mare 

747/29.10.2014 176,980.00 40,000.00 24,000.00 106,188.00 

24.  Instalarea fermierului Jiboc Marius ca șef al exploatației 

în comuna Săcălaz 

Jiboc Marius Iosif,  

com. Săcălaz/Săcălaz 

747/29.10.2014 176,980.00 40,000.00 24,000.00 106,188.00 

25.  Instalarea tânărului fermier Cojocar Lucian Ioan ca șef de 

exploatație în comuna Checea, județul Timiș 

Cojocar Lucian Ioan,  

com. Checea/Checea 

747/29.10.2014 176,980.00 40,000.00 24,000.00 106,188.00 

26.  Instalarea tânărului Bănică Razvan Adrian ca șef de 

exploatație 

Bănică Răzvan Adrian, 

com. Cărpiniș/Cărpiniș 

747/29.10.2014 176,980.00 40,000.00 24,000.00 106,188.00 

27.  Instalarea tânărului fermier Băsulescu Darius Gabriel ca 

șef al exploatației S.C BDG DARIS AGRO S.R.L 

S.C BDG DARIS AGRO 

S.R.L,  

orș. Jimbolia/Timiș 

935/18.12.2014 178,852.00 40,000.00 24,000.00 107,311.20 

28.  Instalarea tinerei Dan Denisa-Cosmina ca șef de 

exploatație 

Dan Denisa Cosmina  

com. Cărpiniș/Iecea Mică 

27/07.01.2015 71,964.80 16,000.00 9,600.00 43,178.88 

29.  Instalarea tinerei Sîrbu Florentina ca șef de exploatație în 

Jimbolia, judetul Tiimis 

Sîrbu Florentina 

orș. Jimbolia 

184/11.03.2015 - - - - 

 

TOTAL MĂSURA 41.1.112 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 

 

4,042,590.04 913,333.00 547,999.80 2,425,554.02 

 

Măsura 41.1.121 Modernizarea exploatațiilor agricole 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar Număr 

Raport final 

și data 

întocmirii 

Suma 

contractată 

LEI 

Suma 

contractată 

EURO 

Total sumă 

plătită de 

AFIR EURO 

Total 

sumă 

plătită de 

AFIR LEI 

1. Dezvoltarea societății LUMIAGRO prin achiziționarea unui 

tractor performant 

SC. Lumiagro SRL,  

com. Comloșu Mare 

192/07.03.2014 275,009.90 61,150.00 60,205.00 270,759.95 
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2. Modernizare exploatație prin achiziție de utilaje Țuhașu Claudiu II,  

com. Checea 

371/07.07.2014 72,088.27 16,430.00 0.00 0 

3. Creșterea eficienței S.C AGROCONSTRUCT M.A.N.S 

S.R.L 

S.C Agroconstruct 

M.A.N.S S.R.L,  

com. Cărpiniș 

371/07.07.2014 185,376.10 42,250.00 34,250.00 150,275.30 

4. Achiziție de utilaje în cadrul SC Agrokiss SRL SC Agrokiss SRL,  

com. Cărpiniș 

821/24.11.2014 497,014.61 112,160.00 0.00 0.00 

 

TOTAL MĂSURA 41.121 MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE 

 

1,029,488.87 231,990.00 94,455.00 421,035.25 

 

 

Măsura 41.1.123 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar Număr 

Raport final 

și data 

întocmirii 

Suma 

contractată 

LEI 

Suma 

contractat

ă EURO 

Total sumă 

plătită de 

AFIR EURO 

Total sumă 

plătită de 

AFIR LEI 

1. Achiziția unui încărcător frontal de către SC INTER 

TEHNO FARM SRL – Grabaț, jud. Timiș 

SC INTER TEHNO 

FARM SRL,  

com. Lenauheim, sat 

Grabaț 

75/21.05.2013 163,098.75 37,500.00 37,500.00 163,098.75 

2. Creșterea eficienței S.C LUMIAGRO S.R.L prin 

achiziționarea unui încărcător frontal 

SC. Lumiagro SRL,  

com. Comloșu Mare 
93/07.03.2014 150,547.12 33,475.00 32,647.08 146,823.71 

TOTAL MĂSURA 41.1.123 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE 313,645.87 70,975.00 70,147.08 309,922.46 

 

Măsura 41.3.312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar Număr 

Raport final 

și data 

întocmirii 

Suma 

contractată 

LEI 

Suma 

contractată 

EURO 

Total sumă 

plătită de 

AFIR EURO 

Total sumă 

plătită de 

AFIR LEI 

1. Sprijinirea firmei PIXEL&PIXEL S.R.L. în scopul 

dezvoltării activităților fotografice prin accesarea de 

fonduri europene nerambursabile 

SC. PIXEL&PIXEL 

S.R.L., 

com. Săcălaz 

101/19.06.2013 35636.0694 7923.00 6389.46 28738.51 
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2. Achiziționarea de echipamente fotografice Aragian Marko PFA, 

com. Checea 

101/19.06.2013 35,636.07 7,923.00 6,389.46 28,738.51 

3. Achiziția de utilaje și echipamente pentru activități de 

întreținere peisagistică-Săcălaz, jud. Timiș 

Kaba Gabor, 

com. Săcălaz 

101/19.06.2013 46,331.84 10,301.00 8,579.09 38,587.03 

4. Achiziționare de echipamente fotografice în sat Grabaț 

județul Timiș 

Bufan George Tiberiu 

PFA, 

com. Lenauheim/Grabaț 

94/07.03.2014 62,969.20 140,000.00 0 0.00 

5. Achiziția unui tractor pentru prestări servicii în cadrul SC 

GRABFARM S.R.L 

SC GRABFARM S.R.L, 

com. Lenauheim/ Grabaț 

94/07.03.2014 82,475.98 18,339.00 18,016.63 81,026.19 

6. Achiziționarea unui buldoexcavator în scopul modernizării 

Kaba Nicoleta-Elena Întreprindere Individuală în Comloșu 

Mare, județul Timiș 

Kaba Nicoleta II, 

com. Comloșu Mare 

198/29.04.2014 449,730,00 100,000.00 0 0.00 

TOTAL MĂSURA 41.3.312 SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE MICRO-

INTREPRINDERI 

 

 883,916.22 215,453.00 97,323.18 434,636.53 

 

Măsura 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii  

Rurale 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar Număr 

Raport final 

și data 

întocmirii 

Suma 

contractată 

LEI 

Suma 

contractat

ă EURO 

Total sumă 

plătită de 

AFIR EURO 

Total 

sumă 

plătită de 

AFIR LEI 

1. Dotare cămine culturale în comuna Lenauheim, 

județul Timiș 

Comuna Lenauheim 42/30.01.2013 217,543.08 49,613.00 31,765.15 139,283.85 

2. AchiziționareaAchiziționarea unor utilaje pentru deservirea 

necesităților locuitorilor comunei Uivar 

Comuna Uivar 42/30.01.2013 219,235.62 49,999.00 45,985.68 201,638.00 

3. Modernizarea căminelor culturale din comuna Cărpiniș-satele 

Cărpiniș și Iecea Mică 

Comuna Cărpiniș 42/30.01.2013 219,213.69 49,994.00 47,436.12 207,997.91 

4. Modernizarea străzii S16 în localitatea Comloșu Mare și 

achiziția de materiale și echipamente pentru promovarea și 

conservarea specificului local și a moștenirii cultural din 

comuna Comloșu Mare, județul Timiș 

Comuna Comloșu 

Mare 

42/30.01.2013 219,218.08 49,995.00 0 0 

5. Dotare cămine cultural în comuna Otelec, Județul Timiș Comuna Otelec 42/30.01.2013 217,227.38 49,541.00 49,246.37 215,935.47 

6. Achiziția de material și echipamente destinate conservării și 

promovării patrimoniului cultural al comunei Săcălaz, județul 

Comuna Săcălaz 42/30.01.2013 218,928.68 49,929.00 0 0 
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Timiș 

7. Achiziție de utilaje și echipamente pentru dotarea serviciului 

voluntar pentru situații de urgență al comunei Gottlob, județul 

Timiș 

Comuna Gottlob 42/30.01.2013 219,240.00 50,000.00 20,272.41 88,890.45 

8. Amenajări interioare, reabilitare, finisaje hidroizolație acoperiș, 

terasă și instalații la căminul cultural din loc. Iecea Mare 

Comuna Iecea Mare 74/21.05.201 217,465.00 50,000.00 0 0 

9. Dotarea căminului cultural din localitatea Checea, județul Timiș Comuna Checea 74/21.05.2013 217,465.00 50,000.00 0 0 

10. Achiziție de utilaje pentru dotarea serviciului voluntar pentru 

situații de urgență al comunei Cărpiniș, jud. Timiș 

Comuna Cărpiniș 95/07.03.2014 196,109.00 43,606.00 0 0 

11. Achiziție de utilaje și echipamente pentru dotarea serviciului 

voluntar pentru situații de urgență al comunei Otelec, jud Timiș 

Comuna Otelec 594/08.09.2014 231,141.00 52,419.00 0 0 

12. Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al 

comunei Checea, județul Timiș, cu echipamente specifice 

Comuna Checea 594/08.09.2014 153,962.00 34,916.00 0 0 

13. Achiziție de material și echipamente specifice pentru 

promovarea și conservarea patrimoniului cultural și specificului 

local din Comuna Gottlob, județul Timiș 

Comuna Gottlob 748/29.10.2014 375,060.00 84,769.00 0 0 

14. Achiziție de utilaje pentru dotarea serviciului voluntar pentru 

situații de urgență al comunei Lenauheim, județul Timiș 

Comuna Lenauheim 748/29.10.2014 287,459.00 64,970.00 0 0 

15. Achiziție de utilaje pentu dotarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al comunei Săcălaz, județul Timiș 

Comuna Săcălaz 822/24.11.2014 343,975.00 77,624.00 0 0 

TOTAL MĂSURA 41.3.322 RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA 

SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ȘI POPULAȚIA RURALĂ ȘI PUNEREA ÎN VALOARE 

A MOȘTENIRII RURALE 

3,553,242.52 807,375.00 194,705.73 853,745.68 

 

Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar Număr 

Raport final 

și data 

întocmirii 

Suma 

contractată 

LEI 

Suma 

contractată 

EURO 

Total sumă 

plătită de 

AFIR EURO 

Total 

sumă 

plătită de 

AFIR LEI 

1. Tineri agricultori și agricultori, construiesc împreună o 

agricultură modernă, de o parte și de alta a județului Timiș 

 

GAL BANAT VEST-

Ordodi Arcadie 

 

200/29.04.2014 44,408.01 9,980.00 0 0 

TOTAL MĂSURA 421 IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE 44,408.01 9,980.00 0 0 
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Astfel că, în perioada octombrie 2012 – mai  2015 au fost depuse la GAL Banat-Vest un număr de 79 de 

proiecte din care 78 au fost declarate eligibile, selectate fiind un număr de 71 de proiecte care au fost depuse 

la AFIR. Din cele 71 proiecte depuse la AFIR, un număr de 10 proiecte au fost retrase și 4 proiecte au fost 

declarate neeligibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din numărul de 57 proiecte declarate eligibile la AFIR, 56 de proiecte sunt contractate și 1 proiect se află  în 

stadiul de contractare restul proiectelor se regăsesc în diferite faze, de la implementare până la cel de 

finalizare.  

 
 

Așa cum se poate observa din cele două grafice de mai sus, proiectele urmează un traseu destul de minuțios 

începând cu depunerea lor la sediul Grupului de Acțiune Locală urmat apoi de transmiterea lor către Oficiul 

Județean al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Timiș și/sau Centrul Regional pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, aici realizându-se verificările finale în ceea ce privește conformitatea și eligibilitatea, 

verificările pe teren și solicitările de informații suplimentare. 

Raportat la numărul total de proiecte prevăzute în SDL (56 proiecte), se poate observa că indicatorul care 

face referire la numărul proiectelor contractate a fost atins în proporție de 100%.  
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Pe măsuri, situația se prezintă după cum urmează: 

 

1. Măsura 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri 

 

2. Măsura 41.1.121 Modernizarea exploatațiilor agricole 
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Măsura 41.1.123 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole 

 

 

Măsura 41.3.312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi 
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Măsura 41.3.313 Încurajarea activităţilor turistice 

 

Măsura 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale 
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Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentual, pe măsuri, în funcție de numărul proiectelor depuse și contractate, situația se prezintă astfel: 

 

 

         Proiecte depuse la GAL                             Proiecte depuse la AFIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la valoarea publică a contractelor semnate pe măsuri, situația se prezintă astfel: 



25 
 

40,681%

10,31 %
3,16 %

9,58 %

35,90 %

0,44 %

Măsura 41.1.112 Măsura 41.1.121

Măsura 41.1.123 Măsura 41.3.312

Măsura 41.3.322 Măsura 421

 
 

Procentual, valoarea publică a contractelor semnate pe fiecare măsură este reflectată în graficul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cele prezentate mai sus, se poate observa cu ușurință că, cele mai accesate măsuri, dar și cele mai de 

populare au fost: măsura 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri și măsura 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a 

moștenirii rurale.  

Măsura 41.1.112 s-a bucurat de un real succes din perspectiva valorii alocate/disponibile și din punct de 

vedere al interesului pe care l-au manifestat beneficiarii prin depunerea unui număr mare de cereri de 

finanțare. 
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De la realizarea de drumuri comunale, dotarea de cămine culturale și până la finanțarea unor servicii 

importante precum cele de deszăpezire, succesul măsurii 41.3.322 s-a datorat fapului că sprijinul financiar 

obținut de către autoritățile locale a dus la rezultate palpabile, cu efect benefic asupra vieții locuitorilor din 

mediul rural.  

 

Analizând datele prezentate, avem o vedere de ansamblu în ceea ce privește situația absorbției fondurilor 

nerambursabile, prin proiecte aplicate pe teritoriul GAL Banat-Vest, raportată la Planul Financiar însușit de 

Asociația GAL Banat-Vest prin Stradtegia de Dezvoltare Locală și  obținem informații importante despre 

acțiunile viitoare care urmează să se desfășoare în teritoriul GAL. Totodată, analiza realizată poate constitui 

baza de plecare pentru alocarea fondurilor pe măsuri în viitoarea perioadă de programare. 

 

Astfel, ca și valoare totală (Euro), situația pe toate măsurile cuprinse în PDL se prezintă după cum urmează: 

 

 
Pe măsuri situația se prezintă astfel: 
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25,35 %
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Proiecte depuse la AFIR
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Un alt indicator pe care îl considerăm important să-l analizăm este raportul dintre calitatea solicitanților 

(mediul public vis a vis de mediul privat) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grafic sugestiv, care cuprinde situația proiectelor depuse de solicitanți, pe fiecare din cele 11 unități 

administrative teritoriale ale Asociației GAL Banat-Vest, este prezentat mai jos. Graficul furnizează date 

generând o serie de indicatori de evaluare ex-post, precum gradul de implicare a populației, dar și cel de 
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sărăcie, intensitatea animării, dar și cel al implicării și al interesului manifestat de către partenerii privați și 

publici.  

 

 
Astfel, se poate observa că în comunele Săcălaz și Checea a existat un interes mai crescut pentru fondurile 

disponibile prin GAL Banat-Vest, în timp ce comunele Cenei și Gottlob se află la polul opus, ceea ce ne 

determină să acordăm o atenție mai sporită pe viitor, celor 2 comune.  

 

Din numărul total de proiecte contractate și proiecte aflate în curs de contractare, 40 de proiecte sunt 

implementate de tineri, iar în funcție de sex, 16  de femei și 24 de bărbați. Totodată, din numărul total de 

proiecte, 37 cuprind acţiuni care vizează protecția mediului și 8 proiecte care vizează realizarea de acțiuni 

inovative, inclusiv introducerea de produse noi și/sau tehnici noi . 

 

Investițiile realizate au dus la creșterea nivelului de trai pentru cei care locuiesc în spațiul rural, prin crearea 

a 15 noi locuri de muncă și la dezvoltarea de noi competențe profesionale prin participarea unui număr de 

29 de persoane la cursuri de instruire, organizate prin măsura 111 Formare profesională (training), 

informare și difuzare de cunoștințe. Creşterea calităţii managementului la nivel de ferme şi asociaţii, 

cunoştinţele şi informaţiile noi referitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole şi forestiere 

vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în teritoriu. 

 

În ceea ce privește monitorizarea indicatorilor de rezultat folosim ca și document de lucru următorul tabel 

(datele din tabel se regăsesc în Fișele măsurilor din PDL), cu precizarea că datele care reflectă valoarea 

realizată fac obiectul proiectelor contractate sau în curs de contractare.  

 

 

12

9

2

11

3

4

7

8

6

12

5

10

9

2

10

3 3

6

8

5

10

5

8 8

2

7

3

1

3

7

4

9

4

0

2

4

6

8

10

12

14

Proiecte depuse la GAL

Proiecte depuse la AFIR

Contracte semnate



29 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 

 

Indicatori 

Valoare 

propusă 

Valoarea 

realizată 

41.1.112 

 

1. Numărul de proiecte prevăzute: 

2. Număr total de tineri fermieri sprijiniţi din care: 

- femei 

- tineri sub 35 ani 

3. Numărul de proiecte care cuprind acțiuni pentru protecția mediului 

4. Numărul de proiecte care cuprind acțiuni inovative 

29 

29 

12 

21 

16 

3 

29 

29 

14 

26 

21 

3 

41.1.121 1. Numărul de proiecte prevăzute: 

2. Numărul total al întreprinderilor sprijinite 

3. Proiecte care vizează acţiuni de protecţia mediului 

4. Beneficiari ai căror reprezentanţi legali sunt tineri sub 40 de ani 

5. Crearea de locuri de muncă 

4 

4 

3 

3 

1 

4 

4 

3 

3 

1 

41.1.123 1. Numărul de proiecte prevăzute: 

2. Numărul total al întreprinderilor sprijinite 

3. Proiecte care vizează acţiuni de protecţia mediului 

4. Beneficiari ai căror reprezentanţi legali sunt tineri sub 40 de ani 

6. Numărul de întreprinderi care introduc produse noi şi/sau tehnici noi 

7. Crearea de noi locuri de muncă 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

41.3.312 

 

1. Numărul de proiecte prevăzute: 

2. Numărul total al întreprinderilor sprinite 

3. Proiecte care vizează acţiuni de protecţia mediului 

4. Beneficiari ai căror reprezentanţi legali sunt tineri sub 40 de ani 

5. Beneficiari ai căror reprezentanţi legali sunt persoane de sex feminin 

6. Numărul de întreprinderi care introduc produse noi şi/sau tehnici noi 

7. Crearea de locuri de muncă 

6 

6 

4 

6 

2 

3 

6 

6 

6 

4 

6 

2 

3 

6 

41.3.322 1. Numărul de proiecte prevăzute: 

2. Număr de comune sprijinite 

3. Număr total de proiecte care vizează acțiuni inovative 

4. Numărul de proiecte care cuprind acțiuni pentru protecția mediului 

5. Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite 

6. Crearea de locuri de muncă 

14 

9 

1 

9 

40.000 

7 

15 

9 

1 

7 

40.000 

7 
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Proiecte promovate de 
tineri
34%

Proiecte promovate de 
femei
14%

Proiecte care vizează 
acţiuni de protecţia 

mediului 
32%

Proiecte care vizează 
realizarea de acțiuni 

inovative 
7%

Proiecte care vizează 
crearea de noi locuri de 

muncă
13%

Procentual, situația celor mai importanți indicatori în funcție de numărul de proiecte contractate sau aflate în 

curs de contractare la AFIR situația se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca și concluzie putem preciza că, activitatea Asociației GAL Banat-Vest  s-a facut simțită în teritoriu și a 

avut un impact pozitiv asupra mediului socio-economic din zonă. 

 

Contractarea până la data de 30.05.2015 a sumei de 2.249.106 corespunzătoare unui număr de 56 de 

proiecte reprezintă un rezultat deosebit de bun al activității desfășurate de asociație, dar mai ales un 

fundament solid pentru viitor, când se poate valorifica experiența acumulată în cei aproape 4 ani de 

activitate. 

 

Prin activitatea sa și prin evenimentele organizate, Asociația GAL Banat-Vest a contribuit cu siguranță la 

creșterea vizibilității teritoriului microregiunii Banat-Vest și a reușit să pună piatra de temelie a unei 

dezvoltări economice viitoare. 

 

În concluzie, în urma analizei rezultatelor şi activităţilor realizate în cei patru ani de implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Banat-Vest, am constatat un succes deosebit al acestui proiect, 

reflectat în numărul de proiecte depuse și finanțate prin GAL, ceea ce arata interesul în rândul comunităţii 

privind finanţarea proiectelor locale prin axa LEADER. Acest rezultat dovedeşte necesitatea realizării unei 

continuităţi, prin depunerea la MADR a unei noi strategii, pentru viitoarea perioada de programare 2014-

2020. 

 

Având în vedere obiectivele şi priorităţile stabilite prin Strategia teritoriului GAL Banat-Vest, activitatea 

asociaţiei a fost centrată pe următoarele activități principale: acțiuni de informare și promovare continuă a 

PDL-ului, lansarea  sesiunilor de depunere de proiecte, selectarea proiectelor depuse şi transmiterea lor la 
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Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală, informarea beneficiarilor privind rezultatele selecţiilor, 

urmărirea derulării contractelor, realizarea de studii ale zonei, realocări bugetare prin modificarea bugetului 

de funcţionare GAL, acţiuni de promovare specifice privind sesiunile de depunere a proiectelor, realizarea 

de cursuri de instruire al leaderilor locali şi a personalului GAL, organizarea de seminarii de informare, 

conferințe tematice, schimburi de bune practici, realizarea de materiale de informare și promovare, 

asigurarea transparenței activităților derulate prin GAL.  

 

Începând  cu anul 2012, Asociația GAL Banat-Vest a fost prezentă în teritoriul pe care-l reprezintă, prin 

organizarea a 28 de seminarii de informare care au avut ca principal scop promovarea măsurilor din 

strategie. Întâlnirile cu caracter public s-au adresat atât autorităților publice locale, potențialilor beneficiari 

privați (firme, ONG-uri) situate pe teritoriul GAL Banat-Vest  cât și persoanelor fizice care doreau să îşi 

dezvolte o afacere în domeniul agricol, zootehnic și meşteşugăresc prin obţinerea de fonduri 

nerambursabile.  

De-a lungul timpului, GAL-ul a venit în întâmpinarea beneficiarilor săi prin organizarea a 12 conferințe 

tematice, temele abordate au vizat în principal subiecte care să vină în sprijinul beneficiarilor de fonduri 

europene, accesate prin axa IV LEADER a PNDR. 

 

Conferința „Identificarea de noi oportunități de cooperare transnațională/Dezvoltarea de proiecte 

transfrontaliere” al cărei obiectiv principal a fost conștientizarea avantajelor colaborării și cooperării.  

 

Conferința “Identificarea și soluționarea principalelor probleme ivite pe parcursul elaborării cererilor de 

finanțare și a implementării proiectelor de investiții care se regăsesc în obiectivele măsurii 41.1.112 

“Instalarea tinerilor fermieri, prin schimbul de experiență și bune practici între beneficiarii și potențialii 

beneficiari ai asociației Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” al cărei principal obiectiv a fost stimularea şi 

susţinerea reînnoirii generațiilor din mediul rural aferent teritoriului GAL prin încurajarea și sprijinirea 

tinerilor, șefi de exploatații agricole. 

 

Conferința „Continuăm LEADER pe teritoriul GAL Banat Vest – importanța includerii strategiei de 

dezvoltare locală a fiecărei unități administrativ teritoriale în strategia de dezvoltare a microregiunii Banat 

Vest” al cărei principal obiectiv a fost conștientizarea factorilor decidenți care, fie reprezintă unitățile 

administrativ teritoriale, fie își desfășoară activitatea în teritoriul reprezentat de GAL Banat Vest, asupra 

importanței includerii strategiilor de dezvoltare locală  în strategia de dezvoltare a microregiunii GAL Banat 

Vest, pregătirii și aplicării de noi finanțări disponibile prin axa  LEADER. 

 

Conferința „Creșterea vizibilității investițiilor finanțate prin axa IV LEADER prin stimularea implicării 

beneficiarilor” al cărei principal obiectiv a fost creșterea vizibilității investițiilor finanțate prin axa IV 

LEADER prin stimularea implicării beneficiarilor și diseminarea informațiilor cu privire la elementele de 

identitate vizuală. 

 

Conferința„Importanța monitorizării proiectelor finanțate prin GAL Banat-Vest, măsuri de maximizare a 

absorbției fondurilor destinate măsurii 41.3.322” al cărei principal obiectiv a fost conștientizarea de către 

beneficiarii proiectelor aferente măsurii 41.3.322 finanțate prin axa IV LEADER, asupra importanței 

monitorizării de către GAL a proiectelor aflate în implementare, iar pe de altă parte identificarea soluțiilor 

de maximizare a absorbției fondurilor destinate acestei măsuri. 
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Pe lângă activitățile curente, GAL Banat-Vest a organizat în vara anului 2014 două cursuri de formare 

profesională, de manager proiect și evaluator proiecte. Cursurile, autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin organismul abilitat de acesta, Autoritatea Națională pentru 

Calificări, vin pe de o parte în întâmpinarea nevoii de optimizare a activităţilor întreprinse de 

compartimentul tehnic al GAL Banat Vest, iar pe de altă parte, s-a dorit stimularea şi susţinerea implicării 

actorilor locali care provin din teritoriul reprezentat de GAL, în dezvoltarea comunităților pe care le 

reprezintă prin acumularea de cunoștințe specifice.  

 

Schimburile de experiență organizate în ultimii ani de activitate (2014, respectiv 2015) au fost dedicate 

GAL-urilor din România și au vizat diseminarea informațiilor, bunelor practici și rezultatele activității 

acestor tipuri de parteneriate pe parcursul implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală. În cadrul celor 

două întâlniri s-au abordat subiecte precum aspecte procedurale deficitare din perioada de programare 2007-

2013 și metode neunitare de interpretare a acestora, chestiuni care au avut drept consecință blocarea 

implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală și periclitarea desfășurării activității GAL-urilor, acelerarea 

procesului de contractare, implementare și finalizare a proiectelor finanțate prin axa LEADER. 

 

Pe lângă subiectele abordate, schimburile de experiență au vizat și transferul de expertiză și know-how prin 

vizitarea locațiilor proiectelor de succes implementate de partenerii GAL Banat-Vest în teritoriul reprezentat 

de GAL. Cu ocazia schimbului de experiență organizat în toamna anului 2014 participanții au avut ocazia să  

viziteze standurile producătorilor din regiune cât și standul asociației GAL Banat-Vest, amplasate în centrul 

orașului Jimbolia, cu ocazia Serbărilor toamnei, eveniment organizat de Primăria orașului Jimbolia în 

parteneriat cu Asociația Agricultorilor și Întreprinzătorilor Maghiari din Banat, Asociația Microregională 

Banat-Ripensis Asociația Csekonics și Asociația Gal Banat-Vest. Standul amenajat de echipa GAL Banat-

Vest a vizat valorificarea produselor donate de către gospodinele din teritoriu, scopul acestuia fiind de a 

susține, prin donarea sumei obținute, Secția de Pediatrie a Spitalului Dr. Karl Diel din Jimbolia. În urma 

acestei acțiuni, peste 200 de borcane de gemuri, compoturi și murături au ajuns în cămările persoanelor care 

s-au implicat și au răspuns pozitiv inițiativei noastre. 

 

GAL Banat-Vest la sfârșitul celui de-al treilea an de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 

În prezent Asociația Grup de Acțiune Locală Banat-Vest,  implementează, în parteneriat cu Asociația 

Microregională Țara Făgetului, proiectul „Tineri agricultori și agricultori, construiesc împreună o 

agricultură modernă, de o parte și de alta a județului Timiș”,  finanțat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), Axa 4 LEADER, măsura 421 „Implementarea proiectelor de  

cooperare”. 

 

Prima activitate din cadrul proiectului de cooperare, organizată pe teritoriul GAL Țara Făgetului în 

complexul turistic Valea lui Liman. 

 

În perioada 27-28.03.2015 a avut loc la Jimbolia, cea de-a doua activitate a proiectului de cooperare. 

Evenimentul, intitulat “Schimb de bune practici între fermieri și tineri fermieri în fermele de legume și de 

creștere a animalelor între GAL-urile partenere, respectiv vizite la ferme reprezentative de pe teritoriul GAL 

Banat-Vest” a reunit deopotrivă, 12 fermieri din teritoriul reprezentat de asociația GAL Banat-Vest și 20 din 

cel reprezentat de GAL Țara Făgetului.  
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Capitolul III 

Proiecte implementate în teritoriul reprezentat de Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” 

  

“Cei care au privilegiul de a şti, au datoria de a acţiona” (Albert Einstein) 

De câțiva ani, tot mai mulți dintre noi, auzim vorbindu-se despre fondurile europene. Expresiile 

“solicitant”,”beneficiar”, “cerere de finanțare”, “proiect”, “eligibilitate”,”indicatori”, au devenit, pentru cei 

care au pătruns tainele proiectelor europene, un limbaj de zi cu zi. Accesarea fondurilor europene nu este o 

activitate simplă. Cei care au folosit bani europeni afirmă că “accesarea fondurilor europene este ceva mai 

complicată, dar nu imposibilă”.  

Pe durata celor patru ani de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală un număr de 56 de beneficiari 

au primit finanțare nerambursabilă. Sprijinul acordat a contrubuit la dezvoltarea comunităților rurale din 

teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest, prin inființarea exploatațiilor agricole, prin modernizarea și 

extinderea exploatațiilor agricole, prin crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, prin îmbunătățirea 

serviciilor de bază pentru economia și populația rurală. 

Beneficiarii acestor proiecte sunt persoane fizice și juridice, fermieri, autorități publice locale, oameni care 

au văzut potențialul unei investiții și au avut curajul să elaboreze proiecte, iar prin inițiativele lor au 

contribuit la consolidarea zonelor rurale și la asigurarea unor condiții de trai mai bune pentru locuitorii lor, 

conducând spre dezvoltarea durabilă a mediului rural românesc. Proiectele prezentate au beneficiat de 

finanțare nerambursabilă, constituind o sursă de informații și de idei pentru viitorii inițiatori de proiecte și, 

în același timp un stimul pentru beneficiarii actuali și potențiali.  

Acest capitol, își propune multiplicarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor prezentate și crearea 

condițiilor necesare pentru proiectele viitoare, viabile din punct de vedere economic, productiv, competitiv, 

benefice pentru mediu, care să acționeze în direcția dezvoltării rurale sustenabile.  

Proiecte implementate în teritoriul reprezentat de Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” 

 

Titlul proiectului: “Instalarea tânărului fermier Bășulescu Darius ca șef al exploatației S.C BDG DARIS 

AGRO S.R.L” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.1.112 „Instalarea tinerilor fermieri” 

Beneficiar: S.C BDG DARIS AGRO S.R.L 

Localizarea proiectului: orașul Jimbolia, județul Timiș 

Buget total : 40.000 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 40.000 euro 

Teme abordate:  îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol, valorificarea potențialului 

agricol și creșterea productivității fermelor agricole 

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare 

 

Tânărul Bășulescu Darius Gabriel este șef al exploatației agricole S.C BDG DARIS AGRO S.R.L în cadrul 

căreia exploatează o suprafață de 6100 mp. de solarii cultivate cu legume. Acesta, este membru al unei 

familii de fermieri care a lucrat la cultura mare și a petrecut mai mult de jumătate din timpul său de lucru în 

exploatația verișorului său, ocupându-se de activitățile agricole.  
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Nutrind o pasiune aparte pentru activitățile agricole și deschizându-și o firmă având ca obiect principal de 

activitate CAEN 0113- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor, tânărul își 

continuă activitatea în paralel, atât în exploatația verișorului său cât și în exploatația proprie. Astfel, în luna 

februarie a anului 2013 decide să facă toate demersurile pentru înființarea unei exploatații și concesionează 

solarii în suprafață totală de 6100 mp. aflate în proprietatea privată a Orașului Jimbolia. La data închirierii 

lor, solariile erau nefuncționale, fiind nevoie de investiții în structura lor şi în sistemul de irigare.  

 

În calitate de șef al exploatației S.C BDG DARIS AGRO S.R.L, tânărul consideră că a acumulat suficientă 

experiență în activitatea agricolă și decide în anul 2014 să cultive toată suprafața de solarii și să se 

înregistreze la APIA. În același an, ivindu-se oportunitatea de a susține activitatea firmei și de a-și 

moderniza solariile, acesta face toate demersurile și depune la asociația GAL Banat-Vest, cererea de 

finanțare pentru sprijinirea instalării tinerilor fermieri.  

 

Obiectivul general al proiectului a fost îndeplinit de beneficiar prin achiziționarea unui tractor de 38 CP. 

Obiectivul specific, creșterea veniturilor exploatației l-a realizat prin intermediul creșterii suprafeței de teren 

cultivată prin arendarea a 1,1 ha pe teritoriul GAL Banat-Vest, având ca finalitate diversificarea producţiei 

prin înfiinţarea unei culturi  pepeni în câmp deschis, zona fiind foarte propice cultivării, în special a 

pepenilor. Piaţa de desfacere este piaţa en-gross din Timişoara, Profi România S.A, Auchan Timișoara. 

Producția de legume totală este rezultatul ciclului de rotație a culturilor în funcție de sezon. Până acum 

producția s-a concretizat prin cultivarea salatei primăvara, a roșiilor vara, a castraveților toamna și din nou a 

salatei toamna târziu. 

 

Tânărul agricultor consideră de bun augur experiența accesării fondurilor structurale și plănuiește să-și 

consolideze activitatea prin constituirea unei structuri asociative pentru valorificarea legumelor, implicând 

astfel și alți fermieri, mai puțini încrezători în impactul pe care îl poate avea asocierea în stabilirea prețului 

de piață. 

 

Titlul proiectului: “Instalarea tinerei fermier Gligor Maria Persoană Fizică șef al exploatației din Săcălaz” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.1.112 „Instalarea tinerilor fermieri” 

Beneficiar: Gligor V. Maria Întreprindere Individuală 

Localizarea proiectului: comuna Săcălaz, sat Săcălaz,  județul Timiș 

Buget total : 40.000 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 40.000 euro 

Teme abordate:  îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol, valorificarea potențialului 

agricol și creșterea productivității fermelor agricole 

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare 

 

Exploatația Gligor V. Maria Întreprindere Individuală, este localizată în  județul Timiș, comuna Săcălaz, sat 

Săcălaz. Este vorba despre  o exploatație mixtă, preponderent zootehnică formată din:  2 ha grâu, 2 ha plante 

de nutreț și 448 capete oi. Exploatația a fost preluată în anul 2014 de către doamna Gligor Maria, aceasta 

împărtășind afinitatea soțului ei față de creșterea animalelor. 

În prezent, exploatația beneficiază de sprijin financiar,  contractul de finanțare aferent sprijinului acordat 

instalării tinerilor fermieri având o valoare de 40.000 de euro.  
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Obiectivele proiectului au fost atinse prin creșterea producției și comercializarea de carne, piei și brânză. 

Prin proiect, exploatația a fost restructurată și extinsă atât în sectorul zootehnic cât și în cel vegetal, 

achiziționându-se 2 ha care sunt cultivate cu porumb și lucernă, asigurând astfel baza furajeră pentru 

efectivul de animale. Creșterea dimensiunii economice a exploatației s-a realizat prin înmulțirea efectivului 

propriu de oi cu încă 100 de capete. În prezent,  exploatația Gligor V. Maria Întreprindere Individuală își 

valorifică și promovează producția în piețele autohtone, la târgurile agricole precum și în magazine.  

 

În ceea ce privește procesul de accesare a fondurilor europene, doamna Gligor declară că a întâmpinat multe 

dificultăți mai ales în ceea ce privește pregătirea documentelor necesare, astfel încât să îndeplinească 

condițiile necesare dar cu toate astea, efortul depus a meritat. 

 

Titlul proiectului: “Instalarea fermierului Jiboc Marius ca șef al exploatației în comuan Săcălaz” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.1.112 „Instalarea tinerilor fermieri” 

Beneficiar: Jiboc Iosif-Marius Persoană Fizică Autorizată  

Localizarea proiectului: comuna Săcălaz, sat Săcălaz, județul Timiș 

Buget total : 40.000 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 40.000 euro 

Teme abordate:  îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol, valorificarea potențialului 

agricol și creșterea productivității fermelor agricole 

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare 

 

La momentul depunerii cererii de finațare, domnul Jiboc Marius Iosif nu era autorizat în vederea exercitării 

unei activități agricole. Activând într-o fermă cu profil apicol, acesta se hotărăște în cele din urmă să-și 

achiziționeze 175 de familii de albine și să-și înceapă propria lui afacere, spiritul antreprenorial și pasiune  

pentru apicultură fiindu-i insuflate de părinții acestuia care, din motive ce țin de etatea înaintată, nu și-au 

mai putut continua activitatea agricolă. 

 

Oportunitatea pentru înființarea și extinderea activității de stupărit s-a ivit odată cu lansarea sesiunii de 

selecție a proiectelor care se încadrează în obiectivele măsurii 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri, măsură 

cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală a asociației GAL Banat-Vest. 
 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri, sprijinirea 

procesului de modernizare a exploatației apicole și creşterea veniturilor exploatației  prin realizarea și 

comercializarea de miere au reprezentat obiectivele principale ale proiectului. Procesul de mărire a 

dimensiunii economice și de modernizare a fermei apicole s-a concretizat în înmulțirea cu încă 55 de familii 

de albine din efectivul propriu, achiziționarea a 2 hectare de teren și achiziționarea a 55 de lăzi de stupi 

multietajați. 
 

Pentru beneficiar, implementarea proiectului a însemnat creșterea producției apicole, obținerea unei mieri de 

calitate superioară și mărirea numărului de familii de albine. 

 

Titlul proiectului: “Înființare fermă vegetală Papp Levente în comuna Cenei” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

Măsura 41.1.112 „Instalarea tinerilor fermieri” 
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Beneficiar: Papp M. Levente Întreprindere Individuală 

Localizarea proiectului: comuna Cenei, sat Cenei 

Buget total : 24.000 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 24.000 euro 

Teme abordate: îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol, valorificarea potențialului 

agricol și creșterea productivității fermelor agricole 

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare 

 

Tânărul Papp Levente este șef al exploatației agricole Papp M. Levente Întreprindere Individuală. În anul 

2013 când a depus cererea de finanțare la asociația GAL Banat-Vest domnul Papp avea o exploatație de 

13,262 UDE, cele 4,38 ha fiind în întregime în proprietatea acestuia și s-a angajat prin planul de afaceri că 

își va achiziționa 2 ha de teren, să facă o creștere cu 4,181 UDE în anul țintă.  

 

Tema proiectului o constituie instalarea tânărului fermier Papp Levente în calitate de șef al exploatatiei 

agricole, iar obiectivul principal al proiectului este achiziția de teren agricol, creșterea veniturilor și 

îmbunătățirea managementului exploatației agricole. Prin urmare, în anul curent exploatația beneficiarului 

este compusă din 4,3 ha legume în câmp deschis și 2,08 ha porumb în total o suprafață de 6,38 ha, 

crescându-și exploatația la 17, 443 UDE.  

 

Prin implementarea proiectului acesta a reușit să-și atingă obiectivele prin creșterea suprafeței cultivate și a 

volumului producției destinat comercializării. De la o producție de 62.700 tone legume și 5.184 tone 

porumb acesta a ajuns la o producție de 81.700 tone de legume, 9.984  tone de porumb pe care le valorifică 

prin intermediul cooperativei, acesta fiind membru al  „Fermierul bănățean cooperativă agricolă”. Tânărul 

fermier este de părere că asocierea în cooperative este avantajoasă, fiindcă există o voce puternică a 

fermierilor în relația cu autoritățile și cu Ministerul Agriculturii. Fermierii pot să își impună chiar legislativ 

unele doleanțe și revendicări. Unul dintre marile avantaje este obținerea unui preț bun încă de la începutul 

producției, pentru ca ei să aibă asigurată desfacerea. Randamentul pe hectar crește, România obține 

producții mari, dar prețul este mic sau în scădere. De exemplu, prețul la cereale  a scăzut în ultimii trei ani.  

 

Cooperativa sau asociația poate asigura fermierului materialul biologic, să îi negocieze un preț bun pentru 

îngrășăminte sau pentru tratamentele fitosanitare, pentru toate inputurile din fermă. 

În ceea ce privește accesarea fondurilor europene destinate dezvoltării agriculturii, tânărul declară că deși  la 

o primă vedere accesarea banilor pare facilă, există o serie de restricții mai mult sau mai puțin evidente în 

urma lecturării ghidului, care impiedică doritorii să depună proiectul agricol vizat, cea mai mare problemă 

fiind cea a nearmonizării corespunzătoare a Ghidului Solicitantului cu legislația în vigoare și realitatea 

practică. Deși procesul nu este unul facil, prin multă muncă și implicare, a ajuns la rezultatele scontate și 

intenționează să acceseze și alte fonduri. 

 

Titlul proiectului: “Dezvoltarea societății LUMIAGRO S.R.L prin achiziționarea unui tractor performant”  

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.1.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” 

Beneficiar: S.C LUMIAGRO S.R.L 

Localizarea proiectului: comuna Comloșu Mare, sat Comloșu Mare, județul Timiș 

Buget total : 151.652 euro 
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Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 61.150 euro 

Cofinanţare (contribuţia beneficiarului): 61.150 euro 

Teme abordate:  îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol, valorificarea potențialului 

agricol și creșterea productivității fermelor agricole, crearea de locuri de muncă 

Stadiul proiectului: Proiect finalizat 

 

În urma proiectului “Dezvoltarea societății LUMIAGRO S.R.L prin achiziționarea unui tractor performant”, 

S.C LUMIAGRO S.R.L din comuna Comloșu Mare, județul Timiș, a dezvoltat în perioada iunie 2014-iulie 

2015, o fermă vegetală. 

Bugetul total al proiectului a fost de 151.652 euro, din care finanţarea nerambursabilă s-a ridicat la 61.150 

euro. 

Proiectul, care dovedeşte că multe bariere pot fi depăşite graţie voinţei şi implicării, este localizat în comuna 

Comloșu Mare, satul Comloșu Mare, județul Timiș,  localitate care a primit indicatorul de sat 

european pentru construcția unei școli generale, a unui spațiu de comunicare cu cetățenii comunei -

Telecentru Comloșu- și reabilitarea unei grădinițe pentru copii.   

 

S.C LUMIAGRO S.R.L este o societate comercială agricolă, înființată  și administrată încă din  anul 1999 

de domnul Busuioc Ciprian. Domeniul de activitate pentru care s-a obţinut finanţarea este „Cultivarea 

cerealelor, a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”, cod CAEN 0111. 

 

La momentul obținerii finanțării, suprafața de teren arabil utilizată de către societate era de 1262,1 ha. Din 

această suprafață o parte este proprietatea societății iar alta arendată de la proprietarii de pe raza comunei 

Comloșu Mare. Pentru modernizarea și îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole, 

societatea și-a propus achiziționarea unui utilaj agricol nou și eficient, respectiv a unui tractor performant cu 

o capacitate de 360 CP  pentru a asigura condițiile de productivitate optimă, costuri mai mici de producție, 

creșterea calității muncii și a performanței generale. 

 

Primii paşi pe acest drum greu, dar plin de satisfacţii, au fost reprezentaţi de cererea de finanțare, memoriul 

justificativ și documentele administrative cerute prin Ghidul Solicitantului, toate aceste documente fiind 

depuse în luna decembrie a anului 2013 la asociația GAL Banat-Vest. După verificarea conformității,  a fost 

verificată eligibilitatea proiectului, pe baza documentelor primite de la solicitant. Procesul de evaluare s-a 

finalizat în luna mai 2014, după care, în 26 iunie 2014, s-a semnat contractul de finanțare. 

 

Societatea a utilizat servicii specializate de consultanță, pentru completarea formularului cererii de finanțare 

și a documentației tehnico-economice, precum și pentru managementul proiectului. Acest lucru a crescut 

experiența tehnică a societății și a facilitat derularea proceselor de depunere și implementarea proiectului. 

Firesc, după aceşti paşi au venit şi primele rezultate palpabile. Prin implementarea proiectului, societatea și-

a propus utilizarea eficientă a factorilor de producție.  Lucrările agricole s-au executat la performanța 

scontată și în concordanță cu cele mai bune tehnici disponibile, conducând la pierderi mai mici ale 

producției, reducerea poluării prin scăderea presiunii exercitate asupra tractoarelor mai vechi, costuri reduse 

prin scăderea presiunii exercitate asupra tractoarelor vechi generatoare de costuri ridicate cu combustibilul 

și piesele de schimb. 
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La începutul implementării proiectului, resursele umane ale societății erau reprezentate de 15 angajați. La 

sfârșitul implementării proiectului, numărul angajaților a ajuns la 16, proiectul  contribuind astfel la crearea 

locurilor de muncă. 

 

Proiectul este un exemplu de bune practici în agricultură prin achiziția de utilaje agricole specifice care 

corespund standardelor europene privind protecția mediului, poluarea apelor și a solului. Prin specificul lui, 

proiectul implementat prezintă durabilitate financiară, contribuie la dezvoltarea economică a zonei și are în 

vedere protecția mediului. Dezvoltarea acestui proiect a oferit şi nişte lecţii demne de reţinut. Societatea a 

obținut finanțare și prin Programul SAPARD. Utilizând experiența acumulată în implementarea și 

managementul proiectelor cu finanțare europeană. După finalizarea proiectului SAPARD, beneficiarul a 

aplicat pentru obținerea de fonduri nerambursabile prin FEADR. Beneficiarul consideră că încă este nevoie 

de instruire și formare suplimentară privind managementul fermei și marketingul produselor pentru 

dezvoltarea afacerii sale. 

 

Titlul proiectului: “Achiziționarea de echipamente fotografice” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.312 „Sprijin pentru crearea și dezoltarea de micro-întreprinderi” 

Beneficiar: Aragian Marko Oliver Persoană fizică autorizată 

Localizarea proiectului: comuna Checea, sat Checea, județul Timiș 

Buget total : 14.717 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 10.301 euro 

Cofinanţare (contribuţia beneficiarului): 4.416 euro 

Teme abordate:  dezvoltarea durabilă a economiei rurale, diversificarea serviciilor pentru populația rurală, 

creșterea valorii adăugate în domeniul serviciilor fotografice 

Stadiul proiectului: Proiect finalizat 

 

Domnul Aragian Marko Oliver a făcut o pasiune pentru fotografie încă din liceu. În anul 2002 a susținut 

primul eveniment fotografic. Acesta a încercat să țină pasul cu noutățile din domeniu iar odată cu trecerea 

anilor, a reușit, din fonduri propri, să-și achiziționeze primul aparat foto DSLR, nu foarte performant dar cu 

care a reușit să își continue activitatea fotografică. 

 

Cu toate că provine dintr-o familie de fermieri, tânărul consideră că deși agricultura este activitatea de bază 

a spațiului rural românesc și reprezintă principala sursă de venit a oamenilor care locuiesc la sat, nu trebuie 

omis faptul că activitățile non-agricole constituie o soluție de creștere a veniturilor și a confortului social 

pentru aceștia. Prin urmare, decide să își ducă activitatea la un nivel superior, participând la un seminar de 

informare organizat de GAL Banat-Vest, acesta este îndrumat să se înscrie la un curs de fotograf acreditat  

și să depună cererea de finanțare pentru a-și achiziționa un aparat foto performant, obiective și un laptop 

pentru prestarea de servicii fotografice. Astfel, în anul 2013 reușește să semneze contractul de finanțare și 

începe derularea proiectului. 

 

Ca urmare a implementării proiectului “Achiziționarea de echipamente fotografice” firma Aragian Marko 

Oliver Persoană Fizică Autorizată, cu obiect principal de activitate Activități fotografice cod CAEN 7420, a 

reușit să furnizeze serviciile foto pe care și le-a propus, în prezent fiind o resursă  importantă pentru 

diversele evenimente care au loc în comuna Checea. 
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Titlul proiectului: “Achiziționarea unui buldoexcavator în scopul modernizării Kaba Nicoleta-Elena 

Întreprindere Individuală în Comloșu Mare, județul Timiș” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.312 „Sprijin pentru crearea și dezoltarea de microîntreprinderi” 

Beneficiar: Kaba Nicoleta-Elena Întreprindere Individuală 

Localizarea proiectului: comuna Comloșu Mare, sat Comloșu Mare, județul Timiș 

Buget total : 123.256 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 64.890 euro 

Cofinanţare (contribuţia beneficiarului): 27.810 euro 

Teme abordate:  dezvoltarea durabilă a economiei rurale, diversificarea serviciilor pentru populația rurală 

Stadiul proiectului: Proiect finalizat 

 

Kaba Nicoleta-Elena Întreprindere Individuală s-a înființat în anul 2012, având ca obiect principal de 

activitate lucrări de pregătire a terenului. Titulara microîntreprinderii, doamna Kaba Nicoleta, are mai mult 

de 11 ani de experiență  ca Inginer instalații pentru construcții. În ultimii ani, întreprinderea individuală a 

derulat diferite activități, precum cele de curățare a amplasamentelor, excavații, săparea șanțurilor, 

executarea canalizărilor pentru clădiri și executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole și 

forestiere. 

Microîntreprinderile existente în spațiul rural, puține la număr, acoperă o gamă limitată de activități 

productive și servicii și nu valorifică suficient resursele locale.  

 

În acest context, necesitatea creării de noi unități este în continuă creștere, motiv pentru care beneficiara 

proiectului de față a optat pentru realizarea unei investiții care include  modernizarea întreprinderii 

individuale, în vederea asigurării continuității, eficienței și a creșterii capacității acesteia de a asigura 

derularea lucrărilor de pregătire a terenului. Dosarul cererii de finanțare a fost întocmit de beneficiar cu 

ajutorul unei firme de consultanță, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 26 iunie 2014.  

Scopul urmărit prin proiect a fost de a crește capacitatea firmei de a derula lucrări de pregătire a terenului în 

mediul rural, în special lucrări mecanice de încărcare-nivelare, lucrări de excavare și lucrări mecanice  prin 

achiziționarea unui buldoexcavator. 

 

Titlul proiectului: “Modernizarea căminelor culturale din comuna Cărpiniș-satele Cărpiniș și Iecea Mică” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Cărpiniș, județul Timiș 

Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Cărpiniș, satele Cărpiniș și Iecea Mică 

Buget total : 49.994 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.994 euro 

Stadiul proiectului: Proiect finalizat 

 

Deși se confruntă cu probleme financiare, primăriile din județ reușesc să deruleze lucrări de infrastructură 

care nu necesită costuri foarte mari. Un bun exemplu, atât pentru atragerea de fonduri europene, cât şi din 

perspectiva  implementării proiectelor destinate  comunităţii este cazul comunei Cărpiniș care  și-a propus 
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regenerarea mediului rural şi a valorilor acestuia şi creşterea consumului de cultură în rândul locuitorilor 

comunei prin reabilitarea Căminului Cultural din localitate. 

 

În spaţiul rural, activitatea culturală este organizată în jurul căminului/centrului cultural al comunei/satului. 

Proiectul realizat, a presupus reabilitarea din punct de vedere termic al Căminelor Culturale din localitățile 

Cărpiniș și Iecea Mică. În urma implementării proiectului, modernizarea termică a celor două cămine 

culturale permite desfășurarea în condiții optime atât a acțiunilor culturale organizate de comunitatea locală 

(evenimente locale, spectacole, concursuri, serbări, cursuri și alte activități menite să promoveze și să 

conserve moștenirea culturală a zonei) cât și a celor de  promovare a specificului cultural local în cadrul 

comunităților vecine, dând ocazia turiștilor de a participa la evenimentele de anvergură organizate în zonă. 

Evenimente precum Ruga satului, Nedeea Românilor și Festivalul de colinde, sunt deja o tradiție în 

comunitățile amintite. De asemenea prin proiect, s-a promovat utilizarea energiei solare. Astfel, ambele 

Cămine Culturale au fost dotate cu un sistem de încălzire a apei menejere realizat dintr-un boiler cu dublă 

serpentine și un panou solar amplasat pe acoperișul clădirii. În acest sens, Comuna Cărpiniș a dorit nu 

numai să beneficieze de avantajele energiei solare ci să le promoveze în cadrul comunității locale prin 

puterea exemplului și evidențierea principalelor atuuri ale energiei provenite din surse regenerabile.  

 

Necesitatea și oportunitatea investiției au fost justificate prin impactul pe care realizarea proiectului îl va 

avea în zonă. Este vorba, de fapt, de creșterea atractivității căminelor culturale pentru organizarea 

evenimentelor cultural-artistice. Modernizarea din punct de vedere termic a celor două cămine culturale 

asigură continuitatea activităților desfășurate în cadrul acestor așezăminte culturale și în perioada de iarnă, 

eliminând astfel întreruperile cauzate de vremea rece care nu permitea derularea adecvată a acțiunilor în 

incinta acestora, vitregind comunitatea de a participa la evenimentele locale specifice perioadei reci.  

 

Titlul proiectului: “Dotarea căminului cultural din localitatea Checea, județul Timiș” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Checea, județul Timiș 

Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Checea 

Perioada de implementare:  

Buget total : 62.868 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 50.000 euro 

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare 

 

Comunitățile locale au de apărat, conservat și ocrotit, pe lângă edificiile și bunurile de patrimoniu, întreg 

tezaurul de patrimoniu, întreg tezaurul de obiceiuri, tradiții, meșteșuguri, practice și îndeletniciri propri unei 

anumite arii geografice. Multe dintre acestea nu au suport material având însă unicitate, ele crează acel 

specific local. România deține un patrimoniu cultural-istoric și etnografic de mare valoare și 

reprezentativitate pentru poporul nostru. Zona Banatului din care face parte comuna Checea a creat în 

sufletele înaintașilor elementele ce au dat naștere acelui sentiment de mândrie națională, a dragostei pentru 

locul natal, pentru casa strămoșească, a respectului față de tradiție. Aceste elemente le găsim astăzi ca fiind 

componentele esențiale ale culturii populare românești ce definesc puternica personalitate a poporului 

român. Transmiterea lor s-a realizat între generații, în mod deosebit prin educație dar și prin manifestări 

populare colective de o anumită forță și eleganță, etalându-se cu multă mândrie cântul și portul popular care, 
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fiind preluat din generație în generație, s-a transmis până în zilele noastre. Cele mai importante manifestări 

folclorice tradiționale se desfășoară îndeosebi cu ocazia principalelor sărbători creștine: Crăciun, Paște, 

Sărbătoarea hramului bisericesc -Ruga/Negeia.  Rolul acestor evenimente este de a promova în continuare 

obiceiurile și valorile culturale locale și prin aceasta de a atrage interesul copiilor și tinerilor de a se implica 

în acest proces de perpetuare a moștenirii culturale din zonă. Este o formă de a ține comunitatea locală 

conectată la aceste valori, astfel încât să nu lăsăm ca trecerea timpului să își pună amprenta uitării și 

pierderii identității.  

 

Căminul Cultural din comuna Checea nu este conceput ca un spațiu exclusivist, el a devenit treptat un 

centru unde se desfășoară diverse activități recreaționale cum ar fi: sărbătorile sătești, proiecțiile de filme și 

căsătoriile. 

Din anul 2005, la nivelul Căminului Cultural Checea există o formație de dansuri populare de două 

generații: copii și tineret. Începând din anul 2010 ansamblul a fost denumit “CHECEANA”. În prezent, 

ansamblul “CHECEANA” are 50 de membri (26 de copii și 24 de tineri) iar Consiliul Local al comunei 

Checea a alocat fonduri din bugetul local pentru a plăti un instructor profesionist. 

 

Tema investiției constă în achiziționarea de material și echipamente specifice menite să promoveze și să 

conserve valorile tradiționale, folclorice și culturale locale precum și asigurarea infrastructurii fizice de bază 

pentru desfășurarea activităților culturale. Acestea, împreună cu o serie de acțiuni specifice, vor avea rolul 

de a susține și a crea cadrul adecvat și optim atingerii obiectivelor propuse în proiect. Obiectivul principal al 

proiectului constă în îmbunătățirea și facilitarea activităților culturale prin achiziționarea de mobilier și 

aparatură pentru dotarea Căminului Cultural, precum și promovarea și conservarea valorilor tradiționale 

folclorice și culturale prin innoirea costumelor populare, necesare ansamblului de dansuri populare 

“CHECEANA”. 

Echipamentele și materialele ce fac obiectul proiectului, vor avea un impact pozitiv asupra vieții culturale 

ducând la promovarea identității culturale locale, la conservarea și promovarea specificului popular local și 

a moștenirii culturale locale din zona comunei Checea.  

 

Titlul proiectului: “Modernizarea străzii S16 în localitatea Comloșu Mare și achiziția de materiale și 

echipamente pentru promovarea și conservarea specificului local și amoștenirii culturale din comuna 

Comloșu Mare, județul Timiș” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Comloșu Mare, județul Timiș 

Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Comloșu Mare 

Buget total : 123.182 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.995 euro 

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare 

 

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezină o sursă importantă de dezvoltare atât la nivel local cât și 

regional. Astăzi, mai mult ca oricând, asistăm la intervenția tot mai agresivă, pe tot mai multe căi, a unor 

elemente culturale străine care nu au nimic în comun cu componentele culturii noastre, și, datorită efectelor 

lor negative și a dezinteresului  identificat în rândul tineretului, constatăm cu îngrijorare pericolul alterării 

structurii acestor elemente ale culturii populare, care au menținut de-a lungul timpului identitatea și unitatea 
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poporului român. În acest context, formarea unei baze materiale, care să convingă și să atragă tineretul în 

tainele culturii populare, împreună cu efortul susținut al autorităților locale, al școlilor și, nu în ultimul rând, 

al comunității locale ne dau certitudinea că satul bănățean, prin tradiție și cultură, își va regăsi puterea și 

resursele necesare de a face față și de a rezista înaintea acestui tăvălug al modernizării.  

 

Dezvoltarea locală durabilă a comunei Comloșu Mare nu se poate face în afara păstrării identității culturale 

locale, fapt care impune luarea în considerare a unor factori cum ar fi educația și consumul cultural, 

îmbunătățirea serviciilor culturale de bază în scopul promovării și încurajării activităților culturale locale. 

Aceasta implică dezvoltarea unei structuri de așezăminte culturale, biblioteci, cămine culturale, locuri de 

petrecere a timpului liber, cât și a unei baze materiale capabilă să susțină activitățile de punere în valoare a 

patrimoniului cultural local și a moștenirii locale. Dimensiune importantă a vieții sociale, viața culturală va 

fi revitalizată în condițiile în care comunitățile locale dețin o infrastructură și o bază materială culturală 

adecvată. Viața culturală a comunei Coloșu Mare se înscrie în contextul satului bănățean tradițional, în care 

tradițiile, obiceiurile laice, religioase, folclorul și portul pouplar reprezintă averea spiritului lor, în 

reafirmarea identității și unicității comunității locale.  

 

Proiectul de față a vizat atât modernizarea unei străzi din localitatea Comloșu Mare, pe o lungime de 431,24 

m la nivelul localității Comloșu Mare (care este și centrul administrativ al comunei, porțiunea stradală fiind 

una de interes major, ea făcând legătura între drumul comunal dinspre localitatea Grabaț și drumul județean 

în direcția Gottlob), cât și  promovarea și conservarea patrimoniului cultural și tradițional local prin 

achiziționarea de materiale și echipamente capabile să se constituie într-o bază materială adecvată 

dezvoltării socio-culturale a comunității locale din comuna Comloșu Mare și anume: 

• Materiale specifice pentru susținerea acțiunilor de promovare a patrimoniului imaterial și a 

moștenirii culturale, precum și a activităților cultural-educaționale (costume populare, DVD-

uri și CD-uri cu muzică specifică promovării culturale). 

• Echipamente IT pentru susținerea activităților și acțiunilor de promovare a patrimoniului 

imaterial și a moștenirii culturale (echipamente video, hard și soft pentru proiectarea video a 

filmelor documentare, a materialelor informative și de promovare culturală în cadrul 

Căminului Cultural din Comloșu Mare.  

 

Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea infrastructurii necesare pentru a sigura accesul populației 

rurale la serviciile publice de bază și la conștientizarea, păstrarea și promovarea specificului cultural local. 

Astfel, prin investiție s-a urmărit atât dezvoltarea infrastructurii fizice de bază cât și dezvoltarea și 

promovarea frumuseților spirituale ale comunității locale. Prin urmare, dincolo de datoria etică, morală și 

sentimentală a obiectivelor acestui proiect, impactul implementării lui precum și beneficiile, inclusiv 

economice reprezintă de fapt miezul politicii de dezvoltare rurală: renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

culturale.  

 

Titlul proiectului: “Achiziție de utilaje și echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de 

urgență al comunei Gottlob, județul Timiș” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Gottlob, județul Timiș 
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Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Gottlob 

Perioada de implementare: -în curs de implementare 

Buget total : 70.246 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 50.000 euro 

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare 

 

Tema proiectului are ca scop dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gottlob, 

județul Timiș cu utilaje specifice pentru îmbunătățirea accesibilității, a mobilității populației, bunurilor și 

serviciilor precum și a condițiilor de viață a populației prin preîntâmpinarea și intervenția în caz de urgență.  

 

Comuna Gottlob are în administrarea localității 22,9 km de drumuri comunale și peste 13,30 km străzi 

comunale, care datorită lipsei utilajelor adecvate, de cele mai multe ori drumurile rămân blocate. În prezent, 

în comuna Gottlob, ca și în alte teritorii rurale, dotarea deficitară a comunelor face ca accesul populației la 

serviciile de bază să fie deficitar. Totodată, slaba dezvoltare a infrastructurii de bază, are un impact negativ 

asupra sănătății famiilor din comună, îngreunează accesul autovehiculelor, transportul angajaților din 

comună către locurile de muncă din afara localității, dar și transportul elevilor către unitățile de învățământ 

învecinate. De asemenea spațiile de interes public neamenajate sau neîntreținute limitează accesul populației 

la diverse servicii și activități recreaționale. Proiectul vizează investiții în producerea următoarelor utilaje: 

tractor, încărcător frontal, cupă de încărcat pâmânt și alte materiale ușoare, furcă pentru încărcat materiale 

voluminoase și remorcă. Prin dotarea Serviciului Voluntar pentru intervenții rapide pe domeniul public și 

privat de interes local cu utilaje specifice se vor putea efectua intervenții care sunt necesare pe toată 

perioada anului. 

 

Necesitatea investiției constă în faptul că dotarea serviciului cu utilaje și echipamente specifice facilitează  

asupra fenomenelor naturale: incendii, furtuni, cutremure etc. Astfel, se va facilita indirect mobilitatea 

populației și a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri și călători, îmbunătățirea accesului pe 

piețele locale, creșterea eficienței activităților economice. Investiția era necesară pentru ca prin achiziția de 

utilaje și echipamente specifice prin intervenții rapide în situații de urgență, acest serviciu să poată executa 

în condiții optime deszăpezirea drumurilor și străzilor prin acoperirea drumurilor cu nisip și alte materiale 

antiderapante în caz de temperaturi scăzute pe timpul iernii, polei și intervenții rapide în caz de inundații.  

 

Titlul proiectului: “Amenajări interioare, reabilitare, finisaje hidroizolație acoperiș, terasă și instalații la 

căminul cultural din loc. Iecea Mare” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Iecea Mare, județul Timiș 

Localizarea proiectului: Județul Timiș, Localitatea Iecea Mare 

Buget total : 62.060 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 50.000 euro 

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare 

 

Prezentul proiect de investiție urmărește reabilitarea și dotarea căminului cultural, în conformitate cu 

standardele actuale și adaptat condițiilor existente în prezent, din comuna Iecea Mare, judetul Timiș, 

reabilitare care constă în: amenajarea încăperilor interioare existente pentru realizarea unui spațiu având ca 
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destinație zonă de exponate ale muzeului satului și un punct de informare turistică, compartimentarea 

încăperilor existente pentru realizarea unui grup sanitar modern, realizarea de pardoseli interioare și 

amenajare spațiu aferent grupului sanitar, realizarea instalațiilor electrice aferente grupului sanitar, 

realizarea unui decantor cu trapă pentru colectarea apelor uzate menajere ce se vor evacua prin vidanjare, 

realizare hidroizolație acoperiș tip terasă, amplasarea a 4 corpuri de iluminat cu panouri solare.  

 

Necesitatea si oportunitatea investitiei rezultă din: 

-existența unui cămin cultural aflat într-o stare precară, motiv pentru care nu este posibilă utilizarea și 

valorificarea clădirii la capacitate maximă; 

-necesitatea reabilitării infrastructurii căminului cultural ca entitate culturală tradițională și din perspectiva 

imaginii socio-culturale a comunei Iecea Mare; 

-necesitatea creșterii nivelului cultural al locuitorilor din comuna Iecea Mare, contribuind la dezvoltarea 

infrastructurii sociale, în vederea atingerii unui nivel de dezvoltare necesar integrării în structurile europene; 

-necesitatea păstrării specificului local și a conservării valorilor din această zonă. 

 

Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt: 

• Îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în comuna Iecea Mare, asigurând creșterea nivelului 

cultural și social al populației și a gradului de confort al acesteia; 

• Creșterea nivelului socio-economic al comunei, stimulând menținerea populației în mediul rural, în 

special a tinerilor; 

• Crearea unor condiții adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural și de 

divertisment pe raza comunei Iecea Mare; 

• Stimularea înființării de ansambluri folclorice, grupuri de muzică și dans, care să permită locuitorilor 

de pe raza comunei practicarea în cadru organizat a diferitelor discipline sportive și de divertisment; 

• Stimularea derulării de activități de divertisment sau activități cu caracter cultural și social; 

• Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi de cultură a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, 

vârstnici şi persoane cu handicap) comunei Iecea Mare, prin participarea la evenimente de 

divertisment, festivaluri folclorice și alte acțiuni care se pot derula in cadrul caminului cultural; 

• Dezvoltarea activităţilor culturale si de divertisment în comuna Iecea Mare, în corelaţie cu 

programele naţionale de dezvoltare rurală; 

• Creşterea participării tuturor locuitorilor de pe raza comunei la activităţi cu caracter cultural; 

• Creşterea numărului de copii şi tineri din comuna care participă la festivaluri sau competitii de 

teatru, muzica, dans, ce se desfăşoară în spaţiul rural. 

 

Titlul proiectului: “Dotare cămine culturale în comuna Lenauheim, județul Timiș” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Lenauheim, județul Timiș 

Localizarea proiectului: Județul Timiș, Comuna Lenauheim, Localitățile: Bulgăruș și Grabaț 

Buget total : 61.920 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.613 euro 

Stadiul proiectului: Proiect finalizat 
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Comuna adăpostește o suită de așezăminte culturale seminificative în regiune precum: Casa memorială 

“Nikolaus Lenau” în localitatea Lenauheim, Căminele Culturale din Lenauheim, Bulgăruș și Grabaț, 

Biblioteca din Lenauheim (fondată în anul 1962).  

 

Activitățile cultural-artistice ale comunei datează încă de la începutul secolului XX, când s-a format primul 

taraf de muzică populară bănățeană. De-a lungul vremii în jurul tarafului s-au format coruri vocale, formații 

de dansuri, fanfare etc. După revoluția din anul 1989 activitățile culturale au intrat într-un con de umbră, 

restrângându-se. Prin urmare, este esențial să fie încurajată activitatea formațiilor corale și de dansuri 

populare existente în comună pentru a învia tradițiile culturale existente odinioară în comuna Lenauheim. 

Interesul localnicilor pentru viața culturală a comunei Lenauheim a existat din cele mai vechi timpuri și 

continuă să se manifeste și astăzi cu același interes în cadrul evenimentelor culturale locale, chiar dacă, din 

păcate există multe lipsuri care împiedică dezvoltarea acestora la superlativ. Rolul acestor evenimente este 

de a promova în continuare obiceiurile și valorile culturale locale și prin aceasta de a atrage interesul 

copiilor și tinerilor de a se implica în acest proces de perpetuare a moștenirii culturale în zonă.  

 

Este o formă de a ține comunitatea locală conectată la aceste valori, astfel încât să nu lăsăm ca trecerea 

timpului să își pună amprenta uitării și pierderea identității, declară Primarul comunei Lenauheim, domnul 

Suciu Ilie.  

 

Tema acestui proiect de investiții a fost dotarea amplasamentelor destinate evenimentelor culturale din 

localitățile Bulgăruș și Grabaț prin achiziționarea de costume populare pentru ansamblurile Fii Satului și 

Grupul Coral din Grabaț care activează în cadrul comunei Lenauheim. Majoritatea evenimentelor culturale 

ale comunei au loc în cadrul căminelor culturale existente, de aceea dotarea adecvată a acestora este o 

condiție fără de care nu se pot desfășura și diversifica activitățile culturale ale comunei.  

 

Principale achiziții din cadrul proiectului au fost: costume populare pentru cele două formații de dans 

popular care activează în comună, instalații de sonorizare, mobilier specific, cortine și echipamente (aparat 

foto, camera video, laptop, videoproiector, ecran de proiecție). În lipsa unei baze materiale, în lipsa unor 

dotări audio-video, care să dea glas cântecului bănățean, în lipsa unei recuzite, care să împodobească 

trupurile dansatorilor de la festivalurile tradiționale și să bucure privirea participanților, în lipsa unor 

materiale educative care să atragă și să promoveze tradițiile locale în rândul tinerilor, comunitatea locală din 

Lenauheim este în pericol de a pierde părți importante din moștenirea culturală proprie, pericol accentuat și 

de reorientarea tineretului către alte tipuri de activități mai atractive.  

 

Titlul proiectului: “Dotare cămine culturale în comuna Otelec, județul Timiș” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Otelec, județul Timiș 

Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Otelec, satele Otelec și Iohanisfeld  

Buget total :  61.453 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională):  49.541 euro 

Stadiul proiectului: Proiect finalizat 
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Dezvoltarea armonioasă a unei comunități locale este condiționată de asumarea și promovarea propriilor 

valori culturale tradiționale, valori care conturează identitatea comunității locale conferindu-i stabilitate și 

unitate. Tema proiectului a fost dotarea așezămintelor culturale din satele Otelec și Iohanisfeld prin achiziția 

de dotări specifice, dotări care facilitează activitățile culturale pe care le întreprinde comuna în cadrul celor 

două Cămine Culturale existente în satele Otelec și Iohanisfeld. Obiectivele specifice ale proiectului au vizat 

în principal creșterea numărului de evenimente culturale în comuna Otelec, creșterea dotărilor aferente 

căminelor culturale existente și creșterea atractivității zonei prin diversificarea activităților social-culturale.  

 

În scopul punerii în valoare a patrimoniului cultural din județul Timiș s-a conturat și ideea acestui proiect pe 

care comuna Otelec l-a și implementat. Necesitatea realizării proiectului a apărut ca un răspuns la nevoile pe 

care comuna a dorit să le acopere și anume: imposibilitatea desfășurării de activități culturale diversificate în 

cadrul comunei, costume populare insuficente pentru ansamblurile de dansuri populare din comună, 

cheltuieli ridicate cu serviciile pentru instalarea echipamentelor de sonorizare necesare. Prin proiect nu s-a 

dorit a se realiza o simplă achiziție de echipamente și dotări ci s-a dorit creșterea oportunităților tinerilor, 

localnicilor, de a participa la cât mai multe evenimente culturale și, implicit, deschiderea spre o mai bună 

cunoaștere a tradițiilor locului.  

 

Principale achiziții din cadrul proiectului au fost: costume populare pentru cele două formații de dans 

popular care activează în comună, instalații de sonorizare, mobilier specific, cortine și echipamente (aparat 

foto, cameră video, laptop, videoproiector, ecran de proiecție). 

 

O realitate este faptul că noi, bănățenii, indiferent de etnie, prin muzica, prin portul popular precum și prin 

obiceiurile tradiționale, am reuși de-a lungul timpului crearea unei simbioze, simbioză care prin efectele sale 

a dat naștere acelui sentiment de mândrie “de a fi bănățean”, a dragostei pentru locul natal, pentru casa 

strămoșească, a respectului față de semeni, față de tradiția fiecărei etnii. Transmiterea lor s-a realizat între 

generații, în mod deosebit prin educație dar și prin manifestări populare colective de o anumită forță și 

eleganță, etalându-se cu multă mândrie cântul și portul popular al fiecărei etnii care, fiind preluat din 

generație în generație, s-a transmis până în zilele noastre. Astăzi toate acestea dau bănățenilor o anumită 

originalitate și unicitate, prin tradiție, județul Timiș fiind un spațiu multietnic și multicultural. Astfel, în 

cadrul Căminului Cultural Otelec funcționează formația de dansuri populare maghiare înființată în anul 

1968. În prezent, în cadrul ansamblului activează 6 perechi de dansatori care participă cu regularitate la 

numeroase festivaluri și evenimente organizate anual, cum ar fi  spectacolul „Pom de Mai”, sărbătoarea 

„Recoltei de vară”, „Ruga satului”, „Sărbătoarea strugurilor”, zilele comunelor cu care este înfrățită 

localitatea Otelec.  În cadrul Școlii Gimnaziale Iohanisfeld funcționează formația de dansuri populare mixte 

“Mugurelul”, înființată în anul 2007. Formația participă anual atât la festivalurile folclorice “Vetre 

străbune” și “Lada cu zestre” cât și la spectacolele organizate de școală.  Pentru continuarea activității, 

formațiile de dansuri au necesitat achiziționarea de costume populare noi, specifice zonei, costumele uzate 

existente nerespectând în totalitate specificul zonei.  

 

Titlul proiectului: “Achiziția de material și echipamente destinate conservării și promovării patrimoniului 

cultural al cmunei Săcălaz, județul Timiș” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  
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Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Săcălaz, județul Timiș 

Localizarea proiectului: Județul Timiș, Comuna Săcălaz, satele: Săcălaz, Beregsău Mare și Beregsău Mic 

Buget total : 61.934 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.929 euro 

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare 

 

“Tradițiile românești constituie una dintre valorile inegalabile și incontestabile ale poporului nostru și nu 

trebuie să lăsăm timpul și evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm.” 

 

Investiția vizează promovarea și conservarea patrimoniului cultural și tradițional local prin achiziționarea de 

materiale și echipamente capabile să se constituie într-o bază materială adecvată dezvoltării socio-culturale 

a comunității locale din comuna Săcălaz și a celor două sate aparținătoare, Beregsău Mare și Beregsău Mic 

și anume: 

 materiale specifice pentru susținerea acțiunilor de promovare a patrimoniului imaterial și a moștenirii 

culturale: costume populare, instrumente musicale și mape pentru partituri;  

 mobilier și alte echipamente pentru dotarea Căminelor Culturale care să asigure cadrul optim pentru 

susținerea și derularea acțiunlor de promovare a patrimoniului imaterial și a moștenirii culturale, precum 

și a activităților cultural-educaționale: scaune pentru sala de spectacole, dulapuri, vestiare; 

 echipamente de sonorizare interioare și exterioare: boxe, mixer, microfon, stativ, sursă sunet, cabluri 

conectare, megafon, amplificator și conectică; 

 dotări scenă: cortină, mecanism cortină. 

 

Activitatea culturală a comunei este susținută de trei ansambluri artistice, respectiv: Grupul vocal 

“Armonia”, Grupul vocal “Săcălăzeana” și Ansamblul “Cununa” Săcălaz. 

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra vieții culturale locale ducând la promovarea 

identității culturale locale și la conservarea și promovarea specificului popular locale și a moștenirii 

culturale locale din comuna Săcălaz astfel: 

• Sprijină realizarea educației (școlare și extrașcolare) prin crearea unei baze material adecvate receptării 

valorilor culturale și descifrării specificului local. În cadrul procesului complex și îndelungat de formare a 

personalității unui tânăr/tinere, cunoașterea obiceiurilor și a tradițiilor populare locale are o importanță 

deosebită, datorită conținutului de idei și de sentimente, a faptelor ce oglindesc trecutul bogat al poporului 

nostru; 

• Promovează parteneriatele culturale și, implicit, unitatea comunității locale prin diversitate cultural-

tradițională, crescând atractivitatea și îmbiind localnicii să participe la păstrarea culturii locale (obiceiuri 

locale, dansuri tradiționale, festivaluri etc); 

• Contribuie la promovarea festivalurilor/evenimentelor tradiționale locale; 

• Contribuie la promovarea patrimoniului cultural imaterial prin transmiterea acestuia generațiilor 

viitoare: 

-prin dezvoltarea interesului copiilor și tinerilor pentru creația populară, în general, și pentru folclorul 

specific zonei locale;  

-prin cunoașterea de către copii și tineri a unor elemente reprezentative aparținând genurilor și speciilor 

creației populare; 

-prin dezvoltarea capacităților interpretative ale tinerilor; 
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-prin includerea tinerilor în spectacole din cadrul evenimentelor/festivalurilor tradiționale locale; 

• Promovează portul popular tradițional; 

• Promovează arta populară și înțelegerea folclorului românesc contribuind la îmbogățirea culturii 

spirituale locale. Costumul țărănesc, jocul și cântecul popular reprezintă unul dintre cele mai vaste și în 

același timp cele mai complexe domenii ale artei populare românești; 

• Contribuie la dezvoltarea turismului local. 

 

Titlul proiectului: “Achiziție unor utilaje pentru deservirea necesităților locuitorilor comunei Uivar, județul 

Timiș” 

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Uivar, județul Timiș 

Localizarea proiectului: Județul Timiș, Localitatea Uivar 

Buget total : 123.182 euro 

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.999 euro 

Stadiul proiectului: Proiect finalizat 

 

În comuna Uivar, ca și în alte teritorii rurale, dotarea deficitară a serviciului de administrare a domeniului 

public și privat de interes local are un impact foarte mare asupra mobilității populației, a bunurilor și 

serviciilor. De asemenea spațiile de interes public neamenajate sau neîntreținute limitează accesul populației 

la diverse servicii și activități recreaționale.  

 

Comuna Uivar are în administrarea locală peste 23 km de drumuri în cele patru sate ale comunei,  Uivar, 

Răuți, Sânmartinul Maghiar și Pustiniș, care datorită lipsei utilajelor adecvate, de cele mai multe ori 

drumurile rămân blocate, îngreunând astfel accesul autovehiculelor de intervenţie (salvare, pompieri), 

transportul angajaţilor din comuna Uivar către locurile de muncă din afara localităţii precum şi transportul 

elevilor către unităţile de învăţământ învecinate.   
 

Proiectul de faţă a fost realizat pe baza nevoilor populaţiei comunei Uivar, populaţie care conform fişei 

comunei numără 2362 de locuitori, administraţia publică locală realizând în cadrul prezentului proiect o 

investiție care permite îngrijirea spațiilor verzi din comună precum și realizarea activitații de deszăpezire a 

străzilor din comună.  
 

Astfel că, scopul proiectului a vizat creșterea confortului locuitorilor comunei Uivar prin achizița de utilaje 

de deszăpezit a drumurilor din comună în vederea creșterii siguranței participanților la trafic pe străzile din 

comună si utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi din cele patru sate aparținătoare comunei, și anume 

Uivar, Răuți, Sânmartinul Maghiar și Pustiniș în vederea asigurării agrementului populației din localitate, 

atât a populației tinere (copii) cât și populației adulte și în vârstă dar și pentru a crea din punct de vedere 

estetic o imagine mai plăcută a comunei atât pentru locuitorii acesteia cât și pentru persoanele care 

tranzitează  comuna.  
 

Prin achiziționarea utilajelor de deszăpezire şi întreţinere a drumurilor  (tractor, lamă de zăpadă, tocătoare și 

șărăița pentru tractor), beneficiarul proiectului, comuna Uivar, a urmărit realizarea urmatoarele  obiective:  

• Creșterea siguranței participanților la trafic;  

• Prevenirea înzăpezirii drumurilor;  
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• Prevenirea producerii de polei pe suprafața drumurilor comunale prin împrăștierea de  

materiale care împiedică producerea acestuia;  

• Întreținerea și exploatarea drumurilor comunale conform reglementărilor în vigoare;  

 

Capitolul IV 

Scurtă prezentare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
  

PNDR este un program de măsuri elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), 

împreună cu Uniunea Europeană, fiind finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR).  
 

Prin finanţarea europeană din perioada 2014-2020, PNDR urmărește încurajarea transferului de cunoștinţe și 

a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale și, în egală măsură, creșterea viabilităţii fermei 

agricole în toate regiunile, promovarea tehnologiilor agricole inovative și gestionarea durabilă a pădurilor. 

Este prioritară promovarea organizării lanţului alimentar, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură, refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură. Nu în 

ultimul rând, urmărește prioritar promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea 

economică în zonele rurale. 
 

Măsurile și submăsurile din PNDR cuprind toate tipurile de activităţi desfășurate în spaţiul rural. Măsurile 

din PNDR, pentru perioada 2014-2020, care vor contribui la dezvoltarea agriculturii și a spaţiului rural din 

România, sunt simbolizate diferit faţă de anteriorul PNDR 2007-2013 (ex.: M01, M19). Mai mult, 

dimensiunile fermelor nu se mai măsoară în Unităţi de Dimensiune Economică (UDE), ci în Producţie 

Standard (SO - Standard Output), exprimată în euro. Ultima versiune a valorii producţiei standard SO 2010 

s-a calculat de Compartimentul RICA, folosind producţiile obţinute de la exploataţii agricole pe culturi și 

specii de animale, ca medie a anilor 2008-2012. Următoarea variantă, SO 2016, va fi calculată ca medie a 

anilor 2011-2015. Denumirea măsurilor este suficient de sugestivă, fiind atent aleasă pentru a ușura alegerea 

uneia sau a alteia (ex.: M01 - Transfer de cunoștinţe și acţiuni de informare). Pentru a ușura munca de 

căutare a măsurii potrivite pentru finanţare, le-am împărţit în următoarele categorii: 

•Măsuri support pentru fermieri (M01, M02, M16, M17); 

•Măsuri de investiţii în sectorul agricol, în între-prinderi rurale și infrastructură rurală (M04, M06, M07); 

•Măsuri de mediu și climă (M08, M10, M11, M13, M15); 

•Măsuri pentru dezvoltare locală LEADER (M19); 

•Submăsuri pentru pomicultură - Subprogramul Pomicol(M4a, M16a, M09). 
 

Condiţii generale pentru accesarea fondurilor europene 

Banii europeni nu sunt oferiţi oricui și oricum. Solicitantul, adică persoana care depune o cerere pentru 

finanţarea europeană, va avea succes dacă va îndeplini condiţiile cerute de programul care gestionează 

fondurile europene. 

1. Pentru a fi eligibil, adică pentru a îndeplini condiţiile cerute de autoritatea care gestionează fondurile 

europene, solicitantul trebuie să se încadreze în următoarele categorii: să fie persoană fizică - cetăţean al 

României sau persoană fizică autorizată, întreprindere autorizată, asociaţie sau cooperativă; firmă (S.R.L.), 

microîntreprindere cu 1-9 salariaţi, societate agricolă, proprietar de pădure, producător, oricare alt solicitant 

care îndeplinește criteriile stabilite de programul de finanţare. 

2. Pentru a primi bani europeni, solicitantul va depune o cerere de finanţare sau un proiect care respectă 

cerinţele autorităţii care gestionează fondurile europene și prin care demonstrează că:  

• proiectul va fi dezvoltat și va fi implementat pe teritoriul României; 
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• proiectul este conform formal cu cerinţele din ghidul solicitantului; 

• proiectul se adresează unei zone eligibile; 

• proiectul desfășoară activităţi specificate de finanţator ca eligibile; 

• cererea de finanţare este completă, cu toate anexele sale, în forma solicitată și corespunzător cerinţelor din 

ghidul solicitantului; 

• proiectul finanţează cheltuieli eligibile, așa cum sunt menţionate în ghidul solicitantului; 

• durata și valoarea finanţării solicitate se încadrează în limitele stabilite în ghidul solicitantului; 

• este respectată legislaţia europeană și naţională în vigoare;  

•solicitantul dovedește capacitatea de susţinere a contribuţiei proprii la valoarea totală eligibilă a proiectului, 

precum și de susţinere a cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Pentru că sunt bani publici – practic fiecare 

dintre noi participăm într-un fel sau altul la constituirea fondului european comun, este firesc să știm că 

efortul nostru produce rezultate.  

Noua programare urmăreşte să acorde sprijin pentru investițiile fizice care asigură ameliorarea 

performanțele economice și de mediu ale exploatațiilor agricole și ale întreprinderilor din mediul rural, 

eficientizarea sectorului comercializării și prelucrării produselor agricole, dezvoltarea infrastructurii 

necesare agriculturii şi sprijinirea investiţiilor care nu sunt remunerate, dar care sunt necesare pentru 

realizarea obiectivelor de mediu.  

În scopul simplificării, dar și pentru a permite beneficiarilor să conceapă și să realizeze proiecte integrate cu 

o valoare adăugată mai mare, trebuie să existe o singură măsură care să acopere tipurile de investiții fizice.  

Sectorul agricol, mai mult decât alte sectoare, este expus daunelor cauzate potențialului său de producție de 

către dezastrele naturale. Pentru a susține viabilitatea și competitivitatea exploatațiilor confruntate cu 

asemenea dezastre, li se vor acorda fermierilor ajutoare pentru refacerea potențialului agricol degradat.  

Crearea și dezvoltarea de noi activități economice sub formă de noi exploatații, noi întreprinderi sau noi 

investiții în activități neagricole sunt esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea zonelor rurale.  

O măsură de dezvoltare a exploatațiilor și întreprinderilor va viza instalarea inițială a tinerilor fermieri 

și ajustarea structurală ulterioară a exploatațiilor lor, diversificarea activităților neagricole în cadrul 

exploatațiilor, precum și înființarea și dezvoltarea IMM-urilor neagricole în zonele rurale.  

Va fi încurajată, de asemenea, dezvoltarea fermelor mici care sunt viabile din punct de vedere economic. 

Pentru a se asigura viabilitatea noilor activități economice sprijinite în cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi 

condiționat de prezentarea unui plan de afaceri. Sprijinul pentru înființarea de întreprinderi va acoperi numai 

perioada inițială de activitate a întreprinderii și nu va deveni un ajutor de exploatare.  

IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei rurale a Uniunii, astfel că dezvoltarea exploatațiilor 

agricole și a întreprinderilor neagricole va avea drept scop promovarea ocupării forței de muncă și crearea 

de locuri de muncă de calitate în zonele rurale, menținerea locurilor de muncă deja existente, reducerea 

fluctuațiilor sezoniere în sectorul ocupării forței de muncă, dezvoltarea sectoarelor neagricole și a sectorului 

agroalimentar, promovând totodată integrarea întreprinderilor și legăturile intersectoriale la nivel local. 

turismului durabil și responsabil în zonele rurale, și a patrimoniului natural și cultural, cât și investițiile în 

materie de energie din surse regenerabile.  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor locale de bază în zonele rurale, inclusiv a celor de agrement 

și culturale, reînnoirea satelor și activitățile care vizează refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și 

natural al satelor și al peisajelor rurale reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui efort de a valorifica 

potențialul de creștere și de a promova sustenabilitatea8 zonelor rurale. Prin urmare, se va acorda sprijin 
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pentru operațiunile desfășurate în acest scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la tehnologiile informației 

și comunicațiilor și dezvoltarea benzii largi rapide și ultra-rapide.  

În scopul simplificării, dar și pentru a permite beneficiarilor să conceapă și să realizeze proiecte integrate cu 

valoare adăugată mai mare, se va propune existența unei singure măsuri care să acopere toate tipurile de 

sprijin pentru investiții în silvicultură și pentru gestionarea acesteia. Această măsură va cuprinde 

extinderea și ameliorarea resurselor forestiere prin împădurirea terenurilor și prin crearea de sisteme 

agroforestiere care să combine agricultura extensivă cu sisteme forestiere, refacerea pădurilor afectate de 

incendii sau de alte dezastre naturale și măsuri de prevenire pertinente, investiții în noi tehnologii forestiere 

și în prelucrarea și comercializarea produselor forestiere care vizează ameliorarea performanțelor economice 

și de mediu ale deținătorilor de păduri și investiții neproductive care sporesc reziliența ecosistemelor și 

rezistența la schimbările climatice, precum și valoarea ecologică a ecosistemelor forestiere.  

Fiecare măsură de dezvoltare rurală va fi programată astfel încât să contribuie în mod specific la realizarea 

uneia sau mai multor priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

În data de 26 mai 2015, Comisia Europeană a transmis României decizia oficială de aprobare a Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Țara noastră are alocată prin PNDR 2014 — 2020 o sumă 

totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite țării 

noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezintă contribuția națională. Noul Program destinat dezvoltării 

agriculturii cuprinde 15 măsuri de finanțare, iar creșterea productivității agroalimentare și integrarea 

producției naționale în lanțuri alimentare reprezintă cele două obiective majore urmărite în noul PNDR.  
 

Ministerul Agriculturii a deschis, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR, primele sesiuni 

de primire a proiectelor de investiţii finanţate prin măsurile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014 - 2020. Potenţialii beneficiari vor avea la dispoziţie fonduri europene nerambursabile de 205,7 

milioane de euro pentru modernizarea exploataţiilor agricole prin sub-măsura 4.1 şi de 111,2 milioane de 

euro pentru instalarea tinerilor fermieri prin sub-măsura 6.1.  

Aceste prime sesiuni anuale pentru depunerea de proiecte sunt continue până la data de 30 octombrie 2015 

sau până la epuizarea fondurilor alocate în acest an pentru fiecare sub-măsură în parte. Sesiunile continue 

aferente anului 2015 se pot opri înainte de termenul limită dacă valoarea totală solicitată prin cererile de 

finanţare a proiectelor atinge nivelul alocării respectivei sesiuni. 

Primirea cererilor de finanţare se va face de către AFIR exclusiv on-line pentru sub-măsura (sM) 4.1- 

"Investiţii în exploataţii agricole", iar pentru sub-măsura (sM) 6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri" depunerea cererilor de finanţare se va realiza în format tipărit sau on-line.  

Odată cu aprobarea PNDR 2014 – 2020 au fost publicate ghidurile solicitantului în varianta consultativă 

pentru Submăsura 4.1 a “Investiții în exploatații pomicole” din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”, 

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și Submăsura 6.4 - Investiții 

în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, ambele din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și 

a întreprinderilor”.  

După finalizarea perioadei de consultare publică a Ghidurilor solicitantului, Agenţia pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale (AFIR) va anunţa deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii 

pentru Măsurile finanţate prin FEADR.  
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