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Sinteză 

 La tema de cercetare “STRATEGII DE DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ ÎN ZONA 

MONTANĂ A BANATULUI. STUDIU DE CAZ: DEPRESIUNEA ALMĂJULUI, JUD. CARAȘ-

SEVERIN” desfășurată pe parcursul anilor 2015-2017, realizată de cercetătorii de la CCDRDR Timișoara 

din cadrul Filialei Timișoara a Academiei Române, prezentăm raportul final cuprinzând o serie de puncte 

de vedere, idei și proiecte privind dezvoltarea rurală a Almăjului. 

Am pornit în prezentarea propunerilor de proiecte de la analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, 

oportunități și riscuri) a Almăjului, atât de necesară pentru a vedea unde se află în prezent economia, 

societatea, viața almăjenilor. Am prezentat, plecând de la principala resursă financiară de dezvoltare 

rurală în România, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsurile și căile care pot să 

fie accesate de agricultori și alți agenți economici almăjeni, pentru dezvoltarea activităților 

agroalimentare, forestiere, industriale, turistice și serviciilor dar și de autoritățile administrative locale, 

județene și naționale, în vederea îmbunătățirii infrastructurii, echipării satelor și a teritoriului almăjan, 

ameliorării generale a instituțiilor și caselor din spațiul rural, creării condițiilor de inserție a afacerilor 

private aducătoare de locuri de muncă, venituri și stabilitate economică și socială. 

În opinia noastră, Almăjul, cu atât de bogate și variate resurse naturale, cu o resursă umană 

incomplet folosită și cu mare potențial de evoluție educațională, cu o strategie bine articulată de 

administrațiile locale și județene interesate, capabile și pozitive în ceea ce privește, în primul rând, 

interesul social și economic al tuturor almăjenilor, ar reprezenta, în viitor, un loc deosebit de căutat de 

investitori, oameni de afaceri sau simpli locuitori doritori de a se așeza într-un spațiu frumos și liniștit. 

Almăjul, în opinia noastră, dar nu numai, nu este cu nimic mai prejos decât Maramureșul, Bucovina, 

Branul, Țara Hațegului-Retezat, Viscriul Prințului Charles etc. 

Pentru a fi mai bine înțeles, este suficient, credem, să venim cu un singur exemplu, chiar din 

Valea Almăjului. A fost suficientă o singură apreciere, făcută de alții, nu de autoritățile almăjene sau 

cărășene, de un post de televiziune străin care a prezentat ”Cascada Bigăr” de la Paralela 45 din Almăj 

”drept cea mai frumoasă cascadă din lume” (și noi spunem, fiind a noastră, că este frumoasă, foarte 

frumoasă Cascada Bigăr, dar după ce vei vedea cascadele Niagara, Victoria sau câte și mai câte din Alpii 

elvețieni, italieni sau francezi, te vei abține din a face clasamente) ca în Almăj să vină, în plus, în fiecare 

an, peste 10000 de turiști. 

Am prezentat în amănunt, resursa turistică a Almăjului, resursă de excepție pe care nu o 

întâlnești, cum spuneam și mai înainte, în multe locuri din România, dar pentru ca această resursă să 

devină ofertă turistică mai trebuie să parcurgem un drum lung. În primul rând, turistul trebuie să aibă la 

dispoziție un drum civilizat (nu așa cum îl avem acum, când ne fărâmăm mașinile, făcând antireclamă 

Almăjului), o prezentare inteligentă a ofertei, o infrastructură promoțională  și tehnică bună, de calitate, o 

instrucție adecvată a oamenilor de turism etc.  

Pornind de la situația economico-socială actuală a Almăjului, depistând factorii care cauzează 

starea generală negativă a economiei, absența locurilor de muncă atractive și stabile, migrația puternică, 

din ce în ce mai accentuată, mai ales a tineretului, depopularea și îmbătrânirea accentuată a satelor, 

apariția și extinderea sărăciei, într-un cuvânt Almăjul devenind, din păcate, o lume care se stinge încet, 

încet, dar și de la analiza SWOT, a punctelor tari și a oportunităților de dezvoltare ale satelor almăjene, 

afirmăm că evoluția pozitivă de viitor a Almăjului depinde, cu certitudine, de investițiile în inteligență și 

financiare ce se vor aloca în următoarele tipuri de proiecte: 

a) proiecte de interes public: 

- proiecte zonale de interes general pentru întregul Almăj; 
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- proiecte intercomunale de interes comun pentru două, trei sate sau comune; 

- proiecte locale comunale sau sătești; 

- proiecte de interes instituțional (primării, licee, școli, biserici, spitale, diverse instituții publice); 

- proiecte educaționale, culturale, spirituale; 

- proiecte de conservare și valorificare a patrimoniului cultural tradițional local; 

b) proiecte de interes economic 

- proiecte de dezvoltare și consolidare a exploatațiilor agricole; 

- proiecte de implementare a IMM-urilor agroalimentare, industriale, forestiere, comerciale, de 

servicii etc.; 

- proiecte pentru silvicultură, exploatare forestieră și prelucrarea locală superioară a lemnului; 

- colectarea și prelucrarea locală a fructelor de pădure; 

- colectarea plantelor medicinale; 

- proiecte de dezvoltare a turismului rural, în toate formele sale. 

Principalele proiecte, pe care le vedem posibile de realizat în Almăj, viabile și profitabile pentru 

almăjeni, sunt cele din domeniile agropastoral, alimentar, de prelucrare complexă a produselor agricole și 

ale celor de toate felurile ale pădurii și a turismului rural ca închidere economică a circuitului dezvoltării 

rurale. 

Având în vedere vocația ecologică a Almăjului, principalele ramuri agropastorale le considerăm a 

fi: 

- creșterea oilor pentru lapte și carne; 

- creșterea vacilor și tineretului taurin, în principal pentru carne; 

- apicultura; 

- pomicultura: prunul pentru țuică, prune uscate, magiun și pentru fructe proaspete; mărul pentru 

fructe de vară-toamnă și iarnă, pentru sucuri, dulcețuri, mere uscate; cireșul de pădure pentru dulceață de 

cireșe amare și țuica renumită de cireșe; gutuiul pentru dulcețuri fine, compoturi dar și delicata țuică de 

gutuie; 

- legumicultura și cultivarea căpșunilor pe lunca (zăvoiul) Nerei și luncile afluenților acestui râu, 

cu posibilități de irigare ieftină, prin folosirea gravitațională a apei; 

- dezvoltarea traseelor turistice montane (drumeție, cicloturism, hipoturism) care să lege Valea 

Almăjului de principalele parcuri și rezervații din zona limitrofă și Clisura Dunării; 

- dezvoltarea turismului rural de stână;  

- drumul țuicii almăjene; 

- inițierea turismului educațional istoric și al tradițiilor, folclorului și etnografiei almăjene 

(drumul caselor culturale, muzeelor sătești, monumentelor eroilor almăjeni) pentru elevi și tineret, dar și 

pentru pensionari; 

- dezvoltarea turismului peisagistic montan (călătorii în Cheile Nerei, Cheile Rudăriei, Cheile 

Minișului, muților Semenic, Svinicea, Stăncilovei, Ducin, Roșchie, Valea Dunării etc.). 

Pentru reușita deplină a circuitelor turistice montane, acestea trebuie presărate cu popasuri 

agropastorale, în care turistul să guste, să deguste și să servească produsele tradiționale almăjene, 

prezentate în condiții decente, civilizate și curate, la stâne, colibe, sălașe, cazane de țuică, ateliere 

tradiționale etc. 

c) proiecte energetice: 

- proiectarea unor microhidrocentrale pe râul Nera, pe traseul Prigor – Șopotu Nou, fără a afecta 

rezervațiile naturale Izvoarele Nerei (în amonte) și Cheile Nerei; 

- amenajarea de panouri fotovoltaice pe terenurile neagricole cu expoziție sudică; 

- amenajarea parcurilor eoliene în zonele cu potențial de vânt; 

- folosirea biomasei forestiere și agricole secundare în producerea biogazului, etc. 
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Până aici am enunțat doar ”clase” sau ”categorii” de proiecte de dezvoltare rurală în Almăj. 

Marile  probleme ale acestor proiecte care se pun sunt următoarele: 

Cine să le propună ? 

Cine să le întocmească ? 

Cine să le să le finanțeze? 

Cine să le să le implementeze ? 

Cine să le exploateze ? 

Evident, opinia noastră, în acest caz, este una singură: agenții economici, agricultorii, autoritățile 

locale almăjene și ale  județului Caraș-Severin, cu sprijinul și finanțarea autorităților locale, județene, 

regionale (fiecare comună, județul Caraș-Severin și Regiunea de dezvoltare V - Vest), naționale  și 

europene, prin PNDR. 

Dar, pentru a ajunge aici, Almăjul are nevoie să se structureze, așa cum s-a întâmplat de multă 

vreme în alte zone ale țării (Asociația intercomunală Țara Hațegului, Asociația intercomunală a Dornelor-

Bucovina, Asociația intercomunală Valea Izei-Maramureș, Asociația intercomunală a Branului-Brașov 

etc.). 

Prin urmare, prima activitate de interes pe lungul drum al dezvoltării almăjene este reprezentată 

de constituirea juridică a ASOCIAȚIEI INTERCOMUNALE A ȚĂRII (VĂII) ALMĂJULUI și apoi 

a GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ, pe care le prezentăm, ca procedură și proiect. 

Prezentăm raportul de cercetare Secției de Agricultură și Silvicultură a Academiei Române, 

precum și conducerii județului Caraș-Severin, primăriilor și consiliilor locale comunale, în speranța 

folosirii rezultatelor cercetărilor noastre. 

 

 

 

      Le mulțumim tuturor! 

      Acad. Păun Ion Otiman 

 Prof. dr.Vasile Goșa 
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CAPITOLUL 1 

DEZVOLTAREA RURALĂ A ALMĂJULUI 

 

1.1. Strategia de dezvoltare rurală a Almăjului 

1.2. Analiza  SWOT a resurselor Almăjului 

1.3. Dezvoltarea rurală durabilă prin modernizarea economiei nonagricole 

1.4. Strategia dezvoltării durabile a agriculturii şi silviculturii 

1.5. Estimări strategice ale producției agroalimentare în Almăj – orizont 2020-2030-2035 

 

1.1. Strategia de dezvoltare rurală a Almăjului 

 

Problema dezvoltării rurale este una dintre cele mai complexe teme ale contemporaneităţii 

datorită faptului că, în esenţa sa, presupune realizarea unui echilibru între cerinţa de conservare a spaţiului 

rural din punct de vedere economic, ecologic şi socio-cultural, pe de o parte, şi tendinţa de modernizare a 

vieţii rurale, pe de altă parte. În acelaşi timp, dezvoltarea rurală se află la confluenţa dintre procesul  de 

expansiune a urbanului, a dezvoltării agresive a industriei pe seama spaţiului rural şi cerinţa de a menţine, 

pe cât este posibil, ruralul la dimensiunile și caracteristicile sale actuale. Dezvoltarea rurală  au ca 

principal obiectiv menţinerea şi conservarea caracterului naţional și local al spaţiului şi culturii rurale, iar 

acolo unde s-au produs grave distrugeri fizice sau socio-culturale locale, regionale sau naţionale  se 

propune soluţia reconstrucţiei sau, eventual, restaurării acestor zone, în sensul readucerii lor la 

standardele de ruralitate, demers destul de pretenţios, mai ales din perspectiva faptului că acest spaţiu 

reprezintă un organism viu, dinamic, aflat într-o continuă transformare și devenire, în căutarea unui 

echilibru cu urbanul şi cu mediul în care a apărut.  

Amploarea universului rural a fost şi continuă să fie abordată multidisciplinar, pe diversele faţete 

ale realităţii, iar studiile de sinteză, menite să acopere cantitativ şi calitativ întreaga paletă a 

componentelor acestui univers, solicită eforturi conjugate din partea comunităţii ştiinţifice şi a instituţiilor 

de profil.  

Cunoaşterea, cercetarea, ameliorarea şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de 

importanţă vitală pentru România, în general, și pentru fiecare zonă rurală, în parte, atât prin 

dimensiunea spaţiului rural, exprimată prin suprafaţa deţinută și ponderea populaţiei ocupate în activităţi 

productive, de servicii social-culturale, de habitat şi de turism. Spaţiul rural românesc cuprinde 

majoritatea suprafeţei României, având, conform datelor statistice, pondere de 93,7%. Importanţa 

spaţiului rural pentru România poate fi uşor demonstrată prin stabilitatea numerică a populaţiei rurale.  

În acest capitol urmărim să analizăm câteva din problemele identificate în arealul rural din Almăj, 

propunându-ne să stabilim reperele  unei seriei de aspecte privind stadiul de dezvoltare al acestei zone, 

politicile şi mecanismele actuale de promovare a investiţiilor de dezvoltare rurală,  într-un cuvânt 

priorităţile strategice pentru dezvoltarea rurală a Almăjului. Facem referiri la situaţia preponderenţei 

agriculturii de subzistenţă, iar, din acest motiv, strategiile din acest spaţiu rural trebuie să constituie un 

ansamblu al activităţilor agricole şi non agricole corelate la nivel local. În acest scop, au fost analizate mai 

multe tipuri de activități economice care au ca scop central dezvoltarea rurală sustenabilă și durabilă a 

Almăjului.  

La nivelul arealului rural al Almăjului s-au prezentat activităţile şi relaţiile rurale care, în prezent, 
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sunt influenţate negativ de o multitudine de factori, precum infrastructura slabă, insuficienta angajare în 

activităţi non agricole, slaba inițiativă și aderare a populaţiei în procesele inovative investiţionale etc. La 

acestea, se adaugă structura inadecvată a exploataţiei agricole, suprafața redusă a terenurilor agricole și 

fărâmițarea excesivă a acestora, fapt ce determină practicarea unei agriculturi de subzistență şi semi-

subzistenţă, acesta fiind principalul factor care limitează competitivitatea agriculturii în Almăj. 

Activitatea de elaborare a unei strategii privind o viziune de dezvoltare durabilă a Almăjului, are ca scop 

promovarea competitivităţii teritoriale precum şi crearea unei abordări strategice de dezvoltare a  zonei 

Almăjului.  

Termenul  dezvoltare rurală a avut o răspândire relativ recentă în contextul celor mai   

dezvoltate economii. Iniţial, a avut o utilizare pe scară largă în literatura economică şi sociologică, însă cu 

privire la politicile de susținere a dezvoltării în ţările mai puţin dezvoltate, unde rolul şi greutatea 

agriculturii au fost predominante, atât în structura produsului intern brut cât şi în utilizarea principalelor 

resurse (teren, muncă, capital, resurse ale mediului înconjurător), nu se poate constata aceeași tendință și 

în Almăj. În proiectele pe care le propunem pentru dezvoltarea rurală a Almăjului, avem în vedere atât 

dezvoltarea sectorială, axată  pe sectorul agroalimentar, cât și valorificarea resurselor locale naturale, în 

primul rând resursele silvice și peisagistice,  și umane ale zonei pentru o dezvoltare rurală durabilă și 

sustenabilă. 

Dezvoltarea rurală şi rolul agriculturii. O viziune a dezvoltării rurale atribuie agriculturii un 

rol important, de mediu economic și de cultură pentru procesele de dezvoltare rurală. Dimensiunile 

dezvoltării rurale, asupra cărora agricultura are un rol stimulator şi catalizator, sunt de natură economică, 

socială, culturală și ecologică. Dimensiunile agriculturii în dezvoltarea rurală acţionează împreună, 

conform interpretării deja recunoscute, care atribuie agriculturii un caracter multifuncţional. 

Dimensiunea economică este legată de rolul în ocuparea populaţiei locale și de creare de 

venituri, într-un context în care producţiile agricole şi agroalimentare au capacitatea de a fi competitive pe 

pieţele locale şi pe alte piețe. Capacitatea competitivă a agriculturii poate fi influenţată de mulţi factori, 

între care o integrare mai bună pe filierele agricole şi alimentare, calitatea şi diversitatea acestora, 

capacitatea de reducere a costurilor etc., toate constituie punctele cheie ale competitivității. 

Dimensiunea socială a agriculturii  apare sub diferite forme: Existența reţelelor de relaţii între 

actori, procese inclusive ale subiecţilor slabi şi/sau marginalizaţi de contextul social (ex. agricultura 

socială), crearea de parteneriate în proiecte, pe modelul LEADER şi, la modul mai general, menţinerea 

formelor de cooperare și coordonare dintre actorii locali.  

Dimensiunea culturală este, în schimb, legată de funcția pe care o are agricultura în cadrul 

proceselor de creare a identităţii locale,  în special în consolidarea imaginii teritoriului, atât faţă de actorii 

locali din teritoriu, cât şi faţă de actorii externi. 

În ceea ce priveşte dimensiunea ecologică, agricultura poate genera procese de conservare și  

protejare a bunurilor publice, precum peisajul, biodiversitatea, resursele hidrice, solul etc. Acest lucru 

poate avea loc în măsura în care tehnicile folosite respectă capitalul ecologic existent şi sunt capabile să 

«reconecteze agricultura cu natura». Sub acest aspect, ne apare util conceptul de «coproducţie», care 

identifică un proces de producţie agricol capabil nu doar să asocieze practici de dezvoltare rurală care își 

au originea endogen la nivel local respectând ecosistemul local, dar şi să se integreze funcţional cu acesta. 

(Van der Ploeg, 2006) 

Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc în 

teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă 

abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. 

Pe o astfel de strategie dorim să axăm dezvoltarea rurală și locală în Almăjul, la nivelul  

orizonturilor 2020-2030-2035. 
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1.2. Analiza SWOT a resurselor Almăjului 

 

Proiectarea unei strategii pentru dezvoltarea rurală durabilă a Almăjului se fundamentează pe 

dezvoltarea locală a patrimoniului natural și antropic, valorizat ca principală resursă a dezvoltării. Din 

această perspectivă, spaţiul rural al Almăjului poate fi analizat ca un teritoriu în dinamică, definit prin 

două atribute: calitatea şi inovarea teritorială ca motoare esenţiale ale competitivităţii. Calităţile specifice 

ale pământului se referă la resursele teritoriale, iar inovarea teritorială este purtătoarea noilor moduri de 

articulare între utilizatorii resurselor. Concentrarea strategiei de dezvoltare durabilă se axează pe 

necesitatea dezvoltării alternative, prin părăsirea modelului de abordare a dezvoltării în care  numai 

productivitatea caracterizează  și cuantifică competitivitatea şi în care inovarea este tratată exogen 

teritoriului. 

Revalorizarea patrimoniului presupune definirea strategiilor de dezvoltare rurală pe următoarele 

coordonate: 

a) patrimoniul economic permite dezvoltarea economiilor locale almăjene prin valorizarea multiplă 

a teritoriului, de la modernizarea structurilor agricole până la dezvoltarea formelor multiple de turism 

rural. În cadrul acestei dimensiuni, accentul se pune atât pe emanciparea structurilor economice agricole 

şi nonagricole  cât şi pe revigorarea „identităţii locale”, a ansamblului de repere specifice; 

b) patrimoniul social, cuprins în matricea dezvoltării durabile, poate avea consecinţe cuantificabile 

în funcţie de funcţionalitatea relaţiilor sociale cu efecte pozitive (transmiterea informaţiilor, schimbului de 

cunoştinţe şi informaţii şi internalizarea intereselor grupului din care fac parte actorii rurali) dar şi efecte 

negative (închistarea lor în matricea tradiţionalităţii, apariţia comportamentului „antinovator" şi 

internalizarea redusă a valorilor referitoare la prezervarea mediului natural) și a „razei de încredere” - 

evaluator „al contribuţiei relaţiilor sociale la durabilitatea dezvoltării”. 

Comunităţile rurale (comunele și satele) din Almăj au comportamente de sustenabilitate 

asemănătoare, putând fi „actori" importanţi implicaţi în strategii diverse de dezvoltare şi modernizare. 

 

Tabelul 1.1. 

Analiza SWOT a Almăjului, patrimoniul economic 

Puncte tari Puncte slabe 

- Resursa naturală dominantă este reprezentată de 

păduri care deţin suprafeţe semnificative. 

- Resurse forestiere ridicate. 

- Păşunile şi fâneţele au ponderi însemnate. 

- Grad mediu de diversificare a activităţilor 

economice cu predominanţa sectorului terţiar. 

- Numărul firmelor nou create în sectorul terţiar 

deţin o pondere semnificativă.  

- Accesibilitate medie spre bună la infrastructura 

rutieră. 

- Accesibilitate redusă la infrastructură feroviară. 

- Prezența fenomenului de izolare a unor sate 

componente. 

- Starea precară a multor drumuri comunale și 

județene. 

- Ocuparea forţei de muncă este scăzută.  

- Ocuparea forţei de muncă feminine este redusă. 

- Ponderea terenurilor arabile este redusă ceea ce 

determină o diversificare limitată a speciilor 

vegetale cultivate. 

- Sectorul creșterii animalelor este slab dezvoltat. 

- Număr mic de animale convenţionale. 

- Capacitatea relativ redusă a economiei locale de 

a contrabalansa forţele de atracţie externă şi de 

asigura polarizarea în regiune. 

- Lipsa unui comportament asociativ. 

Oportunităţi Riscuri 

- Posibilitatea diversificării activităţilor 

economice pe baza unei largi oferte a fondului 

- Fond forestier iraţional exploatat şi diminuarea 

activităţilor de întreţinere şi regenerare a 
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funciar.  

- Set complet de legi privind drepturile de 

proprietate, administrarea, ameliorarea şi 

exploatarea fondului funciar. 

- Zonă cu Potențial etno-cultural important. 

- Posibilitatea de a accesa fonduri financiare prin 

programele europene. 

- Posibilitatea valorificării superioare a 

potenţialului agricol prin organizarea mai 

eficientă a producătorilor (cooperare). 

- Existența proiectelor integrate. 

- Existența multiplelor proiecte cu finanţare 

europeană. 

pădurilor. 

- Asociere slabă a producătorilor agricoli. 

- Restricţii pentru dezvoltarea unor activităţi 

economice determinate de anumite caracteristici 

ale cadrului natural. 

- Capacitatea instituţională relativ slabă de 

accesare şi implementare a proiectelor. 

- Lipsa resurselor financiare necesare cofinanţării 

proiectelor. 

- Capacitatea de asociere foarte slabă a 

producătorilor agricoli. 

- Interes redus din partea investitorilor străini şi 

români pentru investiţii în economia rurală 

(industria lemnului,  industria agroalimentară, 

turism, etc.). 

- Proces de descentralizare a dezvoltării locale 

redus. 

 

Tabelul 1.2. 

Analiza SWOT a Almăjului - patrimoniul social 

Puncte tari Puncte slabe 

- Distanţe relativ reduse între comunele  şi satele 

componente. 

- Structură echilibrată pe sexe. 

- Rata migraţiei populaţiei este relativ scăzută. 

- Divorţialitate în scădere. 

- Educație relativ bună. 

- Prezența procesului de îmbătrânire a populaţiei. 

- Natalitate în regres. 

- Infrastructură sanitară deficitară. 

Oportunităţi Riscuri 

- Posibilitatea diversificării activităţilor 

economice pe baza unei largi oferte a fondului 

funciar.  

- Set complet de legi privind drepturile de 

proprietate, administrarea, ameliorarea şi 

exploatarea fondului funciar. 

- Zonă cu Potențial etno-cultural important. 

- Posibilitatea de a accesa fonduri financiare prin 

programele europene. 

- Posibilitatea valorificării superioare a 

potenţialului agricol prin organizarea mai 

eficientă a producătorilor (cooperare). 

- Existența proiectelor integrate. 

- Existența multiplelor proiecte cu finanţare 

europeană. 

- Fond forestier iraţional exploatat şi diminuarea 

activităţilor de întreţinere şi regenerare a 

pădurilor. 

- Asociere slabă a producătorilor agricoli. 

- Restricţii pentru dezvoltarea unor activităţi 

economice determinate de anumite caracteristici 

ale cadrului natural. 

- Capacitatea instituţională relativ slabă de 

accesare şi implementare a proiectelor. 

- Lipsa resurselor financiare necesare cofinanţării 

proiectelor. 

- Capacitatea de asociere foarte slabă a 

producătorilor agricoli. 

- Interes redus din partea investitorilor străini şi 

români pentru investiţii în economia rurală 

(industria lemnului,  industria agroalimentară, 

turism, etc.). 

- Proces de descentralizare a dezvoltării locale 

redus. 
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Detalierea analizei SWOT pe fiecare dimensiune în parte relevă specificacitatea generată de tipul 

de activităţi economice, de conţinutul domeniului social şi al relaţiilor interrurale. 

 

Tabelul 1.3. 

Analiza SWOT – dimensiunea ecologică 

Puncte tari Puncte slabe 

- Importante resurse naturale neregenerabile: 

nisipuri cuarţoase, nisipuri şi pietrişuri. 

- Importante resurse naturale regenerabile: sol, 

floră şi faună sălbatică, apă, aer. 

- Aer nepoluat. 

- Apă nepoluată. 

- Importante resurse forestiere. 

- Reţea hidrografică bogată. 

- Cursuri de apă regularizate. 

- Soluri fără fenomene majore de poluare. 

- Zone foarte întinse acoperite cu păduri. 

- Faună bogată. 

- Importante resurse cinegetice. 

- Exploatarea neraţională a resurselor naturale 

neregenerabile şi regenerabile existente. 

- Nu există un punct de control a calităţii aerului.  

- Utilizarea neraţională a îngrăşămintelor chimice 

şi organice poate afecta calitatea tuturor 

factorilor de mediu. 

Oportunităţi Riscuri 

- Valorificarea raţională a resurselor naturale 

neregenerabile şi regenerabile. 

- Existența strategiei de dezvoltare a comunelor 

Bozovici, Bănia, Dalboşeţ, Eftimie Murgu şi 

Prigor. 

- Existența Asociaţiei Ţara Nerei. 

- Posibilitatea de acces la fonduri nerambursabile 

în scopul soluţionării problemelor de mediu. 

- Implementarea unui sistem de management de 

mediu printr-un sistem de colectare selectivă şi 

depozitate a gunoiului din Ţara Almăjului. 

- Investiţii de mediu semnificative. 

- Proiecte de mediu derulate în cadrul 

programului POS mediu. 

- Problema mediului nu este o prioritate centrală a 

autorităţilor locale. 

- Risc permanent pentru degradarea factorilor de 

mediu, deoarece viitorul industriei extractive şi 

cel al ramurilor conexe rămâne incert. 

- Lipsa de corelaţie dintre legislaţia naţională de 

mediu şi legislaţia europeană. 

 

 

 

Analiza SWOT - dimensiunea agricolă 

Punctele tari ale dimensiunii agricole sunt: structura producţiei (vegetal/animal armonizată cu 

structura fondului funciar (teren arabil – culturi vegetale, fâneţe şi păşuni – creşterea animalelor); tendinţa 

de stabilitate, cu mici oscilaţii de la localitate la alta, a suprafeţei agricole şi a structurii acesteia şi 

utilizarea resurselor de creștere a animalelor cu randamente acceptabile de producţie. 

Punctele slabe care afectează sectorul agricol sunt: diminuarea semnificativă a efectivelor de 

animale, grad ridicat de fărâmiţare a terenurilor (număr de parcele pe exploataţie), nivelul randamentelor 

producţiei vegetale, susţinerea ineficientă a produselor tradiţionale. 

Oportunităţile localităților rurale din Almăj sunt constituite din posibilele reorientări spre culturi 

cu Potențial economic în principal spre pomicultură, preluarea conducerii gospodăriilor rurale de tinerii 

cu capital educaţional ridicat etc.       

Analiza activităţii agricole a identificat Existența unui Potențial agricol important, dar cu unele 
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tendinţe de deteriorare. În exploataţiile zootehnice a început să se crească animale cu randamente de 

producţie superioare, dar numărul lor se află în scădere dramatică, în cazul bovinelor. Exploataţiile 

comerciale au pondere foarte redusă în total exploataţii rurale. Deşi se practică agricultură tradiţională, 

ecologică, nu este în suficientă măsură susţinută, promovată şi încurajată. Dimensiunea suprafeţei 

agricole a Almăjului este de 40.506 ha, din care: arabil 8585 ha, păşuni 22.280 ha, fâneţe 8208 ha, livezi 

1433 ha, suprafețele medii cultivate  la principalele culturi,  în perioada analizată este următoarea: grâu 

799 ha, porumb 3804 ha, orz 174 ha, orzoaică 46 ha, ovăz, 169 ha, cartof 294, legume 158 ha, lucernă 

959 ha, trifoi 1492 ha, ghizdei 287, iar terenul arabil nelucrat este în medie 657 ha. Ponderea 

gospodăriilor de subzistenţă în vânzarea de produse este de 7% în cazul principalelor produse vegetale şi 

3% în cazul legumelor. Ponderea speciilor de animale este, în același interval, următoarea: bovine 44%, 

porcine 23%, ovine 13%, păsări de curte 12%, cabaline 7%, caprine 1%. 

 

Tabelul 1.4. 

Analiza SWOT – Activitatea agricolă – dimensiune economică 

Puncte tari Puncte slabe 

- Tendinţă de orientare spre creșterea ovinelor, 

bovinelor şi practicarea apiculturii. 

- Zonă favorabilă plantaţiilor de prun  și măr. 

- Tendinţă de stabilitate a suprafeţei agricole şi a 

structurii acesteia, cu mici oscilaţii de la o 

localitate la alta. 

- Utilizarea de rase de animale cu randamente 

superioare de producţie. 

- Existența unor importante suprafeţe ocupate cu 

fond forestier, ca bază fie pentru dezvoltarea de 

activităţi de prelucrare a lemnului dar şi pentru 

protejarea şi promovarea fondului cinegetic 

local. 

- Orientarea spre practicarea apiculturii, 

majoritatea localităţilor înregistrând creșteri 

semnificative ale numărului de familii de albine. 

Practicarea apiculturii, atât din punct de vedere 

al efectelor asupra mediului şi agriculturii dar, în 

principal, al obţinerii unor surse de venit 

semnificative, prin valorificarea produselor 

obţinute (miere, ceară, lăptişor de matcă, 

propolis, etc.) constituie o nişă de dezvoltare 

locală, ţinând cont şi de sprijinul financiar pe 

care apicultorii îl pot primi pentru dezvoltarea 

afacerilor din fonduri europene. 

- Existența gospodăriilor comerciale. 

- Structura producţiei (vegetal/animal) este 

armonizată cu structura fondului funciar (teren 

arabil-culturi vegetale, fâneţe şi 

păşuni/gospodărie).  

- Este practicată rotaţia culturilor în gospodăriile 

agricole. 

- Diminuare accentuată a tuturor speciilor şi 

categoriilor de animale. 

- Grad ridicat de fărâmiţare a terenurilor (număr 

mare de parcele / exploataţie). 

- Reducerea randamentelor producţiei vegetale, 

cauzată fie de practicarea unei agriculturi de tip 

extensiv dar şi de influenţa factorilor climatici, 

care şi-au pus în ultimii ani amprenta asupra 

productivităţii culturilor agricole.  

- Promovarea insuficientă a produselor 

tradiţionale datorită lipsei de cunoaştere a 

metodelor de promovare a acestora şi 

disponibilităţile băneşti insuficiente. 

- Ponderea mare a  gospodăriilor de subzistenţă şi 

semi-subzistenţă. 

- Ponderea mică a gospodăriilor comerciale.  

- Lipsa unităţilor de prelucrare-procesare a 

produselor agricole. 

- Reticenţă în procesul de asociere. 

- Grad redus de diversificare a producţiei. 
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Oportunităţi Riscuri 

- Transformarea gospodăriilor de semi-subzistenţă 

în gospodării comerciale. 

- Orientarea spre culturi cu un Potențial economic 

mai mare, fără a afecta mediul. 

- Orientarea pentru creșterea animalelor bovine, 

ovine, porcine - cu potenţial biologic ridicat. 

- Dezvoltarea apiculturii. 

- Practicarea de culturi cerealiere/legumicole cu 

valoare adăugată ridicată.   

- Atragerea de fonduri structurale pentru 

dezvoltarea locală în cadrul programului 

operaţional: 

- „Dezvoltare rurală” pe cele 4 axe prioritare, 

respectiv: Creșterea competitivităţii sectoarelor 

agricol şi forestier,  

- Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, 

- Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale şi axa Leader. 

- Promovarea produselor tradiţionale şi 

înregistrarea acestora sub marcă (de origine 

locală sau regională), ceea ce poate conferi un 

avantaj în recunoaşterea pe plan naţional şi 

internaţional. 

- Crearea de poli de dezvoltare locali prin 

promovarea parteneriatului public - privat. 

- Valorificarea fructelor de pădure prin crearea de 

cooperative de prelucrare şi comercializare a 

acestora. 

- Restrângerea activităţilor agricole. 

- Dispariţia unor culturi din structura de 

producţie. 

- Diminuarea drastică numărului de animale, în 

special a bovinelor. 

- Indisponibilitatea surselor financiare pentru 

asigurarea cofinanţării unor proiecte pe 

componenta de dezvoltare rurală prin fonduri 

structurale. 

- Gradul redus de promovare a produselor 

agricole tradiţionale pe plan intern şi 

internaţional. 

 

Tabelul 1.5. 

Analiza SWOT – Activitatea agricolă – dimensiune socială 

Puncte tari Puncte slabe 

- Organizarea de târguri cu frecventă săptămânală 

de comercializare a produselor agricole. 

- Timpul de lucru alocat activităţilor agricole este 

relativ redus, agricultura fiind o activitate 

secundară pentru majoritatea gospodăriilor 

rurale. 

- Vârsta înaintată a şefului de gospodărie.  

- Nivel de viaţă scăzut al gospodăriilor fără 

pământ. 

Oportunităţi Riscuri 

- Preluarea de către tineri a conducerii activităţilor 

agricole la nivelul gospodăriilor rurale. 

- Preluarea activităţii agricole 

de către membrii cu studii de specialitate. 

- Tendinţa restrângerii activităţilor agricole din 

cauza dispariţiei şefilor de gospodărie (vârsta 

înaintată) şi imposibilitatea sau reticenţa 

tinerilor de a prelua conducerea. 
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Tabelul 1.6. 

Analiza SWOT – Activitatea agricolă – dimensiune ecologică 

Puncte tari Puncte slabe 

- Nivelul cunoştinţelor privind agricultura 

organică este relativ ridicat. 

- Existența unor gospodării care practică o 

agricultură organică. 

- Grad redus de conştientizare a poluării mediului 

prin desfăşurarea activităţilor agricole. 

Oportunităţi Riscuri 

- Nivelul scăzut al activităţilor agricole induce o 

degradare a mediului redusă 

- Accentuarea degradării mediului înconjurător, 

distrugerea biodiversităţii prin gestionarea 

defectuoasă a activităţilor agricole şi a 

activităţilor casnice. 

- Gospodăriile comerciale acordă o importanţă 

mică protecţiei naturii (aceste gospodării nu 

practică o agricultură organică şi nici nu îşi 

propun acest lucru în viitor) 

 

Analiza SWOT – dimensiunea mediului de afaceri 

Spaţiul rural al Almăjului oferă un cadru stimulativ pentru iniţiativele de afaceri fiind atractiv 

pentru potenţialii investitori, din punct de vedere al resurselor existente. Structura pe sectoare economice 

a mediului de afaceri este caracterizată de un grad ridicat de diversificare. Sectoarele economice cu 

sustenabilitate socio-economică ridicată la nivelul Almăjului aparţin comerţului cu ridicata, silviculturii, 

prelucrării primare a lemnului, industriei extractive, unde se regăsesc, și agenţi economici de dimensiuni 

mai mari şi cu activităţi rentabile din punct de vedere economic. Anumite segmente ale mediului de 

afaceri sunt mai volatile, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, deoarece incidenţa stărilor de încetare 

a activităţii agenţilor economici este ridicată. Salariaţii acestor întreprinderi sunt puşi în situaţia de a-şi 

menţine funcţionale exploataţiile agricole pentru a-şi asigura subzistenţa în eventualitatea în care firma la 

care  sunt angajați nu mai lucrează. Predominanţa sectorului de servicii în ocuparea forţei de muncă la 

nivelul mediului de afaceri se constituie într-un punct nerelevant economic.  

 

Tabelul 1.7. 

Analiza SWOT – dimensiunea mediului de afaceri 

Puncte tari Puncte slabe 

- Ritm mediu de expansiune al mediului de 

afaceri. 

- Structura diversificată pe sectoare economice a 

mediului de afaceri. 

- Sectoarele economice atractive pentru investitori 

sunt: silvicultura, construcţiile, comerţul cu 

ridicata, transportul şi depozitarea. 

- Profitabilitate medie a firmelor. 

- Resurse exploatabile turistic foarte bogate 

(naturale, istorice, culturale - muzeografice, 

religioase, cultură populară, produse locale). 

- Pondere semnificativă a populaţiei apte de 

muncă. 

- Structură relativ echilibrată pe sexe. 

- Densităţi reduse ale numărului de firme private 

la 1000 de locuitori. 

- Medii de afaceri volatile pe termen scurt şi pe 

termen lung. 

- Infrastructură turistică slab dezvoltată (facilităţi 

de cazare, lipsa marcajelor, a indicatoarelor, a 

panourilor de prezentare); Lipsa de 

accesibilitate a unor obiective turistice. 

- Management defectuos sau absent cu privire la 

organizarea traseelor turistice. 

- Dinamica descendentă a locurilor de muncă în 

industrie.  

- Fenomen de îmbătrânire a populaţiei feminine 

- Grad de extindere al agriculturii de subzistenţă 
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- Importanţa agriculturii de subzistenţă în 

ocuparea forţei de muncă în agricultură este 

ridicată (63,93%). 

- Volumul populaţiei ocupate în agricultura de  

subzistenţă reprezintă 40% din populaţia de 

peste 15 ani a zonei. 

- Densitate redusă a întreprinderilor active (de 2,5 

ori mai mică decât la nivelul regiunii Vest)- 

nevoia de intervenţie-suport pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri. 

- Peste 40% din comunele zonei - stadiul incipient 

de dezvoltare a mediului de afaceri local 

- Mediu de afaceri moderat diversificat. 

- Relativ bună deschidere spre piaţă prin prezenţa 

întrep. de ”transport şi depozitare”. 

ridicat la nivel zonal (69,3% din total exploataţii 

agricole) şi critic pentru două comune Bănia 

(89,51%), Lăpuşnicu Mare (87,65%) ceea ce 

poate genera imobilism structural. 

- Structura mediului de afaceri este compusă 

numai din IMM-uri şi dominată de 

microîntreprinderi (90,3%), prin urmare, oferta 

de locuri de muncă provenită de la aceste 

întreprinderi este relativ redusă 

- Sectorul primar este cel mai performant al 

economiei zonale (CA medie pe întreprindere 

activă fiind cu 80% mai mare decât în 

ansamblul mediului de afaceri zonal) urmat de 

cel secundar 

- Sectorul serviciilor generează cash-flow-uri 

mici datorită densităţii mari a acestor agenţi 

economici 

- Predominanţa sectorului serviciilor în ocuparea 

forţei de muncă. 

Oportunităţi Riscuri 

- Valorificarea potenţialului agricol prin ferme 

comerciale specializate atât în culturi de câmp 

cât şi cu profil zootehnic. 

- Valorificarea comercială a mărcii înregistrate de 

produse tradiţionale. 

- Valorificarea produselor tradiţional-ecologice în 

stare proaspătă datorită prezentei unităţilor de 

comerţ cu ridicata, transport/depozitare şi 

pensiunilor. 

- Şanse mari de atragere a noi investiţii pe seama 

potenţialului turistic, silvic, piscicol şi cinegetic. 

- Forme de turism cu şanse mari de dezvoltare: 

turism montan (drumeţii); turism de tranzit; 

turism cultural-ştiinţific; turism de sfârşit de 

săptămână; agroturism. 

- Prezența facilităţilor de cazare şi unităţilor de 

alimentaţie publică. 

- Şanse de creştere a ofertei de locuri de muncă pe 

plan local prin atragerea de noi investiţii. 

- Populaţia masculină nu este îmbătrânită. 

- Proces în curs de derulare a înnoirii forţei de 

muncă masculine. 

- Dezvoltarea multifuncţională a exploataţiilor de 

subzistenţă în comunele unde ponderea acestora 

atinge praguri critice (peste 80%) . 

- Încurajarea, consilierea, sprijinirea constituirii 

asociaţiilor de marketing pentru micile 

- Restricţiile de mediu impuse de vecinătatea 

ariilor naturale protejate. 

- Dificultăţi în valorificarea superioară prin 

procesare a altor produse agricole din cauza 

slabei prezenţe şi/sau lipsei de performanţă 

economică a unităţilor din industria 

agroalimentară. 

- Percepţia consumatorilor de servicii turistice 

asupra arealului care evaluează comunităţile 

rurale din Ţara Almăjului mai mult ca zonă de 

tranzit şi nu ca spaţii pentru recreere. 

- Riscul de pierdere a locului de muncă din cauza 

dimensiunii mici a firmelor active sau 

dependenţei ofertei de locuri de muncă de un 

singur agent economic. 

- Proces de îmbătrânire a populaţiei rurale. 

- Şomaj preponderent masculin. 

- Slabă informare privind oportunităţile de 

dezvoltare multifuncţională în cadrul 

gospodăriei agricole. 

- Precaritatea resurselor financiare necesare unor 

investiţii de capital chiar de nivel scăzut. 

- Capital de încredere scăzut în formele asociative 

în agricultură. 

- Putere de cumpărare redusă a populaţiei locale. 

- Informare precară privind oportunităţile de 

afaceri zonale şi posibilităţile de finanţare ale 
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surplusuri ale gospodăriilor de subzistenţă. 

- Potențial de creștere a mediului de afaceri prin 

exploatarea resurselor naturale locale (forestiere, 

agricole). 

- Dezvoltarea serviciilor prestate populaţiei  

- Comunele Bozovici, Eftimie Murgu şi Prigor au 

sectoare secundare ale economiei locale mai 

bine dezvoltate şi pot susţine oferta pe piaţa 

forţei de muncă non-agricole. 

noilor iniţiative de afaceri. 

- Capacitate redusă de autofinanţare şi acces 

dificil la creditarea prin sistemul bancar al 

noilor iniţiative de afaceri în condiţiile crizei 

economice. 

 

Prin studiul realizat în Almăj s-a identificat posibilitatea implementării unor modele diferite de 

dezvoltare durabilă, după cum urmează: 

- Modelul dezvoltării rurale durabile prin modernizarea economică şi socială 

Măsurile strategice au ca principal obiectiv modernizarea economică şi socială a spaţiului rural 

din Almăj, avându-se permanent în vedere protejarea mediului natural şi stabilirea unor raporturi de 

conservare a habitatul natural, dezvoltarea durabilă axându-se pe încurajarea şi modernizarea activităţilor 

economice, pe accesarea elementelor tehnice şi a tehnologiilor care permit obţinerea unor produse 

performante, în unităţi economice cu indicatori optimi de productivitate; 

- Modelul dezvoltării alternativ-inovative  

În acest caz, prioritară este respectarea mediului înconjurător prin dezvoltarea locală, 

modernizarea formelor de turism rural, dezvoltare antreprenorială. Acest model strategic de dezvoltare 

durabilă privește spaţiul rural ca un sistem format din mai multe entităţi, între care există raporturi de 

emergență, în care există un ansamblu de organizaţii care favorizează interacţiunile necesare punerii în 

valoare a principalei resurse de „patrimoniu” de natură ecologică, economică şi socială. Inovarea, în 

perspectivă spaţială, se concretizează în încurajarea formelor de organizare care facilitează dezvoltarea 

locală, a dinamicilor intracomunitare care pot susţine atât dezvoltarea propriilor comunităţii rurale cât şi a 

teritoriilor care cuprind mai multe entităţi locale. În această perspectivă, procesul de inovare este ataşat 

dinamicii specifice unui teritoriu în care există un capital teritorial specific, favorabil producerii resurselor 

capabile în producerea avantajului competitiv. 

În cadrul modelului strategic alternativ, accentul se pune atât pe dezvoltarea locală 

multisectorială, în funcţie de natura resursei „patrimoniu”, în care un loc deosebit îl deţin capacităţile 

organizatorice, încurajarea şi dezvoltarea cooperării intercomunale care duce la concretizarea „peisajelor 

organizaţionale” prin „crearea capitalului social şi generarea unei dezvoltării capabile să se autosusţină. 

 

1.3. Dezvoltarea rurală durabilă prin modernizarea economiei nonagricole 

 

În baza analizei SWOT au fost identificate principalele evoluţii ale mediului de afaceri din spaţiul 

rural al Almăjului, subliniindu-se implicaţiile pozitive şi negative ale acestor evoluţii asupra 

dimensiunilor economice, sociale şi ecologice. Punerea în balanţă a stadiului curent de dezvoltare şi a 

direcţiilor spre care se orientează mediul de afaceri, pe de o parte, cu resursele locale exploatabile 

economic, pe de altă parte, permite evidenţierea oportunităţilor de afaceri imediate care pot genera 

dezvoltarea economico-socială a satelor. De asemenea, analiza SWOT a permis şi stabilirea restricţiilor 

economice, sociale şi de mediu care condiţionează traseele dezvoltării viitoare a mediului de afaceri local. 

Plecând de la stadiul actual de dezvoltare a mediului de afaceri şi de la resursele locale 

exploatabile economic, care nu sunt încă suficient valorificate, au fost identificate domeniile nonagricole 

care au cele mai mari şanse de a atrage investiţii noi. Din perspectiva durabilităţii, au fost imaginate 

traseele viitoare ale evoluţiei mediului de afaceri non-agricol, subliniind impactul economic, social şi 
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ecologic pe care traiectoriile dezvoltării economice viitoare îl poate genera. Mediul de afaceri non-agricol 

al spaţiului rural almăjan se află pe trepte diferite, din perspectiva stadiului dezvoltării durabile a 

activităţilor economice, fiind în mod direct dependent de disponibilitatea şi calitatea resurselor naturale şi 

umane locale; puterea economică a investitorilor de a susţine financiar achiziţionarea unor tehnologii 

prietenoase faţă de mediu; atitudinea faţă de mediu a locuitorilor şi a antreprenorilor.  

Având în vedere stadiul curent al dezvoltării durabile la nivelul mediului de afaceri non-agricol 

din Almăj, precum şi perspectivele de implementare a principiilor durabilităţii vor fi depistate măsuri 

cheie şi suport al căror implementare va stimula evoluţia mediului de afaceri pe traseul sustenabilităţii 

economice, sociale şi ecologice.  

Modelarea scenariului dezvoltării durabile a mediului de afaceri non-agricol beneficiază de o 

serie de oportunităţi dar, în egală măsură, trebuie să imagineze mijloace pentru a depăşi o serie de 

restricţii economice, sociale şi de mediu pe care aplicarea principiilor dezvoltării durabile le impune în 

design-ul evoluţiei mediului de afaceri al acestui spaţiului rural.  

Dezvoltarea sustenabilă în Almăj poate fi realizată prin următoarele direcții: 

- exploatarea economică a resurselor locale regenerabile (forestiere, silvice şi piscicole), prin 

atragerea de noi capitaluri investiţionale; 

- dezvoltarea sectorului serviciilor prestate întreprinderilor cu accent pe ambalare, sortare, 

depozitare, transport şi comerţ cu ridicata; 

- dezvoltarea sectorului serviciilor prestate populaţiei cu accent pe unităţile care să sporească 

confortul locuirii în mediul rural; 

- susţinerea obţinerii de produse tradiţional-ecologice, fie la nivelul exploatațiilor agricole, fie în 

unităţi ale industriei alimentare de mică capacitate, produse cu valoare comercială mare şi care să fie 

omologate ca mărci locale şi comercializate turiştilor sau lanţurilor comerciale; 

- dezvoltarea turismului rural şi a altor forme de turism cu impact antropic minimal (ciclism, 

drumeţii, alpinism, rafting și sporturi nautice pe lacul de acumulare etc.). 

Restricţiile pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri reunesc condiţionalităţile 

economice, sociale şi ecologice în baza cărora principiile dezvoltării durabile riscă să fie eludate. 

Principalele restricţii economice pentru zona Almăjului: 

- promovarea extrem de slabă a produselor tradiţionale locale;  

- percepţia consumatorilor de servicii turistice asupra arealului care apreciază comunităţile rurale 

din Almăj mai mult ca zonă de tranzit şi nu ca spaţii permanente, stabile, pentru recreere. 

Restricţiile sociale care se manifestă în Almăj pot să fie grupate astfel: 

- slaba informare privind produsele şi tehnologiile ecologice, tradiţionale şi potenţialul pieţelor de 

desfacere a acestora; 

- toleranţa redusă la riscul iniţierii unei afaceri turistice proprii.  

Cele mai frecvente restricţii ecologice sunt următoarele: 

- riscul supraexploatării resurselor naturale regenerabile (forestiere. silvice, piscicole) din cauza 

suprafeţei mari pe care aceste resurse sunt prezente şi a slabei capacităţi administrative de a controla 

modul de exploatare a resurselor; 

- riscul ca antreprenorii să se orienteze, cu prioritate, în managementul activităţilor economice, pe 

acţiuni care să sporească profitabilitatea afacerilor proprii, neglijând output-urile negative, de protecţie a 

mediului pe care activitatea firmelor le-ar putea genera;  

- restricţii financiare în achiziţionarea şi implementarea unor tehnologii prietenoase faţă de mediu, 

din cauza puterii economice reduse a agenţilor economici activi. 

Având în vedere oportunităţile şi restricţiile economice, sociale, de mediu şi interdependenţele 

dintre acestea, obiectivul general impus de modelarea scenariului dezvoltării durabile a mediului de 

afaceri nonagricol se referă la exploatarea resurselor locale regenerabile prin activităţi economice cu 
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impact minim invaziv asupra mediului din Almăj. 

Obiective specifice 

1. Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv local în conformitate cu cerinţele de 

mediu.  

Elementul cheie al acestui obiectiv specific este crearea de întreprinderi noi, în special IMM-uri, 

în sectoarele productive agricole și nonagricole, al serviciilor pentru afaceri şi sprijinirea modernizării şi 

inovării întreprinderilor existente, pe principiile dezvoltării sustenabile  

2. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor. 

Obiectivul specific  se referă la crearea unui cadru favorabil dezvoltării antreprenoriatului, pentru 

dezvoltarea de noi întreprinderi şi extinderea celor existente. 

Dezvoltarea mediului de afaceri nonagricol al spaţiului rural din Almăj poate fi susţinută 

financiar apelând la fondurile nerambursabile din Planul National pentru Dezvoltare Rural 2014-2020, 

care poate susţine investiţii în urătoarele domenii: 

- retehnologizarea întreprinderilor din sectorul secundar,  pentru a răspunde cerinţelor de mediu; 

- exploatarea forestieră, însoţită de obligativitatea reîmpăduririi suprafeţelor defrişate, astfel încât 

suprafaţa acoperită cu fond forestier să crească; 

- prelucrarea primară și complexă a masei lemnoase, cu tehnologii minim invazive pentru mediu; 

- colectarea şi valorificarea fructelor de pădure din flora spontană; 

- colectare și cultivarea ciupercilor; 

- colectarea și creșterea melcilor în crescătorii; 

- dezvoltarea pisciculturii, prin popularea cu specii de peşti indigeni, în special a păstrăvului; 

- întreprinderi de mică capacitate, specializate în procesarea materiilor prime agricole, a fructelor 

de pădure şi produselor piscicole sub forma unar produse tradiţionale sau ecologice; 

- dezvoltarea infrastructurii turistice, prin creșterea numărului de pensiuni agroturistice şi a 

unităţilor de alimentaţie publică de tip restaurant, în care bucătăria să aibă specific tradiţional almăjan; 

- dezvoltarea turismului rural sportiv (ciclism, alpinism, drumeţii, rafting, vânătoare şi pescuit 

sportiv); 

- dezvoltarea serviciilor prestate întreprinderilor - suport pentru comercializarea produselor 

economiei locale (depozitare, ambalare, sortare, transport, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul); 

- dezvoltarea serviciilor prestate populaţiei, cu accent pe acele servicii care duc la creșterea 

confortului locuirii în rural. 

Constituirea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor cuprinde o serie 

de măsuri suport care vizează stimularea creșterii gradului de exploatare sustenabilă a potenţialului 

agricol, turistic, forestier, silvic şi piscicol, prin: 

- acordarea de facilităţi fiscale antreprenorilor care demarează o nouă afacere în aceste domenii, pe 

teritoriul comunelor  din Almăj, cu condiţia ca exploatarea resurselor naturale locale să fie realizată 

exclusiv cat respectarea cerinţelor dezvoltării durabile iar forţa de muncă să fie în mare majoritate 

recrutată din rândul populaţiei localităţilor unde firmele îşi derulează activitatea; 

- facilitarea accesului la infrastructura necesară dezvoltării afacerilor (drum de acces, apă curentă, 

canalizare, curent electric, comunicații etc.), delimitarea în fiecare comună și sat a unor spații necesare 

viitoarelor utilități. 

Finanţarea acestor măsuri poate fi realizată prin accesarea fondurilor nerambursabile ale 

Programului National pentru Dezvoltare Rurală:  

- măsuri suport ce pot fi implementate prin aportul entităţilor de sprijin a afacerilor şi care, în 

principal, pot fi susţinute financiar prin accesarea fondurilor nerambursabile din Programul Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE) 2014-2020: 

- facilitarea accesului IMM-urilor la servicii de consultanţă; 
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- dezvoltarea aptitudinilor manageriale, prin cursuri de formare orientate spre principiile dezvoltării 

durabile; 

- dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor care să le faciliteze accesul la obţinerea de 

finanţare.  

Deşi potenţialul dezvoltării durabile în Almăj este ridicat, datorită diversităţii de resurse 

regenerabile şi nealterate, şansele dezvoltării durabile sunt afectate negativ de izolarea fizică a 

comunităţii, de lipsa infrastructurilor tehnico-edilitare, de profitabilitatea redusă a mediului de afaceri. 

Populaţia locală nu este suficient de receptivă la inovaţii comportamentale, în schimb, această atitudine 

facilitează dezvoltarea agriculturii tradiţional-ecologice ale cărei produse pot fi valorificate prin 

comercializare în stare proaspătă sau prin procesare.  

Diversitatea şi bogăţia resurselor naturale de care se bucură comunele Almăjului, încă neafectate 

major de acţiunea factorilor antropici, constituie un avantaj important pentru dezvoltarea durabilă a 

mediului de afaceri nonagricol, deoarece: 

- resursele agricole favorizează unele culturi  agricole (furaje), plantațiile de pomi și creșterea 

animalelor în regim pastoral tradiţional prin Prezența unor întinse suprafeţe de păşuni și fâneţe naturale; 

- resursele forestiere, silvice şi cinegetice ocupă peste 60% din teritoriul Almăjului; 

- resursele turistice, plecând de la resursele peisagere bogate, cu elementele de cultură rurală, 

arhitectură tradiţională, datini şi obiceiuri etc. 

Mediul de afaceri poate fructifica durabil, nu numai oportunităţile rezultate din avantajul de 

poziţie faţă de resursele materiale amintite anterior, ci şi o serie de caracteristici geografice ale Almăjului, 

precum: 

- izolarea comunităţilor faţă de emisiile poluante ale industriei şi faţă de circuitele turistice majore, 

face ca acestea să beneficieze de condiţii de mediu propice pentru agricultura ecologică ale cărei produse 

pot fi valorificate comercial direct sau procesate la nivel local, generând profituri substanţiale pentru 

investitori; 

- existența unor produse tradiţionale recunoscute în zonă, precum „răchia de Almăj” (țuica)  și 

”brânza telemea de oaie” se poate constitui într-un atu important prin promovarea ca brand local, 

certificarea drept produse tradiţionale şi valorificarea comercială; 

Domeniile în care  pot să fie implementate noi afaceri, susceptibile de o dezvoltare durabilă, sunt 

reprezentate de: 

1. recoltarea şi prelucrarea primară a lemnului; 

2. colectarea şi procesarea fructelor de pădure; 

3. agroturism, turism sportiv, vânătoare; 

4. industria agroalimentară bazată pe potenţialul zootehnic şi pomicol al zonei. 

5. dezvoltarea afacerilor pe filiera de distribuţie a produselor agricole locale şi derivatelor lor din 

industria alimentară (ambalare, sortare, depozitare, transport, comerţ cu ridicata). 

6. unităţi de alimentaţie publică şi de comerţ al produselor cu specific tradiţional ca forme care să 

valorifice statutul de zonă turistică sau de tranzit turistic. 

7. servicii de consultantă pentru afaceri. 

8. noi investiţii în întreprinderi prestatoare de servicii pentru populaţie.  

Şansele de dezvoltare durabilă a mediului de afaceri sunt condiţionate de factorii care ar putea diminua 

ritmul creşterii economice.  

Prima restricţie pentru dezvoltarea mediului de afaceri, în general, dar şi pentru traseul 

dezvoltării durabile a afacerilor nonagricole este izolarea comunităţii almăjene faţă de rutele de transport.   

A doua restricţie ce condiţionează şansele de adoptare a  programelor dezvoltării durabile la 

nivelul mediului de afaceri din Almăj este legat de contextul afacerilor deja existente pe teritoriul 

comunelor care derulează activităţi mai puţin durabile, din cauza faptului că majoritatea antreprenorilor 
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din această zonă înţeleg durabilitatea doar din perspectiva continuităţii şi profitabilităţii propriei lor 

afaceri. Conştientizarea redusă a valorilor eco-economiei crește riscul ca antreprenorii să încerce eludarea 

principiilor dezvoltării durabile. Pentru ca strategia dezvoltării durabile să devină efectivă, trebuie să fie 

asumată de către toţi membrii comunităţii de afaceri, fiind necesare măsuri active de supraveghere şi 

control a activităţii agenţilor economici, dublate de campanii de informare şi conştientizare asupra 

impactului unor activităţi poluante asupra mediului şi a profitabilităţii afacerilor proprii. 

A treia restricţie este legată de profitabilitatea scăzută a întreprinderilor active care face ca 

atractivitatea pentru atragerea de noi capitaluri investiţionale să fie redusă. Profiturile minimale ale 

agenţilor economici funcţionali restricţionează accesul acestora la tehnologii noi.  

A patra restricţie este generată de nivelul scăzut de conştientizare privind oportunităţile de 

afaceri ale zonei care se reflectă în stadiul curent al diversificării activităţilor economice non agricole. 

Un rol important în atenuarea efectelor negative ale acestor restricţii asupra şanselor de dezvoltare 

durabilă a mediului de afaceri revine consultanţei în afaceri care îi poate sprijini pe investitori existenţi şi 

potenţiali prin măsuri active de: 

- informare şi conştientizare privind oportunităţile de dezvoltare al afacerilor durabile; 

- consultanţă în obţinerea finanţării necesare demarării investiţiilor în noi afaceri sau susţinerea 

dezvoltării pe principii durabile a celor deja existente; 

- construirea parteneriatelor de afaceri şi încurajarea dialogului dintre membrii comunităţii 

manageriale ce dezvoltă afaceri în comună; 

- iniţierea şi sprijinirea parteneriatului public-privat pentru a iniţia măsuri care să atenueze efectele 

izolării comunităţii faţă de rutele comerciale; 

- acţiuni de sensibilizare privind importanţa respectării principiilor eco-economiei în 

managementul afacerilor. 

Lansarea Almăjului ca destinaţie turistică necesită măsuri active, precum:  

- conştientizare a potenţialului turistic la nivelul locuitorilor care să fie astfel motivaţi să demareze 

afaceri cu specific agroturistic; 

- promovarea Almăjului în rândul consumatorilor ca destinaţie turistică; 

- reabilitarea infrastructurii de transport rutier și deschiderea de noi rute transmontane.  

Măsurile suport pentru promovarea localităţilor drept destinaţie turistică impune: 

1. realizarea unor trasee pentru turismul sportiv (în special pentru ciclism şi de drumeţie) care să 

cuprindă obiective turistice clasice (istorice, religioase, ale biosferei, rezervaţii naturale, cascada Bigăr, 

ansamblul de mori pe apă de la Rudăria care fac parte din patrimoniul UNESCO, morile de la Moceriș, 

Izvoarele și Cheile Nerei); 

2. realizarea unor trasee turistice de cunoaștere a tradiţiilor şi obiceiurilor locale; 

3. investiţii în infrastructura tehnico-edilitară minimală (apă curentă, canalizare) care să susţină 

activităţile agroturistice. 

Scopul sprijinului pentru înființarea de IMM-uri pentru activităţi neagricole în Almăj va stimula 

mediul de afaceri din Almăj, contribuind la creșterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în 

zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, 

creșterea veniturilor populaţiei rurale și diminuarea disparităţilor dintre rural şi urban. De asemenea, sunt 

vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice 

prin practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative 

ocupaționale. 

 

Servicii de bază şi reînnoirea satelor  din Almăj 

În cadrul acestei submăsuri vor fi sprijinite investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii de bază 

la scară mică în vederea unei dezvoltări economice durabile și a reducerii sărăciei din satele almăjene.  
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Sprijinul pentru reînnoirea satelor se acordă investițiilor corporale și necorporale pentru : 

• înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri locale și județene;;  

• înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă;  

• înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată;  

• investiții în crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale/ îngrijire și anume: 

- înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) grădinițelor și a creșelor;  

- înființare și modernizare (inclusiv dotare) activităților after-school;  

- extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar cu profil agricol;  

• Investiții aferente serviciilor medicale  

- înființarea și/sau modernizarea dispensarelor medicale rurale. 

 

Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

Aceste investiții oferă sprijin financiar pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural de 

interes local, inclusiv așezămintele monahale din Almăj. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra 

turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. Sprijinirea conservării 

patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor  de turism rural, dezvoltarea 

mărcilor locale, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la 

atractivitatea zonelor rurale. 

 

Asigurarea de zone de liniște în Almăj 

In cadrul zonelor de liniște se vor delimita, pentru fiecare sat almăjean, lucrări de împădurire, 

ajutorarea renegărilor naturale, întreținerea culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, 

descopleșiri, degajări, depresaje si curățiri, respectiv cele de reconstrucție ecologică în urma calamităților 

naturale, inclusiv extragerea arborilor afectați de factori biotici sau abiotici, cu grad de afectare foarte 

puternic de mediu. 

1. În zona de liniște, în perioada de angajament, pentru suprafața afectată de factori biotici sau 

abiotici cu grad de afectare de mediu foarte puternic va fi înlocuită cu o suprafață echivalentă, adiacentă 

zonei de liniște stabilită la semnarea angajamentului. Noua suprafață se va alege cu prioritate din 

suprafețele adiacente care nu au fost parcurse cu lucrări pe perioada angajamentului. 

2. Pe suprafața care nu face obiectul constituirii zonei de liniște se vor executa lucrările prevăzute 

de amenajamentul silvic, cu respectarea restricției de a nu se interveni pe aceeași unitate amenajistica cu o 

periodicitate mai mica de 5 ani. în situația în care pe suprafața unei unității amenajistice din afara zonei de 

liniște are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse, lemnul afectat va fi extras în condițiile legii. 

3. În situația în care pentru suprafața angajată, în afara zonei de liniște, exista unități amenajistice 

pentru care în amenajament sunt lucrări speciale de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu excepția 

recoltării de masă lemnoasă. 

 

Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri  

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie de 

silvo-mediu este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o 

compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri 

forestiere care încheie angajamente voluntare.  

 

1.4. Strategia dezvoltării durabile a agriculturii şi silviculturii 

 

Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare durabilă în Almăj sunt impuse de necesitatea 

modernizării sectorului agricol şi dezvoltarea silviculturii bazată pe o gestiune durabilă a terenului agricol 
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și a pădurilor prin încurajarea formelor private de gestionare a fondului silvic şi amplificarea relaţiilor cu 

organizaţiile publice. Economia agricolă a gospodăriilor se caracterizează printr-o diversificare redusă, 

agricultorii preferând culturile extensive, cu funcţie comercială limitată. Structura gospodăriilor rurale 

este dominată de ponderea foarte extinsă a „gospodăriilor de subzistenţă”, în existând foarte puţine 

gospodării comerciale. Implementarea măsurilor strategice determină transformarea şi modernizarea 

structurilor agricole şi silvice pentru a le face mai competitive şi, totodată, pentru a contribui atât la 

creşterea economică cat şi a convergenţei veniturilor. 

Măsurile strategice propuse se pot implementa prin respectarea obiectivelor specifice: 

- modernizarea activităţii agricole poate fi realizată prin: încurajarea şi facilitarea investiţiilor 

în exploataţiile agricole, promovarea formelor asociative de procesare şi desfacere, promovarea 

activităţilor tradiţionale de prelucrare a produselor agricole, promovarea unor metode de producţie 

agricolă care urmăresc protecţia mediului (agricultură ecologică), susţinerea serviciilor de extensie 

agricolă, asistenţă tehnică şi logistică acordată fermierilor, în vederea realizării de proiecte viabile pentru 

obţinerea de finanţare nerambursabilă prin care să se asigure modernizarea exploataţiilor agricole şi 

silvice, identificarea unor modalităţi de susţinere a tinerilor fermieri şi măsuri de lobby pentru transferul 

exploataţiilor agricole conduse de persoanele în vârstă către persoanele tinere. 

- modernizarea activităţii silvice prin care să se asigure conservarea biodiversităţii, realizarea de 

amenajamente silvice durabile care să asigure relansarea silviculturii, monitorizarea atentă a activităţii de 

exploatare a pădurilor, iniţierea unor acţiuni de creștere a suprafeţelor împădurite şi îmbunătăţire a 

managementului forestier, măsuri de conservare a fondului genetic şi ecologic specific, mai cu seamă pe 

Valea Nerei și Semenic, întărirea structurilor administrative pentru controlul aplicării regimului silvic, 

îmbunătăţirea accesului la fondul forestier prin extinderea reţelei de drumuri, măsuri de încurajarea a 

prelucrării industriale dar şi tradiţionale a lemnului. 

Realizarea acestor obiective trebuie să se fundamenteze pe acţiuni cheie şi acţiuni suport 

finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și 2021-2027, finanțat din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.  

Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-2020 se poate realiza prin șase priorități de 

dezvoltare rurală: 

- Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele 

rurale; 

- Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor; 

- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 

- Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și 

silvicultură; 

- Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

silvic; 

- Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 cuprinde 14 măsuri de dezvoltare rurală. 

 

Măsurile care se pretează cel mai bine de aplicat  în economia agroalimentară din Almăj sunt 

următoarele: 

 Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și infrastructură rurală: 

- ameliorarea nivelului global de performanță și de sustenabilitate al exploatațiilor agricole; 

- prelucrarea și/sau dezvoltarea produselor agricole;  
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- infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii și a 

silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor și 

furnizarea și economisirea energiei și a apei. 

În cadrul măsurii investiţii în exploataţii agricole vor fi sprijinite investiţiile orientate spre 

creșterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în 

raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de 

dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici și medii, cum sunt cele din Almăj) și îmbunătățirea calității 

activelor fixe, având următoarele obiective: 

- îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creșterea competitivităţii 

activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute; 

- restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații 

comerciale; 

- respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 

- creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi 

comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor scurte. 

- investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de 

stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a 

produselor; 

- investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare; 

- înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; 

- investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, inclusiv 

investiții de eficienţă energetică ca şi componentă în cadrul unui proiect de investiţii. 

 

Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole: 

- înfiinţarea și / sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare; 

- introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;  

- aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţă energetică; 

- promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

- creşterea numărului de locuri de muncă permanente; 

- înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, 

condiționare, sortare și capacități de ambalare;  

- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și respectarea standardelor și 

conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană; 

- investiţii pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul unității 

procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții în eficienţă energetică, ca operaţiuni din cadrul 

unui proiect de investiţii. 

 

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii a agricole şi silvice 

Procesul de reformă al sectorului agricol şi forestier aplicabil în Almăj, include şi măsuri de 

restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces. Adaptarea infrastructurii la 

noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile reclamă 

investiţii, în special, pentru modernizare şi dezvoltare.  Secetele, inundaţiile şi alte fenomene legate de 

schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilităţii producţiei şi a securităţii alimentare 

naţionale. Competitivitatea sectorului agricol şi forestier din Almăj este în mare măsură afectată de sub-

dezvoltarea infrastructurii, astfel că sectoarele rămân vulnerabile condiţiilor climatice (alternarea 

situaţiilor de secetă cu inundaţiile frecvente), cu efecte economice însemnate asupra viabilităţii economice 

a exploatațiilor agricole și forestiere. În contextul încălzirii globale această problemă devine mult mai 



24 
 

acută. 

 

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

În cadrul acestei măsuri se va sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca 

şefi/conducători unici ai unei exploataţii agricole. Sprijinul acordat va contribui la îmbunătăţirea 

managementului, la creșterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi 

conformitatea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de 

muncă. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației. 

Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinţe de bază, să se instaleze 

ca şefi/conducători ai exploatației.  

Intervenția prin această măsură, conduce la creșterea numărului de tineri fermieri care încep 

pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, care sunt încurajați să realizeze 

investiţii, să se asocieze, să participe la lanţurile scurte de aprovizionare. Prin aceasta sub-măsura se 

urmăreşte și preluarea exploataţiilor agricole în mod integral de la fermierii în vârstă, creşterea veniturilor 

exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, încurajarea familiilor tinere de a se stabiliza, cu efect pozitiv 

asupra economiei naţionale, în ansamblul său. Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru 

implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea 

activităților agricole. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului. 

 

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 0F

1
 

Sprijinul acordat pentru fermelor mici, deosebit de pretabile fiind exploatațiile agricole din 

Almăj, este un instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală şi deschiderea către 

piaţă a fermelor mici şi creșterea capacităţii acestora de a identifica noi oportunităţi de valorificare a 

producţiei.  

Scopul acestei sub-măsuri este îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; orientarea 

spre piață a exploataţiilor agricole de mici dimensiuni; adaptarea producţiei la cerinţele pieţei. 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute 

în Planul de Afaceri. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului. Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă 

fermierilor care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă 

mică conform definiției. 

 

Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și transferă 

definitiv exploatația altui fermier. Acest pachet are în vedere sprijinirea micilor fermieri care au 

participat la schema de mici fermieri din pilonul 1 pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere 

definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare, răspunzând nevoii 

privind restructurarea şi modernizarea fermelor mici, în ferme orientate către piaţă si întinerirea 

generațiilor de agricultori. Scopul acestei măsuri este de comasare a fermelor mici şi reînnoirea 

generaţiilor din agricultură, prin transferarea definitiva terenul deţinut în proprietate. Sprijinul acordat  

este furnizat sub forma unei plăți unice anuale pentru fermierii  eligibili în cadrul schemei pentru micii 

fermieri care își transferă definitiv exploatația lor către o altă fermă. Beneficiarii sunt fermierii înregistraţi 

în cadrul schemei pentru micii fermieri finanţată din Pilonul I, care în momentul depunerii cererii de 

acordare a sprijinului, au fost eligibili pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv 

altui fermier întreaga lor exploataţie. 

 

                                                           
1 Fermă mică: exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 Euro valoarea producției. 
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Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor 

Această măsură are ca obiectiv creșterea suprafeţei ocupate de păduri atât la nivel național cât și 

în fiecare zonă care va contribui la promovarea sechestrării carbonului, adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice, reducerea eroziunii solului, îmbunătățirea capacității de retenție a apei, precum și la refacerea și 

conservarea biodiversității locale. Sprijinul acordat are în vedere acoperirea costurilor lucrărilor de 

înființare a plantației, a celor de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la 

închiderea stării de masiv, a costurilor determinate de efectuarea a doua lucrări de îngrijire a  arboretelor 

după închiderea stării de masiv, precum și acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 

ani pentru suprafața împădurită. Lucrările de împădurire până la atingerea stării de masiv (maximum 

primii 6 ani) se execută în baza unui proiect tehnic care respectă normele tehnice, în cazul realizării de 

trupuri de pădure și în cazul realizării de perdele forestiere de protecție, elaborat de persoane fizice sau 

persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru 

proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic. Lucrările de 

înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării contractului de 

finanţare. Plantaţia forestieră realizată în baza prezentei sub-măsuri va fi menținută pe suprafaţa care face 

obiectul proiectului cel puţin pe perioada de derulare a contractului de finanțare, respectând condițiile 

referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire, întreținere a plantațiilor și îngrijire a arboretelor 

prevăzute. 

 

Plăți pentru agro-mediu și climă 

Plăţile de agro-mediu se acordată fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente de 

agro-mediu. Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri, începând cu anul 2015, acoperă o perioadă de 5 

ani de la data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, 

în limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. 

Angajamentele de agro-mediu și climă se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând 

posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. Angajamentele încheiate sunt condiţionate 

de menţinerea valorii suprafeţei pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele 

putând fi schimbate de la un an la altul. Beneficiarii măsurii se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor 

agricole corelate cu implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă (de bază la nivelul întregii 

ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). Beneficiarii măsurii trebuie să respecte 

la nivelul întregii ferme standardele de eco-condiţionalitate stabilite  prin regulamentul UE. 

Cerinţele specifice pachetelor sunt următoarele: 

Pajişti cu înaltă valoare naturală: 

• utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă, 

• utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha 

(1 UVM/ha), 

• cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii 

mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini 

medii mai mici de 600 m), 

• păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 

Practici agricole:  

varianta 1 - lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe, unde lucrările cu utilaje 

mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale aflate sub angajament cu 

excepţia celor operate cu forţă animală; 

varianta 2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe, unde cositul se poate 

efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind interzisă folosirea utilajelor  grele. 
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Culturi verzi: 

• semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se următoarele culturi: 

mazărea,  măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina, 

• utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi înaintea  

înfiinţării culturilor verzi. 

• biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie. 

 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice: 

• cultivarea pe suprafaţa angajată a cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu precocitate diferită, 

• adaptarea calendarului de semănat la cerinţele climatice modificate, 

• utilizarea metodelor cu minimum de  utilaje, 

• aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată. 

Agricultură ecologică 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub măsuri se acordă pe hectar de suprafață agricolă 

fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte practici și metode specifice agriculturii ecologice. 

Beneficiarii măsurii se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea 

angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub 

angajament). 

O clauză de revizuire este necesară pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei măsuri pentru 

a asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerinţelor de bază sau măsurilor de înverzire  pe care 

angajamentele trebuie să le depășească. O clauză de revizuire este necesară pentru angajamentele 

încheiate în cadrul acestei măsuri, care depășesc actuala perioadă de programare, pentru a asigura 

ajustarea  acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de programare. În cazul în care adaptarea nu 

este acceptată de beneficiar, angajamentul încetează și rambursarea nu este solicitată pentru perioada în 

care angajamentul a produs efecte. 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub măsuri poate fi furnizat pentru operațiunile  realizate în  

vederea conversiei la agricultura ecologică, cu următoarele pachete: 

 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) 

 Legume 

 Livezi 

 Vii 

 Plante medicinale şi aromatice. 

Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o  

compensație pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie 

angajamente voluntare.  

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice: 

Plăți compensatorii în zona montană, caracteristică Almăjului, este un instrument prin care se 

sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate în zone unde producția agricolă este afectată de 

condițiile climatice și de relief din cauza caracteristicilor de altitudine și pantă din zonele montane, fiind 

constituită din suma suprafețelor unităților administrativ-teritoriale (LAU 2) desemnate conform 

criteriilor de mai jos: 

• unitățile administrativ - teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele 

acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control), 

care aparțin de aceste UAT; 

• unitățile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m și care au o pantă medie 

egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul 
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Integrat de Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT. 

Beneficiarii măsurii trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea prevăzute de  Titlul 

VI al Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei. 

Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale  semnificative 

este un instrument prin care se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole  situate în zone unde 

producția agricolă este mai redusă cantitativ și/sau calitativ din cauza unor condiții naturale nefavorabile. 

În aceste zone cel puțin 60% din suprafața agricolă la nivel LAU2 îndeplinește cel puțin unul dintre 

criteriile biofizice. În vederea asigurării asupra faptului că în aceste zone se manifestă în continuare 

constrângeri naturale semnificative identificate în urma analizării criteriilor biofizice, şi că aceste 

constrângeri naturale nu au fost depășite cu ajutorul unor investiții, prin activitatea economică sau prin 

metodele de producție ori sistemele agricole care compensează pierderile de venit sau costurile 

suplimentare, a fost efectuat un proces de ajustare pentru eliminarea din zonele eligibile a zonelor unde 

constrângerile au fost surmontate prin irigaţii. De asemenea, procesul de ajustare a fost realizat și în 

scopul eliminării zonelor în care practicarea unui anumit tip de agricultură este predominant (vii/livezi 

intensive), iar practicarea acestui tip de agricultură nu conduce la apariția unor pierderi sau cheltuieli 

suplimentare din cauza condițiilor naturale.  

Situaţiile în care constrângerile naturale date de potenţialul natural de producţie au fost depăşite 

sunt gestionate caz cu caz, prin aplicarea criteriilor de eligibilitate stabilite prin fişa tehnică a măsurii. 

Beneficiarii măsurii trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea pe toată suprafaţa agricolă a 

exploataţiei. 

Plăți pentru angajamente de silvo-mediu 

Plățile de silvo-mediu vor fi acordate deținătorilor de terenuri forestiere din FFN care își asumă, 

în mod voluntar angajamente de silvo-mediu. Angajamentele iniţiale încheiate de deținătorii de terenuri 

forestiere începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la data semnării acestora. După 

încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în limita alocărilor financiare, fără a 

depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. Regula aplicabilă pentru prelungirea anuală a 

angajamentelor în cadrul unei campanii de primire a cererilor de plată este „primul venit, primul servit”. 

Plăţile de silvo-mediu cuprind doar acele angajamente care depăşesc cerinţele de bază, care 

prezintă nivelul obligatoriu de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea 

plăţilor compensatorii de silvo-mediu. O clauză de revizuire este necesară pentru angajamentele încheiate 

în cadrul acestei măsuri pentru a asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerinţelor de bază pe care 

angajamentele trebuie să le depășească. O clauză de revizuire este necesară pentru angajamentele 

încheiate în cadrul acestei măsuri, care depășesc actuala perioadă de programare, pentru a asigura 

ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de programare. În cazul în care adaptarea nu 

este acceptată de beneficiar, angajamentul încetează și rambursarea nu este solicitată pentru perioada în 

care angajamentul a produs efecte. Beneficiarii măsurii trebuie să respecte la nivelul întregii exploatații 

agricole standardele de eco-condiționalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul 

(UE) nr. 1306/2013. Cerințele specifice pachetelor propuse în cadrul sub-măsurii sunt următoarele: 

Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (G.O.) 

GO, pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si tehnologii în sectoarele 

agricol, alimentar și forestier. Scopul general al acestei sub-măsuri este de a facilita cooperarea dintre 

actorii din sectoarele agroalimentar și forestier, dar și între aceștia și alți actori care contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor și priorităților Politicii Agricole Comune pentru a-i ajuta să depășească 

problemele specifice sectorului. Obiectivul specific al  acestei măsuri este de a sprijini înființarea și 

funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul specific de a întreprinde, în comun, un proiect de 

cercetare-dezvoltare-inovare nou prin care să se adreseze anumite probleme specifice și să se valorifice 

oportunitățile existente în sectoarele agro-alimentar și forestier. Proiectele se vor axa pe soluții inovatoare 
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care vor genera beneficii directe pentru membrii GO, implicit pentru economia locală și/sau condițiile 

sociale și de mediu din zonele rurale, inclusiv prin diseminarea rezultatelor către toți actorii interesați. 

GO este un parteneriat și este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel 

puțin un fermier sau grup de producători, o cooperativă,  un silvicultor sau composesorat sau obște de 

moșneni,  obște răzeșească, în funcție de tema proiectului ca partener cu domeniul principal de activitate 

în sectorul agro-alimentar sau silvic. 

 

Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de 

aprovizionare, în vederea stabilirii şi dezvoltării de lanţuri scurte de aprovizionare şi de piețe 

locale, precum şi în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local  

Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul 

comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte 

Sprijinul se acordă pentru investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte 

comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru crearea  sau dezvoltarea unui lanţ 

scurt de aprovizionare  pe piețe locale (cu produse alimentare).  

 

Dezvoltare locală LEADER 

Obiectivul principal al programului LEADER vizează creșterea capacității de colaborare, 

necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce oferă actorilor locali și reprezentanților din 

diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea 

comunităților din teritoriile LEADER. LEADER vizează consolidarea coerenței teritoriale. Sprijinirea 

implementării activităților în cadrul LEADER oferă posibilitatea de a acoperi nevoile locale printr-o 

abordare integrată, multisectorială, de jos în sus. Competența transversală a LEADER îmbunătățește 

competitivitatea și mediul natural, calitatea vieții și diversificarea economiei din teritoriile eligibile, 

precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale. 

LEADER poate juca un rol principal în ceea ce privește stimularea unei abordări noi și inovatoare 

pentru dezvoltarea zonei eligibile. Inovarea va fi încurajată printr-un proces decizional, flexibil și 

descentralizat cu privire la acțiunile care vor fi implementate. Inovarea poate îmbrăca o multitudine de 

forme diferite (servicii, noi tipuri de proiecte, produse, tehnologii, noi activități economice, noi forme de 

organizare, proiecte demonstrative cu un caracter experimental cu rezultate ce pot fi transpuse în practică 

și prin care se corelează acțiuni principale într-un context nou etc.). Toate aceste forme pot contribui la 

caracterul inovator al strategiei. Inovarea trebuie, întotdeauna, să fie evaluată cu referire la situația locală, 

ca o abordare care este inovatoare într-un anumit loc (și care este posibil să fi fost utilizată în altă locație). 

Pentru a îndeplini obiectivul legat de sprijinirea acestor proiecte, GAL va prioritiza acțiunile inovative, 

pentru ca beneficiarii potențiali să îndeplinească obiectivul corelat cu obținerea de beneficii noi și 

suplimentare (valoare adăugată la nivel local prin proiecte inovatoare). 

Măsurile implementate prin LEADER cu caracter inovativ trebuie sa fie în concordanță cu 

obiectivele prestabilite în strategie si totodată să aducă valoare adăugată și impact social, cultural sau 

natural în teritoriu. Valoarea adăugată a operațiunilor sprijinite prin LEADER se realizează prin 

selectarea proiectelor de la nivel local, care urmăresc: stimularea inovării; consolidarea identității locale și 

a profilului local; îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale; soluționarea problemelor 

demografice; crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER; îmbunătățirea egalității de șanse 

pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;  creșterea valorii 

adăugate și a competitivității la nivel local; conservarea resurselor și la protecția mediului natural; 

aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.  

Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală 

(G.A.L.) 
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În cadrul LEADER, cooperarea (interteritorială sau transnațională) este un mod de a îmbunătăți 

perspectivele și strategiile locale, a obține acces la informații și idei noi, a învăța din experiența altor 

regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru 

îmbunătățirea calităţii serviciilor furnizate. Pentru GAL - urile din România, cooperarea transnațională 

reprezintă o oportunitate excelentă pentru a avea acces la experiențele GAL - urilor din alte țări și a se 

conecta și integra la comunitatea europeană LEADER.  

Proiectele de cooperare interteritorială sau transnațională sunt complexe prin natura lor și pot fi 

dificil de implementat de către GAL - urile care nu au experiență în acest domeniu. Pentru a facilita 

implementarea proiectelor de cooperare, se poate acorda sprijin pregătitor în acest sens care la final să se 

concretizeze într-un proiect de cooperare. Sprijinul pregătitor constă în activitățile legate de 

implementarea unui proiect concret de cooperare.  

Tipurile de activități GAL includ, printre altele: pregătirea proiectelor de cooperare inter-

teritorială și transnațională; promovarea unor produse, practici, procese și tehnologii noi;  organizarea 

unor procese de lucru comune, prin partajarea echipamentelor și resurselor; crearea unor lanțuri scurte 

alimentare și a unor piețe locale; promovarea grupurilor vulnerabile; activități culturale comune; 

abordările colective ale proiectelor de mediu; proiecte pilot care vizează oricare dintre acţiunile de mai 

sus. 

Acțiunile comune pot viza schimbul de experiență și bunele practici privind dezvoltarea locală 

prin publicații comune, organizarea de evenimente, proiecte de înfrățire sau activități comune de 

dezvoltare sau coordonate în comun.  

Responsabilitățile fiecărui partener de cooperare vor fi detaliate în cadrul unui Acord de 

Cooperare și Parteneriat, inclusiv abordarea uniformă a activităților din acord, semnat de toți partenerii 

care participă la proiect. Acest document trebuie să includă referințe cu privire la bugetul general 

planificat, obiectivele proiectului, activitățile pentru implementarea comună și realizarea acestora, rolul 

fiecărui partener și contribuția financiară finală a fiecărui partener în cadrul proiectului. 

GAL trebuie să folosească diferite mijloace pentru a informa comunitățile locale cu privire la 

posibilitățile de granturi pentru proiecte la întâlnirile și evenimentele publice, prin mass media locală, prin 

pliante și publicații proprii, pagini de internet și prin membrii GAL. În acest mod, GAL nu numai că 

răspunde cererii de granturi existente, dar poate să și încurajeze alți actori locali să investească sau să 

dezvolte proiecte noi.  

 

1.5. Estimări strategice ale producției agroalimentare în comunele  

Almăjului – orizont 2020-2030-2035 

 

Metodele de prognoză  ale producției agroalimentare are ca fundamentare estimarea nivelului 

producţiei medii la hectar. Aceasta se aplică atât în elaborarea programului anual de producţie al unei 

exploataţii şi a planului de afaceri al acesteia,  cât și la demararea unei investiţii într-o activitate agricolă - 

o nouă afacere -, orice întreprinzător îşi pune problema nivelului producţiei pe care îl poate şi trebuie să-l 

obţină, de acesta depinzând rezultatele economice finale. Producţia medie este în funcție de următorii 

factori: 

- structura culturilor (o producţie medie mai mare permite obţinerea aceleiaşi producţii totale de pe 

o suprafaţă mai mică, diferenţa fiind repartizată altor culturi); 

- nivelul cheltuielilor de producţie pe hectar; 

- volumul şi structura factorilor de producţie ce trebuie alocaţi - creşterea nivelului producţiei 

determină modificări ale acestora; 

- rezultatele de producţie şi economico-financiare (o producţie ridicată va determina un volum total 

al acesteia mai mare, iar la un anumit nivel al preţului de vânzare şi al costului, venituri şi profituri 
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crescătoare faţă de perioada precedentă). 

Metodele utilizate sunt diverse, încadrându-se, în general, în rândul celor referitoare la 

extrapolarea tendinţei. Alături de acestea, literatura de specialitate mai recomandă metoda intuitivă şi  

metoda bazată pe bonitarea terenurilor agricole. 

Metoda intuitivă, fără a avea rigoarea ştiinţifică dorită, se bazează pe elemente, cum sunt: 

experienţa producătorilor sau a specialiştilor; pe cunoaşterea rezultatelor din perioada precedentă, a 

caracteristicilor diferitelor soiuri şi rase de animale sau a condiţiilor specifice, naturale şi tehnice, în care 

se desfăşoară producţia Acumularea de experienţă, observarea evoluţiei, în timp, a unor factori, mai ales a 

celor naturali, care influenţează producţia. Se deduce uşor faptul că, aceste estimări au un grad de 

aproximare, deoarece se recurge mai mult la aprecieri, care, în mod firesc, au partea lor de subiectivism și 

mult mai puţin la calcule. 

Rezultatele mult mai aproape de realitate se obţin atunci când se recurge la aprecierea calitativă a 

terenurilor, care redă gradul de favorabilitate a acestora pentru diferite culturi, exprimat prin notele de 

bonitare. 

Estimarea producţiei vegetale  în Almăj prin metoda bonitării terenurilor agricole. Pentru a 

estima producţia vegetală s-a utilizat o metodă tehnico-economică care ţine seama de potenţialul 

productiv al terenului, de efectul unor măsuri agroameliorative suplimentare (desecări, irigaţii, 

combaterea eroziunii solului etc.). Metoda constă în stabilirea producţiei medii la hectar pentru fiecare 

cultură, în funcţie de potenţialul productiv al terenului pe care sunt amplasate culturile şi de măsurile 

agroameliorative aplicate. Pentru a estima producţia vegetală au fost luate în considerare următoarele 

elemente: 

- producţiile medii obţinute în perioada 2006-2015 pentru fiecare tip de cultură; 

- notele de bonitare  rezultate din studiile pedologice efectuate în comunele din Almăj pentru 

fiecare tip de cultură; 

- echivalenţa dintre kilogramele de produs şi punctul de bonitare determinat; 

- echivalenţa dintre kilogramele de produs şi punctul de bonitare teoretic. 

- coeficientul de potenţare a notelor de bonitare în funcţie de măsurile agroameliorative.  

În vederea programării producţiei medii prin această metodă se parcurg următoarele etape: 

- notele de bonitare pentru condiţiile ecologice oferite culturii considerate (NB), prin însumarea 

notelor acordate pentru: sol, relief, hidrologie şi climă; 

- se calculează cantitatea de produse ce revine pe un punct al notei medii ponderate, prin raportarea 

producţiei medii realizate în perioada 2006-2015 la nota de bonitare stabilită pentru cultura respectivă 

(kg/NB);  

- coeficienţii de potenţare a notelor de bonitare, ţinând seama de măsurile agroameliorative 

prevăzute a se aplica;  

- se determină notele totale de bonitare potenţate, făcând produsul dintre notele de bonitare 

ecologică şi coeficienţii de potenţare;  

- se calculează producţia totală pe cultură pentru fiecare unitate de sol, înmulţind notele totale de 

bonitare potenţate cu producţia ce revine pe un punct al notei de bonitare.  

- Estimarea producţiei vegetale în comună Bănia prin metoda potenţării notelor de bonitare 

presupune o creștere în trepte a producţiei, cu 20% până în anul 2020, cu 40% până în anul 2025, cu 60% 

până în anul 2030 și 80% până în anul 2035. Valorile estimate în perspectiva anului 2020 au fost deja 

atinse pe parcursul mai multor ani din intervalul analizat 2006-2015. Pentru anii 2025, 2030,  respectiv 

2035 considerăm că este posibilă şi realizabilă atingerea randamentelor la hectar estimate, în condiţiile 

unor măsuri agroameliorative suplimentare.  
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Tabelul 1.8. 

Estimarea producţiei vegetale în comună Bănia 

Cultura 

Producţie medie 2006-2015 Orizont 

kg/ha 

reali-

zat 

NB 

calcula-

tă 

Kg/NB 

realizat 

*Kg/NB 

teoretic 

Diferen-

ța 

(realizat-

teoretic) 

2020 2025 2030 2035 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

Coef. 

potenţare 

1,2 

Coef. 

potenţare 

1,4 

Coef. 

potenţare 

1,6 

Coef. 

potenţare 

1,8 

0 1 2 3=1/2 4 5=3-4 6=1*(1,2) 7=1*(1,4) 8=1*(1,6) 9=1*(1,8) 

Grâu 2575 41 62,80 65 -2,20 3090 3605 4120 4635 

Orz 2935 41 71,59 72 -0,41 3522 4109 4696 5283 

Orzoaică 2250 41 54,88 72 -17,12 2700 3150 3600 4050 

Ovăz 1988 41 48,49 72 -23,51 2386 2783 3181 3578 

Porumb 3351 39 85,92 85 0,92 4021 4691 5362 6032 

Cartof 15188 35 433,94 416 17,94 18226 21263 24301 27338 

Legume 12281 35 350,89 400 -49,11 14737 17193 19650 22106 

Lucernă 18713 34 550,37 450 100,37 22455 26198 29940 33683 

Trifoi 13438 45 298,61 250 48,61 16125 18813 21500 24188 

Sursa: calculații proprii; *Punct teoretic de bonitare (media națională)  

 

Tabelul 1.9. 

Estimarea producţiei vegetale în comună Bozovici 

Cultura 

Producţie medie 2006-2015 Orizont 

kg/ha 

reali-

zat 

NB 

calcula-

tă 

Kg/NB 

realizat 

*Kg/NB 

teoretic 

Diferen-

ța 

(realizat-

teoretic) 

2020 2025 2030 2035 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

Coef.  

potenţare 

1,2 

Coef.  

potenţare 

1,4 

Coef. 

potenţare 

1,6 

Coef.  

potenţare 

1,8 

0 1 2 3=1/2 4 5=3-4 6=1*(1,2) 7=1*(1,4) 8=1*(1,6) 9=1*(1,8) 

Grâu 2746 40 68,65 65 3,65 3295 3844 4394 4943 

Orz 3067 40 76,68 72 4,68 3680 4294 4907 5521 

Orzoaic

ă 
2200 40 55,00 72 -17,00 2640 3080 3520 3960 

Ovăz 1950 40 48,75 72 -23,25 2340 2730 3120 3510 

Porumb 2951 39 75,67 85 -9,33 3541 4131 4722 5312 

Cartof 14969 37 404,57 416 -11,43 17963 20957 23950 26944 

Legume 13600 36 377,78 400 -22,22 16320 19040 21760 24480 

Lucernă 18475 39 473,72 450 23,72 22170 25865 29560 33255 

Trifoi 13488 42 321,13 250 71,13 16185 18883 21580 24278 

Sursa: calculații proprii; *Punct teoretic de bonitare (media națională)  

 

În comună Bozovici producţiile medii la hectar estimate pentru anul 2020 au fost realizate în anii 

2008 şi 2011 la grâu, în anul 2008 la porumb, la cartof au fost depăşite în anii 2006, 2008 şi 2009, iar la 

plantele de nutreţ au fost atinse în anii 2008 şi 2009. Pentru a obţine producţii sporite la hectar, în 

perspectiva anilor 2025, 2030  și 2035, sunt necesare anumite măsuri agroameliorative. 
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Tabelul 1.10. 

Estimarea producţiei vegetale în comună Dalboşeţ 

Cultura 

Producţie medie 2006-2015 Orizont 

kg/ha 

reali-

zat 

NB 

calcula-

tă 

Kg/NB 

realizat 

*Kg/NB 

teoretic 

Diferența 

(realizat-

teoretic) 

2020 2025 2030 2035 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

Coef.  

potenţare 

1,2 

Coef.  

potenţare 

1,4 

Coef.  

potenţare 

1,6 

Coef.  

potenţare 

1,8 

0 1 2 3=1/2 4 5=3-4 6=1*(1,2) 7 = 1*(1,4) 8=1*(1,6) 9=1*(1,8) 

Grâu 2716 42 64,67 65 -0,33 3259 3802 4346 4889 

Orz 2910 44 66,14 72 -5,86 3492 4074 4656 5238 

Orzoaică 1976 44 44,91 72 -27,09 2371 2766 3162 3557 

Ovăz 2011 44 45,70 72 -26,30 2413 2815 3218 3620 

Porumb 3024 38 79,58 85 -5,42 3629 4234 4838 5443 

Cartof 14250 33 431,82 416 15,82 17100 19950 22800 25650 

Legume 13217 34 388,74 400 -11,26 15860 18504 21147 23791 

Lucernă 18425 34 541,91 450 91,91 22110 25795 29480 33165 

Trifoi 13488 41 328,96 250 78,96 16185 18883 21580 24278 

Sursa: calculații proprii; *Punct teoretic de bonitare (media națională)  

 

Tabelul 1.11. 

Estimarea producţiei vegetale în comună Eftimie Murgu 

Cultura 

Producţie medie 2006-2015 Orizont 

kg/ha 

reali-

zat 

NB 

calcula-

tă 

Kg/NB 

realizat 

*Kg/NB 

teoretic 

Diferența 

(realizat-

teoretic) 

2020 2025 2030 2035 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

Coef.  

potenţare 

1,2 

Coef.  

potenţare 

1,4 

Coef. 

 potenţare 

1,6 

Coef.  

potenţare 

1,8 

0 1 2 3=1/2 4 5=3-4 6=1*(1,2) 7 = 1*(1,4) 8=1*(1,6) 9=1*(1,8) 

Grâu 2565 38 67.50 65 2.50 3078 3591 4104 4617 

Orz 2850 38 75,00 72 3,00 3420 3990 4560 5130 

Ovăz 1917 38 50,45 72 -21,55 2300 2684 3067 0 

Porumb 3007 35 85,91 85 0,91 3608 4210 4811 3451 

Cartof 13875 33 420,45 416 4,45 16650 19425 22200 5413 

Legume 11304 26 434,77 400 34,77 13565 15826 18086 24975 

Lucernă 18875 34 555,15 450 105,15 22650 26425 30200 20347 

Trifoi 13538 33 410,23 250 160,23 16245 18953 21660 33975 

Sursa: calculații proprii; *Punct teoretic de bonitare (media națională) 

 

În comunele Dalboşeţ şi Eftimie Murgu producţiile estimate a fi realizate până în anul 2020, au 

fost deja atinse pe parcursul mai multor ani la unele culturi (în Dalboşeţ la grâu şi porumb în anul 2011, la 

plante de nutreţ în anii 2009 şi 2009 iar în comună Eftimie Murgu au fost atinse în anul 2009 la grâu şi 

porumb iar la plantele de nutreţ în anul 2008). Se impun măsuri agroameliorative pentru a fi obţinute 

producții la hectar estimate pentru anii 2025, 2030 și 2035.  
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Tabelul 1.12. 

Estimarea producţiei vegetale în comună Lăpuşnicu Mare 

Cultura Producţie medie 2006-2015 Orizont 

 

kg/ha 

reali-

zat 

NB 

calcula-

tă 

Kg/NB 

realizat 

*Kg/NB 

teoretic 

Diferen-

ța 

(realizat-

teoretic) 

2020 2025 2030 2035 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

Coef. 

potenţare 

1,2 

Coef. 

potenţare 

1,4 

Coef. 

potenţare 

1,6 

Coef. 

potenţare 

1,8 

0 1 2 3=1/2 4 5=3-4 6=1*(1,2) 7 = 1*(1,4) 8=1*(1,6) 9=1*(1,8) 

Grâu 2875 32 89,84 65 24,84 3450 4025 4600 5175 

Orz 2983 35 85,23 72 13,23 3580 4176 4773 5369 

Ovăz 1929 35 55,11 72 -16,89 2315 2701 3086 3472 

Porumb 3448 42 82,10 85 -2,90 4138 4827 5517 6206 

Cartof 15313 33 464,03 416 48,03 18376 21438 24501 27563 

Legume 13260 32 414,38 400 14,38 15912 18564 21216 23868 

Lucernă 19100 29 658,62 450 208,62 22920 26740 30560 34380 

Trifoi 13525 33 409,85 250 159,85 16230 18935 21640 24345 

Sursa: calculații proprii; *Punct teoretic de bonitare (media națională) 

 

În comună Lăpuşnicu Mare randamente apropriate de estimările pentru anul 2020 au fost obţinute 

în anii 2008 şi 2011 la grâu, la porumb au fost obţinute în anii 2006 şi 2011 producţii medii superioare 

celor estimate pentru 2020 iar la plantele pentru nutreţ în anii 2006 şi 2008 au fost obţinute producţiile 

estimate pentru anul 2020.  

 

Tabelul 1.13. 

Estimarea producţiei vegetale în comună Prigor 

Cultura 

Producţie medie 2006-2015 Orizont 

kg/ha 

reali-

zat 

NB 

calcula-

tă 

Kg/NB 

realizat 

*Kg/NB 

teoretic 

Diferen-

ța 

(realizat-

teoretic) 

2020 2025 2030 2035 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

Coef. 

potenţare 

1,2 

Coef. 

potenţare 

1,4 

Coef. 

potenţare 

1,6 

Coef. 

potenţare 

1,8 

0 1 2 3=1/2 4 5=3-4 6=1*(1,2) 7 = 1*(1,4) 8=1*(1,6) 9=1*(1,8) 

Grâu 2684 36 74,56 65 9,56 3221 3758 4294 4831 

Orz 2861 36 79,47 72 7,47 3433 4005 4578 5150 

Orzoaic

ă 2600 36 72,22 72 0,22 3120 3640 4160 4680 

Ovăz 1763 36 48,97 72 -23,03 2116 2468 2821 3173 

Porumb 2853 34 83,91 85 -1,09 3424 3994 4565 5135 

Cartof 12896 33 390,79 416 -25,21 15475 18054 20634 23213 

Legume 11029 30 367,63 400 -32,37 13235 15441 17646 19852 

Lucernă 18525 39 475,00 450 25,00 22230 25935 29640 33345 

Trifoi 12950 38 340,79 250 90,79 15540 18130 20720 23310 

Sursa: calculații proprii; *Punct teoretic de bonitare (media națională) 

  

În comună Prigor producţiile medii estimate pentru anii 2020 şi 2025 la grâu au fost depăşite în 
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anul 2013 când a fost obţinut un maxim al perioadei 2006-2015 de 3867 kg/ha. Producţia de porumb 

estimată pentru anul 2020 a fost uşor depăşită în anul 2006. Analizând estimările făcute şi producţiile 

realizate în intervalul analizat apreciez ca fiind posibile şi realizabile previziunile pentru anii 2025, 2030 

și 2035.       

 

Tabelul 1.14. 

Estimarea producţiei medii vegetale în comună Şopotu Nou 

Cultura 

Producţie medie 2006-2015 Orizont 

kg/ha 

reali-

zat 

NB 

calcula-

tă 

Kg/NB 

realizat 

*Kg/NB 

teoretic 

Diferen-

ța 

(realizat-

teoretic) 

2020 2025 2030 2035 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

Coef.  

potenţare 

1,2 

Coef. 

 potenţare 

1,4 

Coef. 

 potenţare 

1,6 

Coef.  

potenţare 

1,8 

0 1 2 3=1/2 4 5=3-4 6=1*(1,2) 7 = 1*(1,4) 8=1*(1,6) 9=1*(1,8) 

Grâu 2588 37 69,95 65 4,95 3106 3623 4141 4658 

Orz 2800 38 73,68 72 1,68 3360 3920 4480 5040 

Ovăz 1684 38 44,32 72 -27,68 2021 2358 2694 3031 

Porumb 2415 40 60,38 85 -24,63 2898 3381 3864 4347 

Cartof 12750 32 398,44 416 -17,56 15300 17850 20400 22950 

Legume 12729 31 410,61 400 10,61 15275 17821 20366 22912 

Lucernă 18750 32 585,94 450 135,94 22500 26250 30000 33750 

Trifoi 13400 37 362,16 250 112,16 16080 18760 21440 24120 

Sursa: calculații proprii; *Punct teoretic de bonitare (media națională)  

 

În comună Şopotu Nou se poate considera ca fiind o situaţie similară celorlalte comune. Suprafaţa 

arabilă redusă în această comună, recomandă totuşi ca activitate de bază creşterea animalelor. 

 

Tabelul 1.15. 

Estimarea producţiei medii vegetale în Almăj 

Cultura 

Producţie medie 2006-2015 Orizont 

kg/ha 

realizat 

NB 

calculată 

Kg/NB 

realizat 

*Kg/NB 

teoretic 

Diferența 

(realizat-

teoretic) 

2020 2025 2030 2035 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

Coef.  

potenţare 

1,2 

Coef.  

potenţare 

1,4 

Coef. 

potenţare 

1,6 

Coef. 

potenţare 

1,8 

0 1 2 3=1/2 4 5=3-4 6=1*(1,2) 7 = 1*(1,4) 8=1*(1,6) 9=1*(1,8) 

Grâu 2678 38 67,29 65 2,29 3069 3580 4092 4603 

Orz 2926 39 75,30 72 3,30 3511 4096 4682 5267 

Orzoaică 2089 40 54,76 72 -17,24 2616 3051 3487 3923 

Ovăz 1868 39 55,42 72 -16,58 2584 3015 3445 3876 

Porumb 2990 38 93,43 85 8,43 4276 4989 5702 6414 

Cartof 14138 34 410,64 416 -5,36 16613 19382 22151 24920 

Legume 12489 32 324,98 400 -75,02 12479 14559 16639 18719 

Lucernă 18695 34 543,00 450 93,00 22434 26173 29911 33650 

Trifoi 13404 38 348,79 250 98,79 16084 18765 21446 24126 

Sursa: calculații proprii; *Punct teoretic de bonitare (media națională) 

  

În concluzie, se poate aprecia că producţia medie estimată în perspectiva anilor 2020-2025 se 
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poate realiza deoarece în intervalul analizat 2006-2015 au fost ani în care a fost deja realizată această 

producţie medie la hectar. În schimb, pentru a putea tinde, ca medie, spre producţia estimată pentru anul 

2030, sunt necesare lucrări agropedoameliorative precum nivelare, modelare, rigole şi şanţuri, afânare 

adâncă, drenare şi aplicarea de amendamente calcaroase pentru corectarea reacției acide a solului prin 

reacţia de neutralizare a Ca asupra grupărilor carboxilice ale acizilor humici sau cu alţi acizi ce rezultă din 

activitatea microorganismelor sau din aplicarea îngrăşămintelor, precum şi utilizarea unor soiuri şi hibrizi 

care să ofere randamente sporite la hectar.    

 

Tabelul 1.16. 

Estimarea producţiei medii totale vegetale (tone)  în Almăj 

Cultura 

Previziuni 

2020 2025 2030 2035 

kg/ha ha tone kg/ha ha tone kg/ha ha tone kg/ha ha tone 

0 1 2 
3=1x2/ 

1000 
4 5 

6=4x5/ 

1000 
7 8 

9=7x8/ 

1000 
10 11 

12=10x11/ 

1000 

Grâu 3069 798 2449 3580 798 2857 4092 798 3265 4603 798 3673 

Orz 3511 128 449 4096 128 524 4682 128 599 5267 128 674 

Ovăz 2616 30 78 3051 30 92 3487 30 105 3923 30 118 

Orzoaică 2584 190 491 3015 190 573 3445 190 655 3876 190 736 

Porumb 4276 3802 16258 4989 3802 18968 5702 3802 21678 6414 3802 24387 

Cartof 16613 294 4884 19382 294 5698 22151 294 6512 24920 294 7326 

Legume 12479 158 1972 14559 158 2300 16639 158 2629 18719 158 2958 

Lucernă 22434 959 21522 26173 959 685000 29911 959 28696 33650 959 32271 

Trifoi 16084 1496 24054 18765 1496 352125 21446 1496 32072 24126 1496 36093 

Sursa: calculații proprii 

 

Pentru suprafaţă (ha) a fost luată în considerare media suprafeţelor pentru fiecare cultură în 

intervalul 2006-2015, medie care a fost menţinută şi pentru estimarea producţiilor pentru anii 2020, 2025, 

2030 și 2035.  

Astfel, în condiţiile unor măsuri agroameliorative minime se poate aprecia ca fiind posibile, 

realizabile şi rezonabile producţiile medii la hectar, respectiv o creștere cu 20% până în anul 2020, o 

creștere cu 40% până în anul 2025,  o creştere cu 60% până în anul 2030 și o creștere de 80% până în anul 

2035. După această ultimă creştere (de 80%), producţia medie ajunge doar la 50% din nivelul producţiei 

medii din ţările europene cu agriculturile cele mai competitive, deci cu atât mai mult se poate afirma că 

sunt realizabile aceste estimări în decursul următorilor 20 ani. 

Estimarea producţiei agricole prin metoda gradului de utilizare a resursei naturale. În 

proiecţia valorii producţiei agricole şi a unui viitor sistem agroalimentar din Depresiunea Almăjului, 

au fost determinaţi următorii indicatori: 

1. valoarea producţiei agricole primare (vegetale şi animale precum şi structura acestora); 

2. valoarea producţiei agroalimentare; 

3. investiţii de capital pentru susţinerea producţiei agroalimentare; 

Prognoza capacităţii de producţie s-a făcut folosind algoritmi de calcul pentru următorii factori de 

producţie: 

- gradul de utilizare a resursei naturale; 

- structura producţiei agricole (vegetală şi animală); 

- investiţii în factori tehnologici (irigaţii, energie, input-uri productive, protecţia mediului 

agricol); 

- indicele de procesare a producţiei agricole în produse alimentare finite, cu o valoare adăugată 
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ridicată. 

Cercetările ştiinţifice realizate în România şi în alte ţări din Uniunea Europeană, au demonstrat 

faptul că există o corelaţie între potenţialul natural care reprezintă calitatea solului, potenţialul economic 

în termeni de mărime şi calitate a capitalului investit în factorii de producţie (input-uri) şi recolta obţinută 

(output-uri). 

În cazul României, specialiştii în aprecierea ecologică şi economică a solurilor de la ASAS au 

demonstrat că potenţialul ecologic al terenului arabil este de 7000-7100 kg/ha cereale convenţionale 

(gradul de utilizare a potenţialului ecologic (Ke=1), iar în cazul Franţei potenţialul ecologic este de 8250 

kg/ha.  

 

Tabelul 1.17. 

Estimarea capacităţii de producţie a sistemului agroalimentar în Almăj (euro) 

Nr. 

Crt. 
Specificaţie 

Media  

2006-2015 

Orizonturi strategice 

2020 2025 2030 2035 

1 
Gradul de utilizare a resursei naturale,  

Ku (7100=100%) 
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

2 
Producţia medie de cereale, Q, kg/ha 

(7100*grad de utilizare) 
2.863 3.195 3.550 3.905 4.260 

3 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

cereale 
4949 4949 4949 4949 4949 

4 Producţia agricolă echivalent cereale, t 14167 15812 17569 19326 21083 

5 Valoarea producţiei de cereale (euro)  2885491 3225659 3584066 3942472 4300879 

6 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

cartofi 
294 294 294 294 294 

7 Producţia medie de cartofi, Q, kg/ha 13881 15493 17214 18936 20657 

8 Producţia agricolă echivalent cartofi, t 4081 4555 5061 5567 6073 

9 Valoarea producţiei de cartofi (euro) 1518259 1694416 1882684 2070952 2259220 

10 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

legume 
158 158 158 158 158 

11 Producţia medie de legume, Q, kg/ha 12354 13789 15321 16853 18385 

12 Producţia agricolă echivalent legume, t 1952 2179 2421 2663 2905 

13 Valoarea producţiei de legume (euro) 1578678 1762539 1958377 2154214 2350051 

14 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

plante de nutreţ 
2742 2742 2742 2742 2742 

15 Producţia medie de plante de nutreţ, Q, kg/ha 14671 16374 18194 20013 21832 

16 Producţia agricolă echivalent plante de nutreţ, t 40227 44898 49887 54875 59864 

17 Valoarea producţiei de plante de nutreţ (euro) 3837927 4265321 4739245 5213169 5687093 

18 
Valoarea producţiei agricole vegetale VPAV 

(euro) 
9.820.355 10.947.936 12.164.372 13.380.807 14.597.243 

19 Raport producţia prod. vegetală / animală  0,45 0,48 0,51 0,53 0,55 

20 
Valoarea producţiei agricole animale VPAA 

(euro) 
8.060.420 10.105.787 12.660.877 15.088.996 17.841.075 

21 
Valoarea producţiei agricole primare 

 (VPAV+ VPAA) (euro) 
17.880.775 21.053.723 24.825.248 28.469.803 32.438.318 

22 Coeficient de procesare 1,00 1,00 1,04 1,10 1,20 

23 Valoarea producţiei agroalimentare (euro) 17.880.775 21.053.723 25.818.258 31.316.783 38.925.982 

Sursa: calculații proprii 

 

Gradul actual (media 1990-2010) de utilizare a potenţialului natural al terenurilor arabile este de 
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0,39 (2770 kg/ha), acest nivel fiind determinat de doi factori restrictivi: valoarea la hectar a input-urilor 

alocate agriculturii (circa 700 euro/ha, comparativ cu 1400-1500 euro/ha în Franţa) şi reducerea drastică a 

suprafeţelor irigate (care, practic, acum sunt nesemnificative, sub 3% din suprafaţa arabilă şi sub 8% din 

suprafaţa amenajată pentru irigat a României).  

În Almăj gradul de utilizare a potenţialului natural pentru cereale (2006-2015) este de 0,40 (2863 

kg/ha), acest randament este obţinut la un coş restrâns format din grâu, orz, orzoaică, ovăz şi porumb. 

Rezultă, deci, în mod incontestabil, că factorul primar al subdezvoltării agriculturii şi al performanţelor 

mediocre obţinute îl reprezintă alocarea precară de capital pentru investiţii şi de capital de exploatare 

care are drept consecinţă subperformanţele de producţie (randamentele medii la hectar şi pe animal 

scăzute, circa 35-40% faţă de media UE), care nu pun în valoare potenţialul ecologic (natural) al celei mai 

importante resurse naturale a României: fondul funciar agricol. 

 

 
Figura 1.1. Proiecţia  sistemului agroalimentar în Almăj 

 

Metodologia de calcul a capacităţii de producţie a sistemului agroalimentar din Almăj pentru 

orizonturile  2020, 2025, 2030, 2035 se bazează pe următorii parametri de evoluţie: 

1. la stabilirea coeficientului de utilizare a resursei ecologice principale (terenul agricol) s-au 

avut în vedere posibilităţile de creştere ale acestuia de la nivelul de 0,40 (cât este în prezent, media 

perioadei 2006-2015) până la nivelul de utilizare de 0,8, care este sub  nivelul ţărilor UE-15 cu agricultură 

performantă (0,83). Coeficientul de utilizare al resursei ecologice se concretizează în producţiile medii de 

cereale (convenţionale) la hectar, care trebuie să ajungă la circa 4260 kg/ha în anul 2035, media actuală în 

UE-15 fiind de 5800 kg/ha, ceea ce reprezintă o creştere de circa 1400 kg/ha, respectiv o creștere medie 

anuală de 90 kg/ha, rată pe care o consider ca fiind rezonabilă şi realizabilă; 

2. valoare a producţiei agricole vegetale s-a calculat cu relaţia: 

VPAV = Q x PCV x SAU 

Unde: 

VPAV – valoarea producţiei agricole vegetale; 

Q - producţia medie la hectar; 

PCV - preţul coşului vegetal (euro/tonă); 

SAU – suprafaţa agricolă utilizată. 
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Valoarea coşului pentru cereale în perioada 2006-2013 este de 204 euro/tonă, pentru cartofi 372 

euro/tonă, pentru legume 809 euro/tonă iar pentru furaje 95 euro/tonă. 

Pentru estimarea producţiei medii la cartof, legume şi plante de nutreţ s-a luat în considerare 

creşterea procentuală pentru producţia medie/ha la cereale, faţă de media perioadei 2006-2013. 

3. al doilea element al producţiei agricole - valoarea producţiei animale - s-a calculat pornind de la 

raportul valoric între producţia vegetală şi producţia animală, indicator sintetic de structură (valorică) al 

producţiei agricole din oricare stat. În prezent, în România ca efect al dezootehnicizării agriculturii, acest 

raport este de numai 0,35, faţă de 0,55 media structurală a producţiei agricole din UE-15. În Almăj acest 

raport calculat pentru perioada 2006-2015 este de 0,4. Am considerat că în perioada 2015-2030 este 

posibilă atingerea raportului de structură de 0,55 (UE-15) şi în agricultura României.  

Calculul valorii producţiei animale (tabelul 1.17) s-a făcut cu relaţia: 

 

 

VPAA = KV/A x V PAV, 

 

Unde,  

VPAA - valoarea producţiei agricole animale;   

KV/A - raport producţie animală/producţie vegetală;  

V PAV - valoarea producţiei agricole vegetale;  

KA - ponderea producţiei animale în total producţie agricolă;  

KV - ponderea producţiei vegetale în total producţie agricolă. 

4. valoarea producţiei agroalimentare, formată din producţia agricolă primară (vegetală + 

animală) şi producţia alimentară, s-a calculat cu ajutorul coeficientului de procesare care exprimă 

valoarea producţiei alimentare obţinute la nivel naţional dintr-un leu producţie agricolă primară. În 

România acest coeficient este în prezent de 1,04 (media 2000-2010), cu mult mai mic faţă de media UE-

15 care este de 1,3. În calculul producţiei alimentare am avut în vedere ca în Almăj, până în anul 2030, să 

se ajungă la un coeficient de procesare de 1,2 (adică 20%), ceea ce ar însemna o creștere a valorii 

adăugate);  

5. elementele necesare algoritmului de calcul al indicatorilor sintetici sunt următorii: 

5.1.  Suprafaţa arabilă utilă a Depresiunii Almăjului în perioada 2006-2015 este de 8.143 ha (4949 ha 

– cereale, 294 ha – cartof, 158 ha – legume, 2742 ha – plante de nutreţ); 

5.2.  Producţia agricolă vegetală exprimată în tone cereale, cartof, legume şi plante de nutreţ; 

previziunea creșterilor la cartof, legume şi plante de nutreţ a urmat aceeaşi creştere procentuală ca cea a 

estimărilor determinate pentru cereale; 

5.3.  Valoare producţiei agricole animale calculată ca pondere în producţia agricolă (0,45 valoare în 

perioada 2006-2013 în Depresiunea Almăjului, 0,40-0,55 este media crescătoare în UE-15, în perioada 

1965-2010); 

5.4.  Valoarea producţiei alimentare (procesate) obţinute dintr-un leu producţie agricolă primară 

(vegetal + animal), 1,04 în România în perioada 2005-2010, 2,00 în Franţa în anul 2010; am estimat că 

acest coeficient de transformare valorică va ajunge la 1,2 în anul 2030; 

5.5.  Valoarea producţiei agroalimentare s-a calculat cu relaţia: 

 

 

 

În care: 

Qe – Potențial ecologic optim al SAU, t/ha; 

Ku – coeficientul (gradul de utilizare); 

                 KA 

K V/A =   ̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶   

   KV 
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PCV – preţul coşului de produse vegetale, euro/t; 

K A/AL - coeficientul de transformare va lorică a producţie agricole în produse alimentare; 

K V/A - raport producţie animală/producţie vegetală; 

KA - ponderea producţiei animale; 

KV - ponderea producţiei vegetale; 

SAU – suprafaţa arabilă utilizată 

t – orizonturile de timp (2020, 2025, 2030, 2035) 

 

Tabelul 1.18. 

Estimarea capacităţii de producţie a sistemului agroalimentar în comună Bănia 

 

Nr. 

crt. 

Specificaţie 
Media  

2006- 2015 

Orizonturi strategice 

2020 2025 2030 2035 

1 
Gradul de utilizare a resursei naturale,  

Ku (7100=100%) 
0,44 0,45 0,5 0,55 0,6 

2 
Producţia medie de cereale, Q, kg/ha ((7100*grad 

de utilizare)) 
3125 3195 3550 3905 4260 

3 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

cereale 
641 641 641 641 641 

4 Producţia agricolă echivalent cereale, t 2003 2048 2276 2503 2731 

5 Valoarea producţiei de cereale (euro)  410613 419839 466488 513137 559785 

6 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

cartofi 
34 34 34 34 34 

7 Producţia medie de cartofi, Q, kg/ha 15265 15608 17342 19076 20810 

8 Producţia agricolă echivalent cartofi, t 519 531 590 649 708 

9 Valoarea producţiei de cartofi (euro) 191884 196344 218160 239976 261792 

10 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

legume 
25 25 25 25 25 

11 Producţia medie de legume, Q, kg/ha 12320 12597 13996 15396 16796 

12 Producţia agricolă echivalent legume, t 308 315 350 385 420 

13 Valoarea producţiei de legume (euro) 241661 247211 274679 302147 329615 

14 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

plante de nutreţ 
840 840 840 840 840 

15 Producţia medie de plante de nutreţ, Q, kg/ha 15074 15412 17125 18837 20550 

16 Producţia agricolă echivalent plante de nutreţ, t 12662 12946 14385 15823 17262 

17 Valoarea producţiei de plante de nutreţ (euro) 994629 1022769 1136410 1250050 1363691 

18 
Valoarea producţiei agricole vegetale VPAV 

(euro) 
1838787 1886163 2095736 2305310 2514883 

19 Raport producţia prod. vegetală / animală  37,78 42 48 53 55 

20 
Valoarea producţiei agricole animale VPAA 

(euro) 
1116688 1365842 1934526 2599605 3073746 

21 
Valoarea producţiei agricole primare  

(VPAV+ VPAA) (euro) 
2955475 3252005 4030262 4904914 5588629 

22 Coeficient de procesare 1,00 1,00 1,04 1,10 1,20 

23 Valoarea producţiei agroalimentare (euro) 2955475 3252005 4191473 5395406 6706355 

Sursa: calculații proprii 
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Figura 1.2. Proiecţia  sistemului agroalimentar în comună Bănia (euro) 

Tabelul 1.19. 

Estimarea capacităţii de producţie a culturilor vegetale în comună Bozovici 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Media  

2006-2015 

Orizonturi strategice 

2020 2025 2030 2035 

1 
Gradul de utilizare a resursei naturale, Ku 

(7100=100%) 
0,41 0,45 0,5 0,55 0,6 

2 
Producţia medie de cereale, Q, kg/ha ((7100*grad de 

utilizare) 
2914  3195 3550 3905 4260 

3 Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu cereale 752 752 752 752 752 

4 Producţia agricolă echivalent cereale, t 2191 2403 2670 2937 3204 

5 Valoarea producţiei de cereale (euro)  455987 499749 555277 610804 666332 

6 Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu cartofi 45 45 45 45 45 

7 Producţia medie de cartofi, Q, kg/ha 14622 16035 17816 19598 21380 

8 Producţia agricolă echivalent cartofi, t 658 722 802 882 962 

9 Valoarea producţiei de cartofi (euro) 246300 269863 299848 329833 359818 

10 Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu legume 20 20 20 20 20 

11 Producţia medie de legume, Q, kg/ha 13600 14914 15451 18228 19885 

12 Producţia agricolă echivalent legume, t 272 298 309 365 398 

13 Valoarea producţiei de legume (euro) 220092 241304 249990 294927 321738 

14 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu plante 

de nutreţ 
246 246 246 246 246 

15 Producţia medie de plante de nutreţ, Q, kg/ha 15146 16609 18455 20300 22146 

16 Producţia agricolă echivalent plante de nutreţ, t 3726 4086 4540 4994 5448 

17 Valoarea producţiei de plante de nutreţ (euro) 312433 343217 381352 419487 457622 

18 Valoarea producţiei agricole vegetale VPAV (euro) 1234812 1354133 1486467 1655051 1805510 

19 Raport producţia prod. vegetală / animală  35,96 40 45 50 55 

20 Valoarea producţiei agricole animale VPAA (euro) 693419 902755 1216200 1655051 2206735 

21 
Valoarea producţiei agricole primare  

(VPAV+ VPAA) (euro) 
1928231 2256888 2702667 3310102 4012245 

22 Coeficient de procesare 1 1 1,04 1,10 1,20 

23 Valoarea producţiei agroalimentare (euro) 1.928.231 2.256.888 2.810.774 3.641.112 4.814.694 

Sursa: calculaţii proprii 
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Figura 1.3. Proiecţia  sistemului agroalimentar în comună Bozovici (euro) 

 

Tabelul 1.20. 

Estimarea capacităţii de producţie a culturilor vegetale în comună Dalboşeţ 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Media 

2006 - 

2015 

Orizonturi strategice 

2020 2025 2030 2035 

1 
Gradul de utilizare a resursei naturale,  

Ku (7100=100%) 
0,41 0,45 0,5 0,55 0,6 

2 
Producţia medie de cereale, Q, kg/ha 

(7100*grad de utilizare) 
2898 3195 3550 3905 4260 

3 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

cereale 
599 599 599 599 599 

4 Producţia agricolă echivalent cereale, t 1736 1915 2128 2341 2553 

5 Valoarea producţiei de cereale (euro)  351008 387174 430193 473212 516232 

6 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

cartofi 
38 38 38 38 38 

7 Producţia medie de cartofi, Q, kg/ha 14400 15884 17649 19413 21178 

8 Producţia agricolă echivalent cartofi, t 540 596 662 728 794 

9 Valoarea producţiei de cartofi (euro) 202886 223789 248655 273520 298386 

10 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

legume 
30 30 30 30 30 

11 Producţia medie de legume, Q, kg/ha 13217 14578 16198 17818 19438 

12 Producţia agricolă echivalent legume, t 397 437 486 535 583 

13 Valoarea producţiei de legume (euro) 318003 350768 389742 428716 467690 

14 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

plante de nutreţ 
431 431 431 431 431 

15 Producţia medie de plante de nutreţ, Q, kg/ha 14665 16176 17973 19770 21567 

16 Producţia agricolă echivalent plante de nutreţ, t 6319 6970 7744 8518 9293 
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17 
Valoarea producţiei de plante de nutreţ 

(euro) 
508216 560579 622866 685152 747439 

18 
Valoarea producţiei agricole vegetale VPAV 

(euro) 
1380113 1522310 1691456 1860601 2029747 

19 Raport producţia prod. vegetală / animală  39,07 42 50 53 55 

20 
Valoarea producţiei agricole animale VPAA 

(euro) 
885083 1102362 1691456 2098125 2480802 

21 
Valoarea producţiei agricole primare  

(VPAV+ VPAA) (euro) 
2265196 2624673 3382911 3958726 4510548 

22 Coeficient de procesare 1 1 1,04 1,10 1,20 

23 Valoarea producţiei agroalimentare (euro) 2265196 2624673 3518228 4354599 5412658 

Sursa: calculaţii proprii 

 

 

Figura 1.4. Proiecţia  sistemului agroalimentar în comună Dalboşeţ (euro) 

 

Tabelul 1.21. 

Estimarea capacităţii de producţie a culturilor vegetale în comună Eftimie Murgu 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Media 

2006-

2015 

Orizonturi strategice 

2020 2025 2030 2035 

1 
Gradul de utilizare a resursei naturale,  

Ku (7100=100%) 
0,41 0,45 0,5 0,55 0,6 

2 
Producţia medie de cereale, Q, kg/ha 

(7100*grad de utilizare) 
2893 3195 3550 3905 4260 

3 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu cereale 
590 590 590 590 590 

4 Producţia agricolă echivalent cereale, t 1707 1886 2096 2305 2515 

5 Valoarea producţiei de cereale (euro)  340542 376356 418174 459991 501808 

6 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu cartofi 
31 31 31 31 31 
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7 Producţia medie de cartofi, Q, kg/ha 441 487 542 596 650 

8 Producţia agricolă echivalent cartofi, t 14112 15596 17329 19062 20795 

9 Valoarea producţiei de cartofi (euro) 164268 181544 201716 221887 242059 

10 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu legume 
21 21 21 21 21 

11 Producţia medie de legume, Q, kg/ha 237 262 291 321 350 

12 Producţia agricolă echivalent legume, t 11304 12492 13880 15268 16656 

13 Valoarea producţiei de legume (euro) 192154 212362 235958 259554 283150 

14 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu plante de nutreţ 
197 197 197 197 197 

15 
Producţia medie de plante de nutreţ, Q, 

kg/ha 
2822 3119 3466 3812 4159 

16 
Producţia agricolă echivalent plante de 

nutreţ, t 
14326 15833 17592 19351 21110 

17 
Valoarea producţiei de plante de nutreţ 

(euro) 
232570 257029 285588 314146 342705 

18 
Valoarea producţiei agricole vegetale 

VPAV (euro) 
929533 1027292 1141435 1255579 1369722 

19 Raport producţia prod. vegetală / animală  0,48 0,50 0,52 0,54 0,55 

20 
Valoarea producţiei agricole animale 

VPAA (euro) 
866160 1027292 1236555 1473940 1674105 

21 
Valoarea producţiei agricole primare  

(VPAV+ VPAA) (euro) 
1795693 2054583 2377990 2729519 3043827 

22 Coeficient de procesare 1 1 1,04 1,10 1,20 

23 
Valoarea producţiei agroalimentare 

(euro) 
1795693 2054583 2473109 3002471 3652592 

  Sursa: calculaţii proprii 

 

 

Figura 1.5. Proiecţia  sistemului agroalimentar în comună Eftimie Murgu (euro) 
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Tabelul 1.22. 

Estimarea capacităţii de producţie a culturilor vegetale în comună Lăpuşnicu Mare 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Media 

2006 - 

2015 

Orizonturi strategice 

2020 2025 2030 2035 

1 
Gradul de utilizare a resursei naturale,  

Ku (7100=100%) 
0,47 0,48 0,5 0,55 0,6 

2 
Producţia medie de cereale, Q, kg/ha 

(7100*grad de utilizare) 
3323 3408 3550 3905 4260 

3 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

cereale 
483 483 483 483 483 

4 Producţia agricolă echivalent cereale, t 1605 1645 1713 1885 2056 

5 Valoarea producţiei de cereale (euro)  325428 333417 347309 382040 416771 

6 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

cartofi 
23 23 23 23 23 

7 Producţia medie de cartofi, Q, kg/ha 338 346 360 396 432 

8 Producţia agricolă echivalent cartofi, t 15000 15368 16009 17609 19210 

9 Valoarea producţiei de cartofi (euro) 129034 132201 137710 151481 165252 

10 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

legume 
16 16 16 16 16 

11 Producţia medie de legume, Q, kg/ha 207 212 220 242 264 

12 Producţia agricolă echivalent legume, t 13323 13650 14218 15640 17062 

13 Valoarea producţiei de legume (euro) 173946 178216 185642 204206 222770 

14 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată cu 

plante de nutreţ 
85 85 85 85 85 

15 Producţia medie de plante de nutreţ, Q, kg/ha 1386 1420 1479 1627 1775 

16 
Producţia agricolă echivalent plante de nutreţ, 

t 
16306 16706 17402 19143 20883 

17 
Valoarea producţiei de plante de nutreţ 

(euro) 
113550 116338 121185 133303 145422 

18 
Valoarea producţiei agricole vegetale VPAV 

(euro) 
741957 760172 791846 871030 950215 

19 Raport producţia prod. vegetală / animală  0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 

20 
Valoarea producţiei agricole animale VPAA 

(euro) 
745574 823520 892932 1022514 1161374 

21 
Valoarea producţiei agricole primare  

(VPAV+ VPAA) (euro) 
1487532 1583691 1684778 1893544 2111589 

22 Coeficient de procesare 1 1 1,04 1,10 1,20 

23 Valoarea producţiei agroalimentare (euro) 1487532 1583691 1752169 2082899 2533906 

Sursa: calculaţii proprii 
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Figura 1.6. Proiecţia  sistemului agroalimentar în comună Lăpuşnicu Mare (euro) 

 

Tabelul 1.23. 

Estimarea capacităţii de producţie a culturilor vegetale în comună Prigor 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Media  

2006 - 2015 

Orizonturi strategice 

2020 2025 2030 2035 

1 
Gradul de utilizare a resursei naturale,  

Ku (7100=100%) 
0,38 0,48 0,5 0,55 0,6 

2 
Producţia medie de cereale, Q, kg/ha 

(7100*grad de utilizare) 
2711 3408 3550 3905 4260 

3 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu cereale 
1327 1327 1327 1327 1327 

4 Producţia agricolă echivalent cereale, t 3597 4522 4710 5181 5652 

5 Valoarea producţiei de cereale (euro)  715191 899139 936603 1030263 1123923 

6 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu cartofi 
74 74 74 74 74 

7 Producţia medie de cartofi, Q, kg/ha 949 1193 1242 1367 1491 

8 Producţia agricolă echivalent cartofi, t 12864 16173 16847 18532 20216 

9 Valoarea producţiei de cartofi (euro) 344360 432929 450968 496064 541161 

10 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu legume 
30 30 30 30 30 

11 Producţia medie de legume, Q, kg/ha 331 416 433 477 520 

12 Producţia agricolă echivalent legume, t 11029 13866 14444 15888 17332 

13 Valoarea producţiei de legume (euro) 267780 336653 350680 385748 420816 

14 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu plante de nutreţ 
631 631 631 631 631 

15 
Producţia medie de plante de nutreţ, Q, 

kg/ha 
8468 10646 11090 12199 13308 

16 
Producţia agricolă echivalent plante de 

nutreţ, t 
13423 16875 17578 19336 21094 
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17 
Valoarea producţiei de plante de nutreţ 

(euro) 
716798 901158 938707 1032577 1126448 

18 
Valoarea producţiei agricole vegetale 

VPAV (euro) 
2044129.32 2569879 2676957 2944653 3212348 

19 Raport producţia prod. vegetală / animală  0,052 0,53 0,54 0,55 0,55 

20 
Valoarea producţiei agricole animale 

VPAA (euro) 
2240706.65 2897948 3142515 3599020 3926204 

21 
Valoarea producţiei agricole primare 

(VPAV+ VPAA) (euro) 
4284836 5467827 5819472 6543673 7138552 

22 Coeficient de procesare 1 1 1,04 1,10 1,20 

23 Valoarea producţiei agroalimentare (euro) 4284836 5467827 6052250 7198040 8566262 

Sursa: calculaţii proprii 

 

 

Figura 1.7. Proiecţia  sistemului agroalimentar în comună Prigor (euro) 

 

Tabelul 1.24. 

Estimarea capacităţii de producţie a culturilor vegetale în comună Şopotu Nou 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Media 

2006 - 2015 

Orizonturi strategice 

2020 2025 2030 2035 

1 
Gradul de utilizare a resursei naturale,  

Ku (7100=100%) 
0,34 0,36 0,45 0,55 0,6 

2 
Producţia medie de cereale, Q, kg/ha 

(7100*grad de utilizare) 
2382 2556 3195 3905 4260 

3 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu cereale 
557 557 557 557 557 

4 Producţia agricolă echivalent cereale, t 1327 1422 1778 2173 2371 

5 Valoarea producţiei de cereale 286721 307251 384063 469411 512084 

6 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu cartofi 
50 50 50 50 50 

7 Producţia medie de cartofi, Q, kg/ha 638 683 854 1044 1139 
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8 Producţia agricolă echivalent cartofi, t 12750 13663 17079 20874 22771 

9 Valoarea producţiei de cartofi 239528 256678 320848 392147 427797 

10 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu legume 
16 16 16 16 16 

11 Producţia medie de legume, Q, kg/ha 201 216 270 330 360 

12 Producţia agricolă echivalent legume, t 12586 13487 16859 20605 22478 

13 Valoarea producţiei de legume 165043 176860 221074 270202 294766 

14 
Suprafaţa arabilă utilă, SAU, ha - cultivată 

cu plante de nutreţ 
313 313 313 313 313 

15 Producţia medie de furaje, Q, kg/ha 4844 5191 6489 7931 8652 

16 Producţia agricolă echivalent furaje, t 15501 16611 20764 25378 27685 

17 
Valoarea producţiei de furaje (masă 

verde) 
959731 1028447 1285558 1571238 1714078 

18 
Valoarea producţiei agricole vegetale 

VPAV 
1651022.78 1769235 2211543 2702997 2948725 

19 
Raport producţia animală / prod. Vegetală 

(%) 
47,82 50 53 54 55 

20 
Valoarea producţiei agricole animale 

VPAA 
1512788.80 1769235 2493868 3173083 3603997 

21 
Valoarea producţiei agricole primare  

(VPAV+ VPAA) 
3163812 3538469 4705411 5876080 6552721 

22 Coeficient de procesare 1 1 1,04 1,10 1,20 

23 
Valoarea producţiei agroindustriale 

(euro) 
3163812 3538469 4893628 6463688 8518537 

Sursa: calculaţii proprii 

 

 
Figura 1.8. Proiecţia  sistemului agroalimentar în comună Şopotu Nou (euro) 
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CAPITOLUL 2 

PROIECTE DE DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ALMĂJ 

 

 

   2.1. Tipuri de proiecte de dezvoltare rurală 

   2.2. Grupul de acțiune locală Almăj 

2.2.1. Introducerea oportunității și necesității structurării și activării Grupului de 

Acțiune Locală 

2.2.2. Intervenția proiectată prin măsurile Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție 

2.2.3. Detalierea intervenției prin măsuri ale GAL 

2.2.4. Planul de finanțare al strategiei 

 2.3. Proiectul actului constitutiv al Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Almăj” 

2.3.1. Proiectul Contractului de asociere 

2.3.2. Proiectul Statutului Asociației 

   2.4. Portofoliu de proiecte integrate în Țara Almăjului  

  

2.1. Tipuri de proiecte de dezvoltare rurală 

 

Am prezentat câteva puncte de vedere privind dezvoltarea rurală a Almăjului în capitolul anterior. 

Am pornit, în prezentarea propunerilor de proiecte, de la analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, 

oportunități și riscuri) a Almăjului, atât de necesară pentru a vedea unde se află în prezent economia, 

societatea, viața almăjenilor, deci de unde pornim. Am prezentat, plecând de la principala resursă 

financiară de dezvoltare rurală în România, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

măsurile și căile care pot să fie accesate de agricultori și alți agenți economici almăjeni, pentru 

dezvoltarea activităților agroalimentare, forestiere, industriale, turistice și serviciilor dar și de autoritățile 

administrative locale, județene și naționale în vederea îmbunătățirii infrastructurii, echipării satelor și a 

teritoriului almăjan, ameliorării generale a instituțiilor și caselor din spațiul rural, creării condițiilor de 

inserție a afacerilor private aducătoare de locuri de muncă, venituri și stabilitate economică și socială. 

În opinia noastră, Almăjul, cu atât de bogate și variate resurse naturale, cu o resursă umană 

incomplet folosită și cu mare potențial de evoluție educațională, cu o strategie bine articulată de 

administrațiile locale și județene interesate, capabile și pozitive în ceea ce privește, în primul rând, 

interesul social și economic al tuturor almăjenilor, ar reprezenta, în viitor, un loc deosebit de căutat de 

investitori, oameni de afaceri sau simpli locuitori doritori de a se așeza într-un spațiu frumos și liniștit. 

Almăjul, în opinia noastră, dar nu numai, nu este cu nimic mai prejos decât Maramureșul, Bucovina, 

Branul, Țara Hațegului-Retezat, Viscriul Prințului Charles etc. 

Pentru a fi mai bine înțeles, este suficient, credem, să venim cu un singur exemplu, chiar din 

Valea Almăjului. A fost suficientă o singură apreciere, făcută de alții, nu de autoritățile almăjene sau 

cărășene, de un post de televiziune străin care a prezentat ”Cascada Bigăr” de la Paralela 45 din Almăj 

”drept cea mai frumoasă cascadă din lume” (și noi spunem, fiind a noastră, că este frumoasă, foarte 

frumoasă Cascada Bigăr, dar după ce vei vedea cascadele Niagara, Victoria sau câte și mai câte din Alpii 
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elvețieni, italieni sau francezi, te vei abține din a face clasamente) ca în Almăj să vină, în plus, în fiecare 

an, peste 10000 de turiști. 

Am prezentat în amănunt, resursa turistică a Almăjului, resursă de excepție pe care nu o 

întâlnești, cum spuneam și mai înainte, în multe locuri din România, dar pentru ca această resursă să 

devină ofertă turistică mai trebuie să parcurgem un drum lung. În primul rând, turistul trebuie să aibă la 

dispoziție un drum civilizat (nu așa cum îl avem acum, când ne fărâmăm mașinile, făcând antireclamă 

Almăjului), o prezentare inteligentă a ofertei, o infrastructură promoțională  și tehnică bună, de calitate, o 

instrucție adecvată a oamenilor de turism etc. etc. 

Pornind de la situația economico-socială actuală a Almăjului, depistând factorii care cauzează 

starea generală negativă a economiei, absența locurilor de muncă atractive și stabile, migrația puternică, 

din ce în ce mai accentuată, mai ales a tineretului, depopularea și îmbătrânirea accentuată a satelor, 

apariția și extinderea sărăciei, într-un cuvânt Almăjul devenind, din păcate, o lume care se stinge încet, 

încet, dar și de la analiza SWOT, a punctelor tari și a oportunităților de dezvoltare ale satelor almăjene, 

afirmăm că evoluția pozitivă de viitor a Almăjului depinde, cu certitudine, de investițiile în inteligență și 

financiare ce se vor aloca în următoarele tipuri de proiecte: 

a) proiecte de interes public: 

- proiecte zonale de interes general pentru întregul Almăj; 

- proiecte intercomunale de interes comun pentru două, trei sate sau comune; 

- proiecte locale comunale sau sătești; 

- proiecte de interes instituțional (primării, licee, școli, biserici, spitale, diverse instituții publice); 

- proiecte educaționale, culturale, spirituale; 

- proiecte de conservare și valorificare a patrimoniului cultural tradițional local; 

b) proiecte de interes economic 

- proiecte de dezvoltare și consolidare a exploatațiilor agricole; 

- proiecte de implementare a IMM-urilor agroalimentare, industriale, forestiere, comerciale, de 

servicii etc.; 

- proiecte pentru silvicultură, exploatare forestieră și prelucrarea locală superioară a lemnului; 

- colectarea și prelucrarea locală a fructelor de pădure; 

- colectarea plantelor medicinale; 

- proiecte de dezvoltare a turismului rural, în toate formele sale. 

Principalele proiecte, pe care le vedem posibile de realizat în Almăj, viabile și profitabile pentru 

almăjeni, sunt cele din domeniile agropastoral, alimentar, de prelucrare complexă a produselor agricole și 

ale celor de toate felurile ale pădurii și a turismului rural ca închidere economică a circuitului dezvoltării 

rurale. 

Având în vedere vocația ecologică a Almăjului, principalele ramuri agropastorale le considerăm a 

fi: 

- creșterea oilor pentru lapte și carne; 

- creșterea vacilor și tineretului taurin, în principal pentru carne; 

- apicultura; 

- pomicultura: prunul pentru țuică, prune uscate, magiun și pentru fructe proaspete; mărul pentru 

fructe de vară-toamnă și iarnă, pentru sucuri, dulcețuri, mere uscate; cireșul de pădure pentru dulceață de 

cireșe amare și țuica renumită de cireșe; gutuiul pentru dulcețuri fine, compoturi dar și delicata țuică de 

gutuie; 

- legumicultura și cultivarea căpșunilor pe lunca (zăvoiul) Nerei și luncile afluenților acestui râu, 

cu posibilități de irigare ieftină, prin folosirea gravitațională a apei; 

- dezvoltarea traseelor turistice montane (drumeție, cicloturism, hipoturism) care să lege Valea 

Almăjului de principalele parcuri și rezervații din zona limitrofă și Clisura Dunării; 
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- dezvoltarea turismului rural de stână;  

- drumul țuicii almăjene; 

- inițierea turismului educațional istoric și al tradițiilor, folclorului și etnografiei almăjene 

(drumul caselor culturale, muzeelor sătești, monumentelor eroilor almăjeni) pentru elevi și tineret, dar și 

pentru pensionari; 

- dezvoltarea turismului peisagistic montan (călătorii în Cheile Nerei, Cheile Rudăriei, Cheile 

Minișului, mulților Semenic, Svinicea, Stăncilovei, Ducin, Roșchie, Valea Dunării etc.). 

Pentru reușita deplină a circuitelor turistice montane, acestea trebuie presărate cu popasuri 

agropastorale, în care turistul să guste, să deguste și să servească produsele tradiționale almăjene, 

prezentate în condiții decente, civilizate și curate la stâne, colibe, sălașe, cazane de țuică, ateliere 

tradiționale etc. 

c) proiecte energetice: 

- proiectarea unor microhidrocentrale pe râul Nera, pe traseul Prigor – Șopotu Nou, fără a afecta 

rezervațiile naturale Izvoarele Nerei (în amonte) și Cheile Nerei; 

- amenajarea de panouri fotovoltaice pe terenurile neagricole cu expoziție sudică; 

- amenajarea parcurilor eoliene în zonele cu potențial de vânt; 

Până aici am enunțat doar ”clase” sau ”categorii” de proiecte de dezvoltare rurală în Almăj. 

Marile  probleme ale acestor proiecte care se pun sunt următoarele: 

Cine să le propună ? 

Cine să le întocmească ? 

Cine să le să le finanțeze? 

Cine să le să le implementeze ? 

Cine să le exploateze ? 

Evident, opinia noastră, în acest caz, este una singură: agenții economici, agricultorii, autoritățile 

locale almăjene și ale  județului Caraș-Severin, cu sprijinul și finanțarea autorităților locale, județene, 

regionale (fiecare comună, județul Caraș-Severin și Regiunea de dezvoltare V - Vest), naționale  și 

europene, prin PNDR. 

Dar, pentru a ajunge aici, Almăjul are nevoie să se structureze, așa cum s-a întâmplat de multă 

vreme în alte zone ale țării (Asociația intercomunală Țara Hațegului, Asociația intercomunală a Dornelor-

Bucovina, Asociația intercomunală Valea Izei-Maramureș, Asociația intercomunală a Branului-Brașov 

etc. etc.). 

Prin urmare, prima activitate de interes pe lungul drum al dezvoltării almăjene o reprezintă  

constituirea juridică ASOCIAȚIEI INTERCOMUNALE A ȚĂRII (VĂII) ALMĂJULUI 1F

2
 și apoi a 

GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ, pe care le prezentăm, ca procedură și proiect, în continuare. 

 

 

2.2. Grupul de acțiune locală Almăj 

 

2.2.1. Introducerea oportunității și necesității structurării și activării Grupului de Acțiune 

Locală 

Pentru un teritoriu omogen și cu o dispunere topografică și geografică favorabilă, cu o vocație 

funcțională a dezvoltării agriculturii, actorii potențiali ai parteneriatului probează o maturitate avansată în 

identificarea și relaționarea potențialului, oportunităților de dezvoltare și a viziunii de dezvoltare pe 

termen mediu și lung. În acest sens, identificarea dezvoltării rurale locale, în special prin aportul 

parteneriatelor public-private, ca formă de prim interes în dezvoltarea imediată, responsabilă atât de 

                                                           
2 În acest sens, se poate folosi, ca exemplu, Statutul Asociației Intercomunale Țara Hațegului, din apropierea Țării 
Almăjului 
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diversificarea economiei rurale cât și de continuarea susținută a modernizării elementelor de 

infrastructură civică, socială și culturală, vine în sprijinul celor exprimate.  

Vocația agricolă a teritoriului rural în discuție continuă linia priorităților și contează pentru cel 

puțin o treime dintre cei interesați și implicați. Posibilitățile de eliminare a barierelor de dezvoltare ce 

produc excludere, marginalizare socială, amplifică sărăcia rurală sau reduc șansele de integrare socială 

sau profesională pentru anumite categorii sociale sau minorități etnice, inclusiv etnia romă, cunosc o cu 

totul altă dimensiune în acest exercițiu al programării prin faptul că posibilitatea abordării integrate a 

măsurilor incluzive și a acțiunilor menite să elimine dificultățile de exprimare și integrare se regăsesc nu 

numai în interesul exprimat de reprezentanții comunităților dar își găsesc locul în formele specifice de 

sprijin public. 

Nevoile teritoriului în termeni de dezvoltare economică, socială, de mediu, de formare și 

dezvoltare profesională și intelectuală, de sprijin pentru categorii marginalizate sau defavorizate sunt 

reflectate de ponderile specifice în programarea intervențiilor strategice, de la priorități, la măsuri și 

alocări financiare, în strictă și directă legătură cu prioritățile strategice ale Uniunii, ale Politicii Agricole 

Comune (PAC), ale  Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltate Rurală (FEADR), cu 

obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție ale Planului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Nivelul alocărilor financiare pe măsuri și priorități și a ponderilor diferitelor direcții strategice 

reținute de proiecția Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) reflectă nu numai nevoile identificate prin 

analiza de detaliu a teritoriului ci și de realitatea economiei și dinamicii teritoriului, confirmate de analize 

(analiza diagnostic și analiza de potențial, SWOT). Efortul principal de susținere a dezvoltării rurale 

locale echilibrate și sustenabile este secondat de eforturile specifice de modernizare în direcția creșterii 

competitivității agriculturii cu toate sectoarele sale, posibilitatea colaborativă de a implementa scheme de 

calitate și de diversificarea economiei rurale prin antreprenoriat neagricol. Aceste linii strategice majore 

ale SDL sunt acoperite transversal de prioritatea și măsurile specifice dedicate inovării și transferului 

tehnologic și de capacitatea de a răspunde la provocările modificărilor climatice și problemelor specifice 

de mediu asigurate prin dezvoltarea, transmiterea și însușirea de cunoștințe prin acțiuni de colaborare, 

formare și dobândirea de experiență. Nevoile specifice de integrare socială și profesională pentru grupuri 

dezavantajate sau în dificultate, pentru lărgirea posibilităților de afirmare și exprimare a minorităților 

etnice, întregesc tabloul acțiunilor specifice propuse de SDL pentru dezvoltarea echilibrată și rațională a 

teritoriului propus de parteneriat. 

 

2.2.2. Intervenția proiectată prin măsurile Strategiei de Dezvoltare Locală. Obiectivele, 

prioritățile și domeniile de intervenție 

Stabilirea Priorităților potențiale ale SDL a fost realizată metodologic prin studierea: analizelor 

teritoriului, analizei diagnostic, analizei SWOT, asumarea Obiectivelor de Dezvoltare Rurală ( Reg. UE 

nr. 1305/2013, art.4), analizei problemelor, provocărilor și oportunităților de dezvoltare rezultate din 

acțiunile specifice de informare și discuții cu actorii relevanți, concordanța și realismul direcțiilor 

strategice și opțiunilor de dezvoltare în linie cu direcțiile PAC, FEADR și PNDR, obiectivele, prioritățile 

și domeniile de intervenție ale PNDR cu precădere acțiunile specifice LEADER; proporția de 

reprezentare a diferitelor tipuri de actori din structura parteneriatului; impactul intervențiilor pe termen 

mediu și lung.  

Definirea Priorităților Strategice în concordanță cu pașii metodologici anterior detaliați permite 

formularea următoarelor obiective:  

1. Creșterea competitivității agriculturii prin susținerea investițiilor în dezvoltare și modernizare;  

2. Dezvoltarea economiei rurale și creșterea diversității și stabilității antreprenoriatului rural 

neagricol;  

3. Creșterea calității vieții prin extinderea și modernizarea infrastructurii de toate tipurile și 
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serviciilor spre populație;  

4. Capitalizarea intelectului rural prin formare, informare și inovare;  

5. Combaterea sărăciei și integrarea grupurilor în dificultate. 

Legătura între prioritățile și măsurile SDL și domeniile de intervenție, prioritățile și obiectivele de 

dezvoltare rurală ale Reg. UE nr. 1305/2013 este stabilită astfel (tabelul 2.1.):  

 Prioritatea 1 este asigurată prin intervențiile susținute de măsurile: M2.1, M2.2, M2.3 și 

M3.1, corespunzătoare Obiectivului de Dezvoltare Rurală 1, Priorităților P2 și P3, Domeniilor de 

Intervenție 2A, 2B și 3A; 

 Prioritatea 2 este asigurată prin intervențiile susținute de măsurile: M6.1 și M6.2, 

corespunzătoare Obiectivului de Dezvoltare Rurală 3, Priorității P6, Domeniului de Intervenție 6A;  

 Prioritatea 3 este asigurată prin intervențiile susținute de măsura M6.3, corespunzătoare 

Obiectivului de Dezvoltare Rurală 3, Priorității P6, Domeniului de Intervenție 6B;  

 Prioritatea 4 este asigurată prin intervențiile susținute de măsurile: M1.1 și M1.2, 

corespunzătoare Obiectivului de Dezvoltare Rurală 1, Priorității P1, Domeniilor de Intervenție 1B și 1C;  

 Prioritatea 5 este asigurată prin intervențiile susținute de măsura M6.3, corespunzătoare 

Obiectivului de Dezvoltare Rurală 3, Priorității P6, Domeniului de Intervenție 6B. De maniera 

transversală și sinergică, Prioritatea 5 este asigurată de contribuțiile tuturor celorlalte măsuri specifice 

celor patru priorități anterioare.  

Obligatoriu de menționat faptul că Măsurile M1.1 și M1.2 din cadrul priorității P4 au acțiune și 

efect sinergic pentru întreaga strategie, aparținând obiectivelor transversale, incorporând componente 

inovative și componente de mediu și modificări climatice, de manieră esențială. 

 

Logica intervenției 

Tabelul următor prezintă legăturile stabilite între impactul implementării strategiei cuantificat 

prin indicatorii de rezultat și de impact și logica intervenției de la nivelul Obiectivelor de Dezvoltare 

Rurală ale FEADR la măsurile specifice dezvoltate de Grupul de Acțiune Locală (GAL). 

 

Tabelul 2.1. 

Legăturile între impactul implementării strategiei cuantificat prin indicatorii de rezultat 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 

Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

intervenție 

→ 

Măsuri → Indicatori de 

rezultat 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

1 

 

P1 1A n.a. n.a. 

1B M1.1 Creare grup 

operațional 

pentru 

diversificarea 

activităților rurale 

Numărul total de 

operațiuni de 

cooperare sprijinite; 

Cheltuieli publice 

totale; 

Număr de locuri de 

muncă nou create. 

1C M1.2 Formare și 

învățare continua 

Numărul total al 

participanților 

instruiți; 

Număr de locuri de 

muncă nou create; 

Cheltuieli publice 

totale. 
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P2 2A  M2.1 

Modernizarea 

exploatațiilor 

agricole și 

pomicole 

 

Numărul de 

exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți; 

Număr de locuri de 

muncă nou create; 

Cheltuieli publice 

totale. 

2B M2.2 Ferme mici 

și mijlocii 

M2.3 Tineri 

fermieri 

Numărul de 

exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți; 

Număr de locuri de 

muncă nou create; 

Cheltuieli publice 

totale. 

P3 

 

3A   M3.1 Integrarea 

și promovarea 

produsele locale 

prin scheme de 

calitate 

Numărul de 

exploatații agricole 

care primesc sprijin 

pentru participarea la 

sistemele de calitate, 

la piețele locale și la 

circuitele de 

aprovizionare scurte, 

precum și la 

grupuri/organizații de 

producători; 

Număr de locuri de 

muncă nou create; 

Cheltuieli publice 

totale. 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

2  

 

P4 

 

4A n.a. n.a. 

P5 5A 

 

n.a. n.a. 

5B 

 

n.a. n.a. 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

3 

 

P6 6A M6.1 Înființarea 

de activități 

neagricole 

M6.2 Investiții în 

modernizarea 

întreprinderilor și 

turism 

Număr de locuri de 

muncă nou create; 

Cheltuieli publice 

totale, 
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6B M6.3 

Dezvoltarea 

satelor 

 

Număr de locuri de 

muncă nou create; 

Cheltuieli publice 

totale; 

Populație neta care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite. 

6C n.n. n.a. 

 

 

Tabelul 2.2. 

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoare 

 1A  Cheltuielile publice totale  1.673.481 Euro 

 1B  Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul 

măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013  

3 operațiuni 

 1C  Numărul total al participanților instruiți  120 participanți 

 2A, 2B, 2C+  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  25 beneficiari 

 3A, 3B  Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru 

participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la 

circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători  

21 exploatații 

 4A, 4B, 4C  Suprafață totală agricolă (ha)  - 

 4A, 4B, 4C  Suprafață totală forestieră (ha)  - 

 5A  Suprafață totală (ha)  - 

 5B, 5C  Totalul investițiilor  - 

 5D  Suprafața totală sau UVM în cauză  - 

 5E  Suprafață totală  - 

 6A  Locuri de muncă create  39 locuri de muncă 

 6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite  

13.473 locuitori 

 6C  Populație netă care beneficiază de servicii TIC  - 

 

2.2.3. Detalierea intervenției prin măsuri ale GAL 

Măsura M1.1 Creare grup operațional pentru diversificarea activităților rurale (1B) 

Valoarea adăugată a măsurii.  

- Asigura dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți;  

- Rezolvă nevoile la nivelul unei comunități; se bazează pe resursele locale;  

- Se integrează într-o strategie locala producând sinergie și complementaritate cu alte proiecte din 

acea strategie;  

- Asigura o vizibilitate mult mai mare a investiției și implicit efectul multiplicator al proiectului; 

- Schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și în forme 

asociative;  

- Asigurarea unei mai bune informări asupra atractivității teritoriului. 
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Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă). Orice entitate juridică privată sau publică legal 

constituită. Beneficiari indirecți (grup țintă): populația locală, întreprinderi și societăți comerciale din 

domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sănătate, educație etc. 

 

Tip de sprijin.  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 

63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.  

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 Realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul  implementării în comun a unor 

proiecte de interes local (turism, cultura, social, sănătate, etc.); 

 Realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul  implementării și promovării în 

comun a elementelor, proiectelor, tehnologiilor, metodelor, inovațiilor relevante pentru domeniul agricol. 

 

Condiții de eligibilitate 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul trebuie sa 

prezinte un Acord de parteneriat cu minim trei parteneri. 

 

Criterii de selecție 

- Relevanța proiectului pentru specificul local; 

- Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective; 

- Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect. 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie 

de dezvoltare rurală. 

 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public este de 100%. 

Valoarea proiectelor nu poate să depășească plafonul de 35.000 euro. 

 

Indicatori de monitorizare  

 Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare 

[articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013[ (1B) – 3; 

 Număr de locuri de muncă nou create (6A) – 3; 

 Cheltuieli publice totale (1A) – 60.000 Euro. 

 

 Măsura M1.2 Formare și învățare continua (1C) 

Valoarea adăugată a măsurii. Asigură transferul de cunoștințe tehnice și tehnologice spre 

fermieri și antreprenori rurali; asigură dobândirea de competențe noi necesare integrării economice a 

operațiunilor agricole și neagricole; asigură o contribuție superioară la creșterea valorii adăugate a 

proceselor și produselor provenind de la beneficiarii măsurii; asigură cadrul necesar creșterii 

competențelor specifice și integrarea activă a acestora în procesele productive cu legătură directă cu piața. 
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Beneficiari direcți. Beneficiarii eligibili pentru susținerea acestei măsuri sunt entitățile sau 

organismele care vor asigura transferul de cunoștințe şi/sau acțiuni de informare în beneficiul persoanelor 

implicate în sectoarele agricol, alimentar, manageri de exploatații, agenți economici / IMM-uri care 

activează în zonele rurale. Organismele care organizează schimburile în agricultură şi vizitele sunt de 

asemenea beneficiari eligibili ai acestei măsuri. Beneficiarii transferului de cunoștințe şi al acțiunilor de 

informare trebuie să fie persoanele implicate în sectoarele agricol, alimentar şi silvic, manageri de 

exploatații şi alți agenți economici care sunt IMM-uri care funcționează în teritoriul acoperit de GAL. 

 

Beneficiari indirecți. Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de beneficiarii măsurilor M2.1, M2.2 

și M2.3 la care se adaugă beneficiarii potențiali activi în exploatațiile agricole din teritoriul GAL. 

Costurile suportate de către participanții care iau parte la aceste activități sunt rambursate de către 

furnizorul de servicii (beneficiar). Nu există o limită a dimensiunii exploatației sau a întreprinderii 

alimentare sau silvice care participă la activitățile promovate în baza acestei măsuri. 

 

Tip de sprijin. Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile. Activitățile eligibile în baza acestei măsuri includ acțiuni 

de instruire profesională şi dobândire de competențe:  

- Cursuri de instruire, workshop-uri şi îndrumare profesională: sesiuni specifice pentru a atinge 

obiectivele concrete de instruire pentru grupurile țintă.  

- Proiecte demonstrative / activități de informare: sesiuni practice pentru a ilustra tehnologia, 

utilizarea unei echipament nou sau îmbunătățit semnificativ, metode noi de protecție a recoltei sau o 

tehnică specifică de producție.  

 

Cheltuielile eligibile: Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport); 

Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: cazare, masă și transport participanți, după caz; 

materiale didactice și consumabile; cheltuieli asociate cu pregătirea cursului și conținutul materialului și 

suportului de curs; închirierea de echipamente necesare; închirierea de spatii pentru susținerea acțiunilor 

de formare. Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de formare profesională (exemplu: 

cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară).  

 

Cheltuieli neeligibile: costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din 

programul de educație sau sisteme de învățământ secundar și superior; costurile legate de cursuri de 

formare profesională finanțate prin alte programe; costurile cu investițiile.  

 

Condiții de eligibilitate.  

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 

Criterii de selecție 

Principiile de stabilire a criteriilor de selecție iau în considerare, în ordine, următoarele:  

- Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau calificarea 

trainerilor;  

- Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului; Principiul eficientei utilizării 

fondurilor.  

 

Condiții de eligibilitate:  

- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 
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- Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în vigoare în România; 

- Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 

profesională;  

- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;  

- Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională.  

 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului Intensitatea sprijinului 100% 

 

Indicatori de monitorizare 

 Numărul total al participanților instruiți (1C) – 120; 

 Cheltuieli publice totale (1A) – 10.000 Euro. 

 

Măsura M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A) 

Valoarea adăugată a măsurii.  

- Posibilitatea accesului fermierilor mici la finanțare prin participarea acestora  într-o forma 

colectiva;  

- Posibilitatea creșterii valorii adăugate a produselor care pot fi prelucrate în scopul vânzării; 

- Posibilitatea participării beneficiarilor  la crearea de forme asociative și rețele pentru lanțul scurt, 

scheme de calitate, Grupuri Operaționale. 

 

Beneficiari direcți. Orice entitate juridică privată legal constituită, individuala sau colectiva care 

are activitate în domeniul agricol. 

Beneficiari indirecți (grup țintă): populația locală; întreprinderi și societăți comerciale din 

domeniul turismului și alimentației publice, sănătate, educație etc. 

 

Tip de sprijin.  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 

63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.  

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile.  

Acțiuni eligibile 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor în ceea ce privește 

infrastructura (clădiri, căi de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și procesare la 

nivelul fermei; 

 Investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la 

reconversia plantațiilor existente (de exemplu: înființarea de noi plantații și/sau replantarea cu soiuri noi, 

mai productive); 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării; 

 Investiții individuale şi/sau colective care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea 

unor capacități de procesare şi de comercializare a produselor agricole. Se vor putea realiza facilități de 

depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, 

promovare şi marketing. 

Acțiuni neeligibile 

 Investițiile în procesare pentru produse care nu provin din exploatația sprijinită; 
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 Investițiile în energie regenerabila altele decât biomasa; 

 Investițiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat. 

Condiții de eligibilitate.  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-

economice. 

 

Criterii de selecție.  

- Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO;  

- Principiul sectorului prioritar pentru microregiune, legumicultură și cultură mare. 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai 

bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală.  

 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului. Ponderea maximă a intensității sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 50%. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va 

putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, 

în cazul: 

- Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanțare; 

- Proiectelor integrate; 

- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013. 

Valoarea maximă a proiectelor este limitată la plafonul de 70.000 euro contribuție publică. 

 

Indicatori de monitorizare 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (2A) – 6; 

 Număr de locuri de muncă nou create (6A) – 2; 

 Cheltuieli publice totale (1A) – 245.000 Euro. 

 

Măsura M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B) 

Valoarea adăugată a măsurii: 

- Stimularea activităților economice și accesul pe piețe;  

- Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

- Crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea activităților de producție agricola de la scara 

mica; 

 

Beneficiari direcți: Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o 

exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiarii indirecți: Consumatori din teritoriu și din regiune și operatorii economici din 

microregiune. 

 

Tip de sprijin. Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 

obiectivelor furnizate în planul de afaceri. 



59 
 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile. Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a 

facilita dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, 

inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot 

fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

 

Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 

- 11.999 € SO (valoarea producției standard); 

 Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel 

puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-

2020; 

 Exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-

măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai 

mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;  

Alte angajamente 

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii 

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 

20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării 

planului de afaceri); 

Criterii de selecție: 

- Principiul sectorului prioritar;  

- Principiul fermelor de familie;  

- Principiul raselor/ soiurilor autohtone. 

 Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și vor avea 

în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii 

în materie de dezvoltare rurală. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului. Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă 

de maximum trei/cinci* ani. Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de Euro pentru o exploatație 

agricolă. Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 

astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 25% din cuantumul sprijinului se 

va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la 

semnarea deciziei de finanțare. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor 

fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima 

plata cat și verificarea finala  nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 

 

Indicatori de monitorizare 

 Număr de locuri de muncă nou create (6A) – 12; 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (2B) – 12; 

 Cheltuieli publice totale (1A) – 180.000 Euro. 

 

Măsura M2.3 Tineri fermieri (2B) 

Valoarea adăugată a măsurii.  
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- Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru alte 

activități economice agricole și neagricole din teritoriul GAL;  

- Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;  

- Crearea de noi locuri de muncă. 

 

Beneficiari direcți: 

- Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic 

șef al exploatației agricole; 

- Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din 

R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce 

privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de 

exploatație şi deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

Beneficiarii indirecți: 

 Consumatori din teritoriu și din regiune și operatorii economici din microregiune. 

 

Tip de sprijin  

Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 

obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților 

agricole. 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile. Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute pentru 

îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri 

şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

 

Condiții de eligibilitate 

 Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri 

(PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru 

implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.  

 Solicitantul este persoană juridică legal constituită; 

 Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 

şi 49.999 S.O. (valoare producție standard); 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;  

 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 

- Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;  

             - Cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire, sau 

angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de   grație de maximum 36 

de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului; 

 

Criterii de selecție: 

- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol; 

- Principiul sectorului prioritar: legumicultură și apicultură;  

- Principiul raselor/ soiurilor autohtone. 

 Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și vor avea 

în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii 
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în materie de dezvoltare rurală. 

 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului. Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă 

de maxim trei/cinci* ani și este de: 

 40.000 de euro pentru exploatațiile între 20.000 € SO și 49.999 € SO; 

 30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 19.999 SO. 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel 

75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului se va 

acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea 

deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 

plată, cât şi verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 

 

Indicatori de monitorizare 

 Număr de locuri de muncă nou create (6A) – 7; 

 Cheltuieli publice totale (1A) – 175.000 Euro; 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (2A) – 7. 

 

Măsura M3.1 Integrarea și promovarea produsele locale prin scheme de calitate (3A) 

Valoarea adăugată a măsurii. Calitatea şi diversitatea producției agricole din teritoriile 

LEADER reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj 

concurențial pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic 

actual. Aceasta se datorează competențelor şi hotărârii agricultorilor şi producătorilor care au păstrat vii 

tradițiile şi în același timp au ținut seama de metodele şi materialele de producție noi. 

 Cetățenii şi consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, 

cât şi produse tradiționale, fiind preocupați, de asemenea, de menținerea diversității producției agricole. 

Această situație generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici 

identificabile, în special în ceea ce privește tradiționalitatea și originea geografică a acestora, legătura 

strânsă cu teritoriul de proveniență. Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de 

calitate numai dacă sunt răsplătiți în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei 

să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privința caracteristicilor propriilor 

produse în condiții de concurență loială şi să îşi poată identifica în mod corect produsele pe piață. 

Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceștia să fie recompensați pentru 

eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate poate fi benefică pentru economia 

rurală. Politica în domeniul calității produselor agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele 

corespunzătoare de identificare şi promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în 

același timp producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. Produsele alimentare ce prezintă 

caracteristici tradiționale, locale trebuie să fie realizate  în unitățile care dețin atestat pentru fabricarea 

produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, locale şi care au solicitat şi au obținut 

derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 

852/2004/CE,. 

 

Beneficiari direcți. Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din 

acordul de parteneriat(rețele, clustere, asociații și GO-uri), desemnata în acest sens de parteneriat 
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Beneficiari indirecți (grup țintă).  

- Populația locală;  

- Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sănătate, 

educație etc.; 

-  Forme asociative constituite conf. RE 1305/2013 art. 56. 

 

Tip de sprijin 

Sumă forfetară în valoare de 3.000 Euro 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni materiale: 

 materiale de promovare 

 echipamente și materiale pentru promovarea produselor în târguri, expoziții și piețe cu 

specific 

Acțiuni imateriale: 

 Servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a 

dosarului de candidatură 

 Constituirea juridică a grupului de inițiativă 

 Delimitarea zonei de protecție în baza dovezilor istorice 

 Stabilirea tipicității produsului 

 Studiu socio-economic 

 Contractarea unui organism de certificare 

 

Condiții de eligibilitate.  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-  Implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat;  

- Solicitantul își desfășoară activitatea într-un UAT din GAL. 

 

Criterii de selecție. Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puțin pentru populația din 

UAT-ul în care acesta își desfășoară activitatea și implicit al GAL. Se pot asocia mai multe entități pe 

baza unui acord de parteneriat, solicitantul fiind unul din parteneri. Se va justifica utilitatea proiectului şi 

implicarea în proiect de către fiecare partener. 

 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului. Suma forfetara 3.000 euro/schema. Ponderea maximă a 

intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 

 

Indicatori de monitorizare 

 Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de 

producători (3A) – 21; 

 Număr de locuri de muncă nou create (6A) – 3; 

 Cheltuieli publice totale (1A) – 9.000 Euro. 

 

Măsura M6.1 Înființarea de activități neagricole (6A) 

Valoarea adăugată a măsurii 

- Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor turistice, serviciilor pentru populație 

sau pentru alte activități economice neagricole din teritoriul GAL; 
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- Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

- Crearea de noi locuri de muncă. 

 

Beneficiari direcți.  

- Microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up).  –art. 19. 

alin. 1, litera a, punctul ii; 

-  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități 

neagricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

-  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare 

sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul 

depunerii acesteia; 

-  Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități non-

agricole. 

Beneficiarii indirecți sunt consumatori din teritoriu și din regiune și persoanele din categoria 

populației active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

Tip de sprijin. Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înființării de 

noi activități neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri. 

Cerințele minime al planului de afaceri:  

- Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor 

specifice prezentei măsuri; 

- Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă a obiectivelor 

stabilite prin Planul de Afaceri; 

- În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima transă, proporțional în raport cu 

obiectivele realizate; 

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data deciziei de 

acordare a ajutorului;  

- Situația economica inițială a beneficiarului; 

- Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activității neagricole; 

- Modalitatea de gestionare și implementare a planului de afaceri; 

- Activitățile previzionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de afaceri.  

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile. Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute pentru 

îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri 

şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

Condiții de eligibilitate. Pentru proiectele de tip start-up 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

 Sediul social trebuie să fie situat în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfășurată în 

teritoriul GAL; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului; 

 Implementarea planului de afaceri cel târziu până la sfârșitul anului 4. 

 

Criterii de selecție.  

Vor fi selectate cu prioritate: 
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- Proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile; 

- Investițiile în diversificarea antreprenoriatului rural;  

 Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai 

bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală. 

 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului. Cuantumul sprijinului este de:  

 30.000 Euro/proiect pentru start-up-uri prestatoare de servicii, fără activități de producție, 

fără cheltuieli de construcții și/sau montaj;  

 70.000 Euro/proiect pentru start-up-uri cu activități de producție sau start-up-uri 

prestatoare de servicii cu cheltuieli de construcții și/sau montaj;  

Intensitatea sprijinului este de 100% din cuantumul cheltuielilor eligibile. Sprijinul se va acorda 

în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de 

finanțare și 25% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri. Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea conformității și a 

investițiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri, dar nu mai devreme de al doilea an din Planul de 

afaceri. 

 

Indicatori de monitorizare 

 Număr de locuri de muncă nou create (6A) – 9; 

 Cheltuieli publice totale (1A) – 350.000 Euro. 

 

Măsura M6.2 Investiții în modernizarea întreprinderilor și turism (6A) 

Valoarea adăugată a măsurii. Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor 

turistice și modernizarea activităților economice neagricole din teritoriul GAL; dezvoltarea resurselor 

umane și utilizarea de know-how; crearea de noi locuri de muncă 

 

Beneficiari direcți: 

- Microîntreprinderile și întreprinderile mici (Start-up) – art. 19. alin. 1, litera a, punctul ii; 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități 

neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun modernizarea 

activității neagricole derulate; 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare 

sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii 

acesteia, în cazul investițiilor în turism.  

 

Beneficiarii indirecți sunt: consumatori din teritoriu și din regiune și persoanele din categoria 

populației active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

Tip de sprijin. Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursarea cheltuielilor eligibile plătite 

efectiv pentru finanțarea înființării de noi activități turistice, modernizării și diversificării activităților 

existente în teritoriul LEADER, pe baza unui plan de afaceri.  

Cerințele minime al planului de afaceri:       

- Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor 

specifice prezentei măsuri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează sumele 
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eligibile cheltuite; 

- Situația economica inițială a beneficiarului; 

- Modalitatea de gestionare și implementare a planului de afaceri. 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 Sprijinul se acordă pentru activitățile previzionate în îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului 

de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri şi activitățile relevante pentru implementarea 

corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

 

Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

 Sediul social trebuie să fie situat în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfășurată în 

teritoriul GAL; 

 Implementarea planului de afaceri cel târziu până la sfârșitul anului 4.  

 

Criterii de selecție. Vor fi selectate proiectele de investiții în:  

- Modernizarea activităților medicale veterinare și/sau umane; 

- Modernizarea activităților economice neagricole; demararea activităților turistice; 

- Diversificarea activităților economice neagricole.  

             Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie 

de dezvoltare rurală. 

 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea maximă a unui proiect nu poate să depășească suma de 100.000 Euro. 

 Rata maximă a sprijinului, contribuție publică, este de 70%.  

 

Indicatori de monitorizare 

 Număr de locuri de muncă nou create (6A) – 3; 

 Cheltuieli publice totale (1A) – 210.000 Euro. 

 

Măsura M6.3 Dezvoltarea satelor (6B) 

Valoarea adăugată a măsurii: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii din teritoriul GAL; 

- Îmbunătățirea infrastructurii rurale care creează premisele de dezvoltare a activităților economice 

din teritoriul GAL; 

- Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;  

- Promovarea identității rurale a teritoriului; crearea de noi locuri de muncă. 

 

Beneficiari direcți: 

- Comunele definite conform legislației în vigoare; 

- ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;  

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

- Unități de cult definite conform legislației în vigoare; 

- Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, 
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religios de interes local; 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

- Populația locală; 

- Întreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu;  

- ONG-uri din teritoriu. 

 

Tip de sprijin. Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. Plăți în avans, cu 

condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014, în 

cazul proiectelor de investiții.  

 

Tipuri de acțiuni eligibile 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară 

mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 

 Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul lor 

în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu 

a așezării respective; 

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local; 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de 

patrimoniu; 

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea obiectivelor din patrimoniul local și structuri de 

promovare a tradițiilor locale; 

 Investiții în elemente de infrastructură cu rolul de creștere a calității vieții (spații verzi, 

utilizarea de material ecologice, eficiența energetică, reciclare) și a calității serviciilor pentru populație, 

inclusiv spații destinate organizării de piețe și târguri; 

 Achiziția de echipamente TIC pentru îmbunătățirea serviciilor pentru populație; 

 Studii și analize pentru fundamentarea nevoilor de conservare și intervenție asupra 

patrimoniul local din teritoriul GAL; 

 Susținerea evenimentelor de promovare a identității comunitare (manifestări culturale, 

sportive, gastronomice). 

 

Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie sa facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, 

corespunzătoare domeniului de investiții; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea, eventual viabilitatea 

economică pentru proiectele generatoare de venituri. 

 

Criterii de selecție: 

- Proiecte cu impact micro-regional;  
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- Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  

- Gradul de acoperire a populației deservite;  

- Investiția stimulează dezvoltarea mediului local de afaceri. 

 Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie 

de dezvoltare rurală.  

 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului. Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită 

astfel:  

- Pentru operațiunile generatoare de venit: 90%; 

- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%; 

- Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

  

Indicatori de monitorizare  

 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (6B) – 13.473 

persoane; 

 Cheltuieli publice totale (1A) – 400.000 Euro. 

 

2.2.4. Planul de finanțare al strategiei 

Algoritmul de alocare și ajustare pentru resursele financiare programate în susținerea și 

implementarea priorităților SDL și a strategiei în ansamblu a fost dezvoltat, testat, ajustat și validat pe 

baza scenariilor de dezvoltare proiectate. Proporționalitatea și imperativitatea categoriilor de intervenții și 

acțiuni au fost corelate cu natura, importanța și impactul Potențial al implementării inițiativelor actorilor 

din mediul public și privat, inclusiv ONG. Structura și componența potențială a parteneriatului este 

reflectată ponderat cu realismul nevoilor și problematica locală specifică prin optica teritoriului, în 

ansamblul său, atât în ceea ce privește nivelul, volumul dar și direcția viitoarelor investiții. 

Direcțiile generale inițiale erau legate de:  

A. Dezvoltarea agriculturii și asigurarea sustenabilității investițiilor în sectorului agricol;  

B. Dezvoltarea afacerilor rurale neagricole;  

C. Modernizarea și extinderea infrastructurii;  

D. Dezvoltarea competențelor profesionale ale populației active și reducerea sărăciei rurale. 

Acestea aveau ponderi relative indicative de: A 40%, B 25%, C 30%, D 5%.  

Aceste valori indicative au fost rafinate la nivelul definirii și ajustării priorităților strategice 

astfel: 

 P1. Creșterea competitivității agriculturii prin susținerea investițiilor în dezvoltare și 

modernizare / 37,66%;  

 P2. Dezvoltarea economiei rurale și creșterea diversității și stabilității antreprenoriatului 

rural neagricol / 32,01%;  

 P3. Creșterea calității vieții prin extinderea și modernizarea infrastructurii de toate 

tipurile și serviciilor spre populație / 26,05%;  

 P4. Capitalizarea intelectului rural prin formare, informare și inovare / 4,28%;  

 P5. Combaterea sărăciei și integrarea grupurilor în dificultate. 

La nivelul măsurilor distribuția alocărilor cheltuielilor publice, exclusiv cheltuielile de 

funcționare și animare, se prezintă astfel:  

 M6.3 Dezvoltarea satelor = 26,05% (+16,92% din bonusul de 20%);  

 M6.1 Înființarea de activități neagricole = 21,59% (+20,30% din bonusul de 20%);  
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 M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole = 15,63% (+11,84% din bonusul 

de 20%);  

 M2.2 Ferme mici și mijlocii = 11,16% (+10,15% din bonusul de 20%);  

 M2.3 Tineri fermieri = 10,42% (+22,26% din bonusul de 20%);  

 M6.2 Investiții în modernizarea întreprinderilor și turism = 10,42% (+23,69% din 

bonusul de 20%);  

 M1.1 Creare grup operațional pentru diversificarea activităților rurale = 3,72% (+3,38% 

din bonusul de 20%);  

 M1.2 Formare și învățare continua = 0,56% (+0,85% din bonusul de 20%);  

 M3.1 Integrarea și promovarea produselor locale prin scheme de calitate = 0,45% 

(+1,02% din bonusul de 20%);  

Obiectivele transversale din măsurile M1.1 și M1.2 din cadrul priorității P4 incorporând 

componente inovative și componente de mediu și modificări climatice, reprezintă peste 4% din 

alocarea publică totală, exclusiv cheltuielile de funcționare și animare. 

Prima prioritate de dezvoltare rurală este asigurată de măsurile M1.1 Creare grup operațional 

pentru diversificarea activităților rurale si M1.2 Formare și învățare continua, respectiv de formarea și 

activarea Grupului Operațional și de livrarea cursurilor de formare profesională.  

Grupul Operațional este susținut pe parcursul celor 3 ani de finanțare exclusiv publică cu un 

buget de 60.000 euro. Structura grupului include trei mari categorii de actori: 

1. Generatorii de cunoștințe și inovație (cercetare științifică și învățământ superior); 

2. Operatorii de afaceri cu implicare în producere, distribuire și comercializare de input-uri, 

software sau hardware în strânsă legătură cu obiectele de interes ale Grupului Operațional și actorii locali; 

3. Fermieri și antreprenori rurali din teritoriul GAL. 

 Transferul de practici și inovație prin parcurgerea tuturor etapelor de testare și validare 

contribuie esențial la sustenabilitatea demersurilor viitoare de dezvoltare ce incorporează soluțiile 

inovative dezvoltate pentru specificul microregiunii în practicile curente, în beneficiul tuturor operatorilor 

economici, cu extinderea dincolo de beneficiarii proiectelor sprijinite de GAL.  

Bugetul de 10.000 euro destinat susținerii activităților de formare și dezvoltare a calificărilor 

beneficiarilor permite organizarea, livrarea și certificarea în patru direcții, trasate de profilul și orientarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală. Cele patru sesiuni de formare acoperă nevoile specifice definite de 

măsurile M2.1, M2.2, M2.3 și suplimentar pentru măsura M6.2. Astfel, pachetele de formare au conținut 

specific de cunoștințe pentru cele mai noi practici agricole (M2.1), management și tehnologie pentru 

microferme (M2.2), tehnologie, dezvoltare și management (M2.3) și antreprenoriat și servicii turistice 

(M6.2). 

 Publicul țintă al sesiunilor de formare include obligatoriu beneficiarii măsurilor menționate, dar 

se extinde la toți actorii locali care corespund profilului și doresc acumularea de noi competențe, priceperi 

și cunoștințe. 

 Întreaga suită de activități de la pregătire, la livrare și certificare este acoperită integral de 

finanțare publică prin măsura M1.2. 

Prioritatea 2, prin cele trei măsuri propuse atrage 1/3 din finanțarea publică și presupune cea mai 

largă parte de co-finanțare privată, toate cele trei măsuri adresând dezvoltarea, modernizarea și creșterea 

competitivității agriculturii. 

Măsura M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole oferă posibilitatea 

implementării a 7 proiecte cu o valoare maximă de 70.000 euro pentru un proiect, în care 50% din 

finanțare este asigurată de sursele publice, iar 50%, respectiv 35.000 euro reprezintă co-finanțarea privată 

a fiecărui beneficiar.        

Investițiile în modernizare sunt deschise atât sectorului agricol (producție vegetală, animală, 
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producție în spații protejate) cât și investițiilor specifice la scară mică în dezvoltarea și modernizarea 

pomiculturii.  

Valoarea maximă indicativă poate fi ajustată funcție de numărul de cereri de finanțare depuse și 

de valoarea fiecăruia dintre aceste proiecte, după prima sesiune. Posibilitatea suplimentării valorii 

contribuției publice și implicit a contribuției private prin co-finanțare rămâne la latitudinea structurii de 

management a GAL și reflectă posibilitățile și realitățile microregiunii. Dată fiind favorabilitatea testată 

de-a lungul  timpului pentru producția pomicolă, partea din microregiune situată între Bozovici și 

Lăpușnicu Mare se pretează cel mai bine pentru investiții în sectorul pomicol. Pentru a asigura această 

direcționare dezirabilă, criteriile de selecție vor puncta suplimentar cererile de finanțare provenind din 

zona menționată. 

Dat fiind profilul exploatațiilor agricole și al gospodăriilor din microregiune un număr de 12 

proiecte sunt destinate sprijinirii dezvoltării și consolidării fermelor mici și mijlocii prin măsura specifică 

M2.2. Fiecare proiect are o valoare standard a sprijinului de 15.000 euro integral suportată din surse 

publice iar în selecția beneficiarilor se urmărește o distribuire echitabilă și o acoperire uniformă a 

teritoriului GAL. 

Sprijinirea înlocuirii generațiilor de șefi de exploatație este susținută de posibilitatea finanțării a 5 

proiecte în cadrul măsurii M2.3 Tineri fermieri cu un pachet de instalare de 35.000 euro 

nediscriminatoriu la nivelul priorităților de selecție pentru domeniul de activitate sau localizarea 

beneficiarilor. O distribuție echitabilă profilului și potențialului agricol este preferabilă concentrării 

instalărilor în ideea susținerii eventuale a integrării produselor agricole provenite din exploatațiile 

tinerilor fermieri prin scheme de calitate, lanțuri alimentare scurte, activități și servicii turistice și 

agroturistice. 

Cea de a treia prioritate este integral acoperită de măsura M3.1 Integrarea și promovarea 

produselor locale prin scheme de calitate, care, în limitele Programului Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020, își propune susținerea întocmirii a trei dosare de calitate. Indicativ orientarea spre schemele 

de calitate poate include: răchia din prune de vară, brânza de oaie, fructe și legume deshidratate. 

Efectele sinergice potențiale sunt generate de efectele implementării proiectelor din toate celelalte măsuri 

cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală, indiferent de prioritatea căreia acestea îi aparțin. Este 

așteptată o strânsă corelație între obiectul de interes promovat de Grupul Operațional, măsurile 

priorităților 2 și 6 și profilul și conținutul celor 3 dosare de susținere a schemelor de calitate. 

Prioritatea 6 cea mai importantă în termeni de alocare din bugetul GAL, depășind 50% din 

finanțarea publică totală este asigurată de măsurile specifice neagricole și cele destinate dezvoltării 

infrastructurii locale.  

Prima dintre cele trei măsuri M6.1 Înființarea de activități neagricole vine în sprijinul 

inițiativelor antreprenoriale de diversificare a economiei rurale și propune sprijinirea demersurilor de 

demarare a unei afaceri mici locale pe două paliere: noi afaceri, în principal servicii, altele decât cele de 

turism, țintind un număr de 5 proiecte cu o valoare maximă pentru fiecare proiect de 30.000 euro și noi 

afaceri cu activități de producție și servicii cu susținerea a 4 proiecte cu o valoare maximă pentru fiecare 

proiect de 50.000 euro. Ambele tipuri de sprijin avansează, în conformitate cu prevederile regulamentelor 

UE și ale PNDR, respectiv Strategia de Dezvoltare Locală a GAL, 70% din valoarea contractată la 

demararea proiectelor și se completează cu 30% după verificarea atingerii țintelor din planurile de afaceri, 

sumele fiind integral suportate din surse publice. Criteriile de selecție la dispoziția evaluatorilor și a 

Comitetului de Selecție prioritizează serviciile de transport și logistică, producerea și/sau comercializarea 

produselor locale și cu specific local sau tradițional (făină de la morile tradiționale pe apă), producerea și 

comercializarea de fructe și legume deshidratate. 

Măsura M6.2 Investiții în modernizarea întreprinderilor și turism pune la dispoziția 

antreprenorilor din microregiune posibilitatea de a contracta unul dintre cele 3 proiecte cu o valoare totală 
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maximă de 100.000 euro din care 70.000 euro contribuție publică și 30.000 euro contribuția privată prin 

co-finanțarea beneficiarului. Susținerea relativ limitată ca volum financiar permite fie orientarea spre 

renovare, modernizarea și/sau extinderea structurilor turistice existente,  fie investiții în dezvoltarea de 

camping-uri, hostel-uri sau alte forme de găzduire pentru turismul de buget redus. Distribuirea și 

amplasarea în microregiune a proiectelor poate fi asigurată prin structurarea priorităților de selecție astfel 

încât implementarea să asigure, cu titlu indicativ, obiective de investiții la intrarea pe Cheile Nerei în 

arealul Șopotu Nou, arealul Cheile Minișului, arealul morilor tradiționale pe apă, din arealul comunei 

Eftimie Murgu. 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitare și sociale este acoperită de măsura M6.3 

Dezvoltarea satelor, cu o alocare ce reprezintă peste 25% din bugetul total, sume integral din surse 

publice. Cele 8 proiecte propuse spre contractare autorităților locale și asociațiilor sau ONG-urilor din 

microregiune sunt indicativ plafonate la o valoare uniform medie de 50.000 euro. Nevoile specifice și 

negocierea poate conduce la reașezarea valorilor maxime pentru fiecare proiect în măsura în care totalul 

acestora nu afectează indicatorii stabiliți pentru contribuția măsurii în totalul Strategiei de Dezvoltare 

Locală  a GAL și alocarea stabilită pentru măsură în ansamblul bugetului. Obiectivele investițiilor ar 

trebui să asigure o distribuție echitabilă în teritoriu pentru fiecare dintre localitățile membre ale 

parteneriatului GAL.  

În tabelul 2.3. este prezentată distribuția cheltuielilor aferente măsurilor propuse și priorităților 

aferente cu detalierea valorilor cheltuielilor totale pentru finanțarea publică, contribuția privată prin co-

finanțarea beneficiarilor, exprimată în valoare indicativă totală pe măsură și respectiv valorile totale, 

cumulate pentru fiecare măsură, incluzând cheltuielile de funcționare și animare, ca activități obligatorii 

ale structurilor de management ale GAL. După cum se poate observa din nivelurile totale, contribuția 

publică reprezintă 85% din totalul cheltuitelor planificate, iar contribuția privată este prezentă numai 

pentru cele două măsuri M2.1 și M6.2, în conformitate cu cerințele regulamentelor UE și ale PNDR. 

 

Tabelul 2.3. 

Distribuția cheltuielilor pe priorități și măsuri SDL 

Priorități Măsuri Total Public Total Privat Total Cheltuieli 

P1 M1.1 60.000 0 60.000 

 

M1.2 10.000 0 10.000 

P2 M2.1 245.000 245.000 490.000 

 

M2.2 180.000 0 180.000 

 

M2.3 175.000 0 175.000 

P3 M3.1 9.000 0 9.000 

P6 M6.1 350.000 0 350.000 

 

M6.2 210.000 90.000 300.000 

 

M6.3 400.000 0 400.000 

Cheltuieli funcționare și animare 64.481 0 64.481 

TOTAL Cheltuieli Măsuri 1.639.000 335.000 1.974.000 

TOTAL General 1.703.481 335.000 2.038.481 

 

Tabelul 2.4. detaliază la nivel de prioritate și pentru fiecare măsură conținută în SDL, numărul de 

proiecte așteptate spre contractare, valorile indicative în expresie maximă per proiect și realizează suma 

numărului proiectelor și a cheltuitelor totale aferente fiecărei priorități. Astfel, cele 52 de proiecte sunt 

distribuite în principal priorităților P6 și P2 reflectând orientarea strategiei, în special în termeni de volum 

total al cheltuielilor. Numărul de proiecte pentru fiecare prioritate înclină spre prioritatea P2, în principal 

datorită numărului relativ mare de proiecte de sprijinire a fermelor mici și mijlocii și care reprezintă 50% 
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din numărul total de proiecte aferente priorității, diferența, relativ redusă, între cheltuielile totale pentru 

prioritățile P2 și P6, așa cum sunt prezentate în tabel, se datorează prezenței în valoarea cheltuitelor totale 

pentru Prioritatea 2 a contribuției private prin co-finanțare în valoare total estimată de 245.000 euro 

 

Tabelul 2.4. 

Valorile indicative și numărul proiectelor pe priorități și măsuri ale SDL 

Priorități Măsuri Nr. 

proiecte 

Valoare 

indicativă/ 

Proiect 

Nr. proiecte/ 

Priorități 

Cheltuiala 

totală/Priorități 

P1 M1.1 1 60.000 5 70000 

 

M1.2 4 2.500 

 P2 M2.1 7 70.000 24 845000 

 

M2.2 12 15.000 

 

 

M2.3 5 35.000 

 P3 M3.1 3 3.000 3 9000 

P6 M6.1 4 50.000 20 1050000 

 

M6.1 5 30.000 

 

 

M6.2 3 100.000 

 

 

M6.3 8 50.000 

  

Direcțiile prioritare, cu titlu de exemplu în conținutul detalierii anterioare a măsurilor, sunt strict 

indicative și nu induc obligații sau direcționări de nici o natură legată de dezvoltările viitoare în cadrul 

microregiunii GAL. Orientările viitoare sunt strict corelate cu originea obiectivă și natura proiectelor 

propuse, ca cereri de finanțare, spre selecția în GAL. 

                                   

2.3. Proiectul actului constitutiv al Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Almăj”  

  

2.3.1  Proiectul Contractului de asociere   

 

ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ALMĂJ” este persoana juridică de drept privat cu 

scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ai cărei membrii fondatori sunt: 

A. Sector public: Comunele: Bozovici, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Lăpușnicu Mare, Prigor, 

Șopotu-Nou 

B. A. Sector privat ……… 

denumiţi împreună în cele ce urmează „Membrii Fondatori”, ne exprimăm unanim voinţa de asociere, în 

condiţiile prevederilor legale în vigoare pentru realizarea scopului propus al Asociaţiei, în următoarele 

condiţii: 

 

CAPITOLUL I 

DENUMIRE, SEDIUL ŞI DURATA 

 

Art. 1.Denumirea care se va menţiona în toate actele de constituire, funcţionare, cât şi în documentele 

emise de către aceasta este: “ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ALMĂJ”. Denumirea a fost 

rezervată prin verificarea disponibilităţii eliberată de către Ministerul Justiţiei - Serviciul comunicare şi 

relaţii publice şi denumită în cele ce urmează „Asociaţia Grupul de acţiune locală Almăj”. 
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Art. 2.(1) Asociaţia are sediul social în imobilul aflat în Com. Bozovici, nr….., jud. Caraş-Severin, 

înscris în Cartea Funciară nr. …… 

(2) Asociaţia va putea, ulterior înfiinţării, să-şi schimbe sediul social în baza hotărârii Consiliului 

Director, conform Statutului şi a prezentului înscris. 

Art. 3. Asociaţia se constituie pe un termen nelimitat, astfel că aceasta se va putea dizolva prin 

hotărârea Adunării Generale a membrilor, prin dispoziţie judecătorească ori printr-un act legislativ, la 

orice dată, situaţie în care se va preciza destinaţia patrimoniului acesteia, însa numai în conformitate cu 

prevederile legale în materie şi a prezentului act. 

 

CAPITOLUL II 

SCOPUL, OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI 

 

Art. 4.Scopul Asociaţiei este: 

1. Dezvoltarea durabilă a comunităţilor implicate, prin promovarea, iniţierea şi implementare unor 

proiecte în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare a Grupului de Acţiune Locală  Almăj, elaborată în 

cadrul Axei LEADER din PNDR; 

2. Utilizarea parteneriatului public - privat în definirea şi implementarea politicilor publice de 

dezvoltare; 

3. Dezvoltarea economică a comunităţilor participante;  

4. Reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, precum şi restaurarea şi 

conservarea acestora; 

5. Protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţile membre; 

6. Promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult; 

7. Promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de şanse; 

  8. Dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor şi a minorităţilor; 

  9. Promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale; 

10.Facilitarea transformării si modernizării agriculturii zonale în vederea competitivităţii economice; 

11. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului şi facilitarea plasării forţei de muncă; 

12. Activităţi de binefacere în sensul: 

a. Sprijinirii finalizării diferitelor studii academice sau meşteşugăreşti în rândul persoanelor cu o 

situaţie materială precară; 

b. Promovării si organizării elementelor cultural-tradiţionale; 

c. Sprijinirii organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi parteneriate socio-culturale cu 

acestea; 

Subsemnaţii, Membrii Fondatori, declarăm că Asociaţia va acţiona pentru realizarea scopului propus 

atât prin eforturi şi fonduri proprii, cât şi prin colaborarea ori asocierea cu alte organizaţii 

asemănătoare din ţară şi străinătate, cu firme şi asociaţii economice interesate, în limita legislaţiei în 

vigoare şi a prezentului statut. 

Art. 5. Obiectivele Asociaţiei sunt: 

1. Elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de programul LEADER; 

2. Elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare rurală, având ca punct de plecare 

nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen; 

3. Administrarea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecţie 

a proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare locală; 

4. Pregătirea şi acordarea asistenţei de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale care vor să 

participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR); 

5. Asociaţia va colabora cu organisme europene asemănătoare,  încurajând inovarea şi modernizarea 
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know-how-ului sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente; 

6. Acţiuni de promovare a parteneriatelor public-private;  

7. Sprijină valorificarea echilibrată a resurselor locale;  

8. Asociaţia constituie reprezentarea unitara a intereselor zonale în raport cu organizaţiile publice 

centrale, naţionale sau internaţionale;  

Art. 6. Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociaţia va realiza următoarele activităţi: 

1. Elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală;  

2. Instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării strategiilor integrate de dezvoltare 

locală şi informare asupra strategiilor elaborate;  

3. Colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare rurală;  

4. Colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală;  

5. Constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi pentru 

a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală;  

6. Organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;  

7. Organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor 

elaborate;  

8. Organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;  

9. Participare la întrunirile reţelelor interne şi europene;  

10.  Editarea de publicaţii proprii;  

11. Stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând 

participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;  

12. Apel pentru proiecte;  

13. Informare şi comunicare;  

14. Sprijinirea şi încurajarea depunerilor de proiecte; 

15. Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;  

16. Monitorizarea proiectelor;  

17.  Alte activităţi stabilite de Adunarea Generală si/sau Consiliul Director, în condiţiile legii si a 

prezentului statut. 

Art. 7.(1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale conform legii. Dividendele obţinute de 

Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale se folosesc pentru realizarea scopului Asociaţiei, 

dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. 

(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 

accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei. 

 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI 

 

Art. 8.(1) Organele Asociaţiei, potrivit art. 20 din Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: Adunarea Generală, Consiliul 

Director şi Cenzorul. 

(2) Adunarea Generală, este organul de conducere al Asociaţiei şi se constituie iniţial din cei 24 

membrii fondatori ai acesteia.  

Art. 9. (1) Consiliul Director se numeşte de către Adunarea Generală constitutivă, pentru primul 

mandat de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii tacite a mandatului cu câte un alt mandat, la 

expirare, fără limitarea numărului mandatelor,în condiţiile legii, a Statutului şi a prezentului înscris. 

(2)Componenţa nominală a Consiliului Director, la constituire este: 

- Preşedinte;  
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- Vicepreşedinte; 

- Vicepreşedinte. 

Organul de control - Cenzorul Asociaţiei, se numeşte de către Adunarea Generală constitutivă pentru 

primul mandat de 4 (patru) ani, în condiţiile legii, a Statutului şi a prezentului înscris. 

 

CAPITOLUL IV 

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

 

Art. 10.(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare totală de ……….., şi se depune în numerar 

în contul deschis la o instituţie bancară. 

             (2) Acesta se compune exclusiv din numerar, suma fiind depusă într-un cont bancar, provenită 

din aportul subscris şi liber consimţit al membrilor fondatori şi se va putea completa cu lichidităţi, 

bunuri mobile sau imobile, dobândite de Asociaţie potrivit legislaţiei în materie, fie din activităţile 

economice directe organizate potrivit legii în strânsă legătură cu scopul asociaţiei, fie din alte surse: 

a) cotizaţii, 

b) dobânzi bancare,  

c) donaţii,  

d) sponsorizări,  

e) subvenţii,  

f) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei, 

g) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale, 

h) finanţări din programe angajate şi implementate de Asociaţie, 

i) contribuţii de la bugetele locale, 

j) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în condiţiile legii, 

k)venituri din contracte de colaborare, reprezentând contravaloarea serviciilor acordate de 

compartimentele Asociaţiei, 

l) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Asociaţie,  

m) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, 

n) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, 

o) venituri realizate din activităţi economice directe, precum şi orice alte venituri prevăzute de lege. 

(3) Cuantumul cotizaţiilor anuale se va stabili la prima Adunare Generală a Membrilor Asociaţiei. 

Adunarea Generală Constitutivă împuterniceşte pe: 

D-nul ……………………… să îndeplinească următoarele activităţi: 

- să deschidă contul bancar pe numele Asociaţiei pentru a depune patrimoniul acesteia; 

- să semneze în numele nostru toate actele necesare în vederea desfăşurării procedurii de 

dobândire a personalităţii juridice a Asociaţiei; 

- să înscrie Asociaţia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;  

- să semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, modificări 

impuse de instanţa judecătorească competentă, inclusiv pentru dobândirea Codului de Identificare 

Fiscală (C.I.F.), necesar bunei funcţionări a Asociaţiei, în vederea prezentei împuterniciri,  

În realizarea prezentului împuterniciri, delegaţii noştri sunt împuterniciţi, împreună sau separat, să 

efectueze formalităţile necesare, să formuleze cereri, să dea declaraţii, să completeze orice formulare, să 

depună şi să ridice orice documente, să achite orice fel de taxe, reprezentându-ne valabil şi semnând în 

numele nostru şi pentru noi oriunde va fi necesar, semnătura lor fiindu-ne opozabilă. 

 

Redactat astăzi, ______________(data atestării) în  ………. exemplare. 

Semnături……………….. 
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2.3.2 Proiectul Statutului Asociației 

 

STATUTUL 

ASOCIAŢIEI „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ALMĂJ” 

- Proiect  - 

ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ALMĂJ” este persoana juridica de drept privat 

cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ai cărei membrii fondatori sunt: 

A. Sector public: Comunele: Bozovici, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Lăpușnicu Mare, Prigor, 

Șopotu-Nou 

B. Sector privat ……… 

 

CAPITOLUL I 

DENUMIRE, SEDIUL ŞI DURATA 

 

Art. 1. Denumirea care se va menţiona în toate actele de constituire, funcţionare, cât şi în 

documentele emise de către aceasta este: “ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ALMĂJ”. 

Denumirea a fost rezervată prin verificarea disponibilităţii eliberată de către Ministerul Justiţiei - 

Serviciul comunicare şi relaţii publice şi denumită în cele ce urmează „Asociaţia”. 

Art. 2. Asociaţia are sediul social în imobilul aflat în localitatea Bozovici, nr. ….., jud. Caraş-Severin, 

înscris în Cartea Funciară nr . …… 

Asociaţia va putea, ulterior înfiinţării, să-şi schimbe sediul social în baza hotărârii Consiliului 

Director, cu respectarea prevederilor prezentului înscris. 

Art. 3. Asociaţia se constituie pe un termen nelimitat, astfel că aceasta se va putea dizolva prin 

hotărârea Adunării Generale a membrilor, prin dispoziţie judecătorească ori printr-un act legislativ, la 

orice dată, situaţie în care se va preciza destinaţia patrimoniului acesteia, însa numai în conformitate cu 

prevederile legale în materie şi a prezentului act. 

 

CAPITOLUL II 

SCOPUL, OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI 

 

Art. 4. Scopul Asociaţiei este: 

1. Dezvoltarea durabilă a comunităţilor implicate, prin promovarea, iniţierea şi implementare unor 

proiecte în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare a Grupului de Acţiune Locală Caraş-Timiş, elaborată 

în cadrul Axei LEADER din PNDR; 

2.  Utilizarea parteneriatului public - privat în definirea şi implementarea politicilor publice de 

dezvoltare; 

3. Dezvoltarea economică a comunităţilor participante;  

4. Reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, precum şi restaurarea şi 

conservarea acestora; 

5. Protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţile membre; 

6. Promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult; 

7. Promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de şanse; 

8. Dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor şi a minorităţilor; 

9. Promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale; 

10.Facilitarea transformării si modernizării agriculturii zonale în vederea competitivităţii economice; 

11. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului şi facilitarea plasării forţei de muncă; 
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12. Activităţi de binefacere în sensul: 

a. Sprijinirii finalizării diferitelor studii academice sau meşteşugăreşti în rândul persoanelor cu o 

situaţie materială precară; 

b. Promovării si organizării elementelor cultural-tradiţionale; 

c. Sprijinirii organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi parteneriate socio-culturale cu 

acestea. 

Subsemnaţii Membrii Fondatori declarăm că Asociaţia va acţiona pentru realizarea scopului propus 

atât prin eforturi şi fonduri proprii, cât şi prin colaborarea ori asocierea cu alte organizaţii 

asemănătoare din ţară şi străinătate, cu firme şi asociaţii economice interesate, în limita legislaţiei în 

vigoare şi a prezentului statut. 

Art. 5. Obiectivele Asociaţiei sunt: 

1. Elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de programul LEADER; 

2. Elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare rurală, având ca punct de plecare 

nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen; 

3. Administrarea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecţie 

a proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare locală; 

4. Pregătirea şi acordarea asistenţei de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale care vor să 

participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR); 

5. Asociaţia va colabora cu organisme europene asemănătoare,  încurajând inovarea şi modernizarea 

know-how-ului sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente; 

6. Acţiuni de promovare a parteneriatelor public-private;  

7. Sprijină valorificarea echilibrată a resurselor locale;  

8. Asociaţia constituie reprezentarea unitara a intereselor zonale în raport cu organizaţiile publice 

centrale, naţionale sau internaţionale;  

Art. 6. Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociaţia va realiza următoarele activităţi: 

1. Elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală;  

2. Instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării strategiilor integrate de dezvoltare 

locală şi informare asupra strategiilor elaborate;  

3. Colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare rurală;  

4. Colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală;  

5. Constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi pentru 

a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală;  

6. Organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;  

7. Organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor 

elaborate;  

8. Organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;  

9. Participare la întrunirile reţelelor interne şi europene;  

10.  Editarea de publicaţii proprii;  

11. Stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând 

participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;  

12. Apel pentru proiecte;  

13. Informare şi comunicare;  

14. Sprijinirea şi încurajarea depunerilor de proiecte; 

15. Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;  

16. Monitorizarea proiectelor;  

17.  Alte activităţi stabilite de Adunarea Generală si/sau Consiliul Director, în condiţiile legii si a 

prezentului statut. 
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18. elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală;  

19. instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării strategiilor integrate de dezvoltare 

locală şi informare asupra strategiilor elaborate;  

20. colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare rurală;  

21. colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală;  

22. constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi 

pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală;  

23. organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;  

24. organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor 

elaborate;  

25. organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;  

26. participare la întrunirile reţelelor interne şi europene;  

27.  editarea de publicaţii proprii;  

28. stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând 

participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;  

29. apel pentru proiecte;  

30. informare şi comunicare;  

31. sprijinirea şi încurajarea depunerilor de proiecte; 

32. organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;  

33. monitorizarea proiectelor;  

34.  alte activităţi stabilite de Adunarea Generală si/sau Consiliul Director, în condiţiile legii si a 

prezentului statut. 

Art. 7. (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale conform legii. Dividendele obţinute de 

Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale se folosesc pentru realizarea scopului Asociaţiei, 

dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. 

(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 

accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei. 

 

CAPITOLUL III 

MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

 

Art. 8.(1) Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană juridică şi fizică  care depune o adeziune 

scrisă, este de acord cu prevederile prezentului statut şi ale altor reglementări specifice, achită cotizaţia 

anuală şi contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor stabilite. 

(2) Membrii fondatori sunt consideraţi membrii grupului de iniţiativă, semnatari ai Actului constitutiv, 

care îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus. 

(3) Membrii asociaţi sunt persoane juridice şi fizice  care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la mai 

sus şi sunt aprobaţi de Consiliul Director, la propunerea unui membru fondator sau a unui membru 

asociat. 

(4) Membrii de onoare sunt sponsorii, consultanţii, personalităţi, precum si alte persoane care 

sprijină Asociaţia în orice mod. 

Art. 9. (1) Calitatea de membru asociat o poate dobândi orice persoană fizică sau juridică, indiferent 

de rasă, sex, etnie, apartenenţă politică ori religioasă, care este de acord cu statutul Asociaţiei şi o 

sprijină în orice mod pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor sale, admisă de către Consiliului 

Director. 

(2) Calitatea de membru de onoare se acorda de Consiliului Director. 

(3) Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei poate avea loc în următoarele cazuri: 
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- Decesul persoanei fizice; 

- Renunţarea în scris, adresată Consiliului Director; 

- Pierderea drepturilor civile; 

- Excluderea, din iniţiativa Consiliului Director, cu aprobarea Adunării Generale, pentru: 

a) încălcarea regulilor de moralitate şi responsabilitate civică; 

b) nerespectarea prevederilor statutare şi a celorlalte reglementări specifice activităţii 

Asociaţiei, dacă prin aceasta a fost perturbată activitatea Asociaţiei sau lezate interesele legitime ale 

acesteia; 

c) neplata cotizaţiei, conform regulamentului intern. 

Art. 10. (1) Obligaţiile şi drepturile membrilor sunt: 

a) Să participe cu drept de vot la luarea tuturor hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei; 

b) Să aleagă organele de conducere şi să fie aleşi în organele de conducere şi/sau reprezentare 

ale Asociaţiei;  

c) Să primească la cerere toate informaţiile solicitate cu privire la activitatea Asociaţiei;  

d) Să primească cu prioritate publicaţiile editate de Asociaţie;  

e) Să participe la toate manifestările organizate de Asociaţie, în ţară sau în străinătate, în nume 

propriu sau ca reprezentant, conferinţe, simpozioane, congrese etc.; 

f) Să recomande primirea de noi membrii;  

g) Să posede legitimaţie de membru;  

h) Să respecte regulile de moralitate şi responsabilitate civică, precum si regulile de ordine 

interioara; 

i) Să-şi respecte integral angajamentele asumate la dobândirea calităţii de membru; 

j) Să respecte prevederile statutului Asociaţiei; 

k) Să respecte şi să ducă la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei; 

l) Să achite cotizaţia anuală stabilită conform prezentului înscris. Membrii de onoare nu au 

obligaţia achitării unei cotizaţii; 

m) Să sprijine desfăşurarea activităţilor Asociaţiei, inclusiv cele de organizare a manifestărilor 

specifice în ţară şi străinătate. 

(2) Membrii Asociaţiei au datoria de a răspunde la chemările conducerii operative a Asociaţiei în 

vederea organizării unor acţiuni specifice, la rezolvarea unor probleme ce sunt de competenţa fiecăruia 

şi de a participa la Adunările generale ale Asociaţiei. 

(3) Membrii se pot retrage oricând din Asociaţie, cu condiţia achitării integrale a cotizaţiei datorate 

până la momentul retragerii şi a comunicării unei adresei scrise de înştiinţare către Consiliul Director, 

cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înainte de retragere. Adresa va conţine şi o solicitare către Consiliul 

Director de convocare a Adunării Generale Extraordinare. Indiferent de motivul pierderii calităţii de 

membru, cotizaţia achitată până la data respectivă nu se restituie, aceasta rămânând în patrimoniul 

Asociaţiei. 

 

CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI 

 

Art. 11. (1) Organele Asociaţiei, potrivit art. 20 din Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: Adunarea Generală, Consiliul 

Director şi Cenzorul. 

(2) Adunarea Generală, este organul de conducere al Asociaţiei şi se constituie iniţial din cei 24 

membrii fondatori ai acesteia. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de 

control asupra Consiliului Director şi a Cenzorului.  
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(3) Adunarea Generală se consideră statutară dacă la primul termen de convocare participă cel puţin 

jumătate din membrii Asociaţiei, iar hotărârile luate sunt valabile dacă întrunesc majoritatea simplă, cu 

excepţia situaţiilor special reglementate. În cazul în care la primul termen nu se îndeplineşte cvorumul 

necesar, Şedinţa Adunării Generale se amână cu 24 de ore, dată la care hotărârile vor fi considerate ca 

fiind valabile daca sunt adoptate de majoritatea membrilor prezenţi nefiind necesară prezența a 50% din 

membrii Asociaţiei. 

(4) Adunarea Generală a Asociaţiei are următoarele atribuţii: 

a) Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 

b) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 

c) Alege şi revocă membrii Consiliului Director, conform reglementărilor prezentului statut; 

d) Alege şi revocă Cenzorul; 

f) Modifică actul constitutiv şi statutul Asociaţiei; 

g) Hotărăşte lichidarea juridică a Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după 

lichidare; 

h) Aprobă înfiinţarea de filiale; 

i) Exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege sau alte paragrafe din statut. 

Art. 12. (1) Consiliul Director conduce activitatea Asociaţiei în perioada dintre Adunările Generale şi 

este ales cu majoritate simplă, pe bază de candidaturi individuale, pentru o perioadă de 4 (patru) ani şi 

lucrează în şedinţe săptămânale, hotărârile fiind valide cu majoritatea simplă, dacă nu se prevede altfel. 

(2) Consiliul Director este alcătuit din: preşedinte, 3(trei) vicepreşedinţi și 3 (trei) membri, structura 

putând fi ajustată prin hotărârea Adunării Generale, în funcţie de numărul de membrii. 

(3) Consiliul Director, pentru primul mandat de 4 (patru) ani se numeşte de către Adunarea Generală 

constitutivă, cu posibilitatea prelungirii tacite a mandatului cu câte un alt mandat, la expirare, fără 

limitarea numărului mandatelor. Membrii Consiliului Director pot fi revocaţi şi înainte de expirarea 

mandatului, tot de către Adunarea Generală, cu majoritatea absolută şi cu necesitatea ca orice 

modificare a Consiliului Director să fie comunicată grefei instanţei pentru înscrierea în registrul 

Persoanelor Juridice, a acestor modificări.  

(4) Consiliul Director se întruneşte cel puţin odată pe lună, luând hotărâri prin majoritatea simplă, 

putându-se întruni în şedinţe extraordinare - săptămânal şi ori de cate ori este necesar. 

(5) Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

a) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului 

de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 

programului de activităţi; 

b) Încheie orice acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; 

c) Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei; 

d) Executa bugetul de venituri şi cheltuieli; 

e) hotărăşte acordarea sau retragerea garanţiilor şi depunerea de cauţiuni  

f) Elaborează regulamentul intern de funcţionare; 

g) înfiinţează societăţi comerciale în condiţiile legii; 

h) Hotărăşte încheierea contractelor cu terţe persoane fizice sau juridice; 

i) Păstrează legătura cu instituţiile bancare, fiind reprezentantul direct în relaţiile cu acestea, 

putând să deschidă şi să închidă conturi bancare, să aprobe operaţiuni bancare, să acceseze credite şi să 

garanteze cu bunurile Asociaţiei respectivele credite. 

j) angajează şi concediază personalul Asociaţiei; 

k) decide cu privire la modul de încasare al sumelor datorate şi asupra modului şi termenului de 

plată privind aceste sume; 

l) hotărăşte gajarea sau ipotecarea bunurilor; 
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m) decide cu privire la toate delegaţiile de plata, gajurile, ipotecile sau alte garanţii, putând 

dispune sistarea lor înainte de ordonarea plăţii de către debitorii Asociaţiei; 

n) reprezintă Asociaţia în justiţie, hotărând asupra punctului de vedere al acesteia, decide 

încheierea de tranzacţie şi învoieli asupra drepturilor litigioase ale Asociaţiei; 

o) Poate modifica cuantumul cotizaţiilor anuale; 

p) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală, lege şi statut.  

(5) Consiliul Director poate numi organe şi organisme operaţionale sub controlul sau, pentru 

organizarea şi administrarea eficientă a activităţii Asociaţiei. De asemenea, potrivit legii, poate 

împuternici una sau mai multe persoane, cu funcţii executive, pentru a exercita una sau mai multe din 

atribuţiile specificate la aliniatele precedente. 

Art. 13. (1) Preşedintele este numit de către membrii Asociaţiei prin votul majorităţii simple. Este 

conducătorul executiv al Asociaţiei şi exercită atribuţiile stabilite în statut, ca şi competenţele delegate de 

Consiliul Director al Asociaţiei. 

(2) Angajarea Asociaţiei faţă de celelalte persoane fizice şi juridice se va face numai prin acordul 

expres al preşedintelui sau a împuternicitului acestuia. 

(3) Principalele atribuţii ale preşedintelui sunt: 

a) organizează şi conduce activitatea Asociaţiei în scopul aplicării hotărârilor Adunării 

Generale şi ale Consiliului Director, a programelor şi planurilor de activitate aprobate; 

b) prezintă periodic rapoarte Consiliului Director asupra activităţii desfăşurate; 

c) întocmeşte, în conformitate cu actele normative în vigoare şi prezintă spre aprobare 

Consiliului Director – regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei; 

d) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Asociaţiei şi asigură respectarea acestuia; 

e) asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a Asociaţiei, a actelor normative în 

vigoare, precum şi a normelor şi reglementarilor specifice domeniului, emise de către ministerele şi 

organismele de resort; 

f) convoacă Consiliul Director al Asociaţiei şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor acestuia, 

contribuind la întocmirea documentelor şi lucrărilor ce urmează a fi prezentate; 

g) pregăteşte şi prezintă Consiliului Director al Asociaţiei propunerile referitoare la programele 

şi planurile de activitate ale acesteia, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei 

bugetare şi a asigurării bazei materiale; 

h) aprobă programele şi planurile de pregătire prezentate de specialiştii asociaţiei, analizează 

împreună, periodic, stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse şi  rezultatele realizate de  Asociaţie şi alţi 

specialişti din cadrul acesteia; 

i) stabileşte cu trezorierul, cuantumul cheltuielilor pentru fiecare acţiune programată şi 

angajează sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare; 

j) semnează principalele documente şi lucrări elaborate de Asociaţie, programele şi planurile de 

activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi alte lucrări curente ale Asociaţiei; 

k) primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată Asociaţiei şi informează Consiliul 

Director  asupra principalelor probleme apărute; 

l) aprobă necesarul de echipament şi materiale specifice în vederea realizării scopurilor şi 

obiectivelor acesteia; 

m) reprezintă Asociaţia în raport cu organismele de stat şi internaţionale, cu autorităţile 

administraţiei publice, cu alte persoane fizice sau juridice; 

n) asigură informarea publică privind activitatea Asociaţiei. 

o) angajează patrimonial Asociaţia şi semnează actele juridice încheiate cu terţii. 

Art. 14. (1) Vicepreşedinţii aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului Director şi îl ajuta pe preşedinte 

în realizarea atribuţiilor acestuia, în măsură şi cu privire la sarcinile stabilite prin Regulamentul interior 
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de funcţionare. 

(2) Ţin locul preşedintelui, pe baza mandatului expres acordat când acesta lipseşte. 

Art. 15. Contractarea, angajarea şi remunerarea unor persoane fizice sau juridice sau a personalului 

administrativ ori din conducerea Asociaţiei, sau a altor persoane ce îndeplinesc sarcini ori care 

desfăşoară activităţi pentru aceasta, care se stabilesc de către Consiliul Director. 

Art. 16. Asociaţia, ca persoană juridică, răspunde de toate faptele contractuale, delictuale şi quasi 

delictuale săvârşite de reprezentanţii săi în timpul funcţiunii lor, dacă acestea nu sunt imputabile 

reprezentantului care a angajat Asociaţia în asemenea raporturi. 

Art. 17. Membrii care formează organele de direcţie şi administraţie sunt personal şi solidar 

răspunzători pentru daunele provocate din culpa lor, atât faţă de terţi cât şi faţă de persoana juridică 

însăşi. 

Art. 18. (1) Organul  de control  al Asociaţiei este Cenzorul. Acesta este numit pe un mandat de 4 

(patru) ani de către Adunarea Generală, iar revocarea acestuia poate fi făcută de către Adunarea 

Generală. 

(2) Cenzorul este numit şi poate fi revocat de către membrii Asociaţiei şi înainte de expirarea 

mandatului, revocarea putând fi hotărâtă şi de către Consiliul Director, pentru motive întemeiate urmând 

ca Adunarea Generală să valideze această decizie în următoarea întâlnire. 

Potrivit legii în materie, Cenzorul exercită controlul financiar intern al Asociaţiei. 

În exercitarea atribuţiunilor sale Cenzorul: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

b) controlează toate operaţiunile financiare şi economice ale Asociaţiei; 

c) verifica bilanţul, contul de profit şi pierderi şi pe aceasta bază; 

d) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale. 

(3) Cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot şi îndeplineşte orice 

alte atribuţii specifice stabilite de Consiliului Director şi Adunarea Generală. 

 

CAPITOLUL V 

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

 

Art. 19. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare totală de …………, şi se depune în 

numerar în contul deschis la o instituţie bancară. 

(2) Acesta se compune exclusiv din numerar, suma fiind depusă într-un cont bancar, provenită din 

aportul subscris şi liber consimţit al membrilor fondatori în sumă de 100 (una sută) lei fiecare şi se va 

putea completa cu lichidităţi, bunuri mobile sau imobile, dobândite de Asociaţie potrivit legislaţiei în 

materie, fie din activităţile economice directe organizate potrivit legii în strânsă legătură cu scopul 

asociaţiei, fie din alte surse: 

a) cotizaţii,  

b) dobânzi bancare,  

c) donaţii,  

d) sponsorizări,  

e) subvenţii,  

f) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei 

g) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale, 

h) finanţări din programe angajate şi implementate de Asociaţie, 

i) contribuţii de la bugetele locale, 

 j) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în condiţiile 

legii, 
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 k)venituri din contracte de colaborare, reprezentând contravaloarea serviciilor acordate de 

compartimentele Asociaţiei,  

l) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Asociaţie,  

m) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, 

n) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, 

o) venituri realizate din activităţi economice directe, precum şi orice alte venituri prevăzute de 

lege. 

 (3) Cuantumul cotizaţiilor anuale se  va stabili la prima Adunare Generală a Membrilor Asociației 

(4) Patrimoniul Asociaţiei în numerar, se va păstra în conturi în lei sau valută, deschise la una din 

băncile din România, precum şi în casieria Asociaţiei, în condiţiile reglementarilor în vigoare. Bunurile 

mobile se vor înregistra în patrimoniu conform normelor fiscale, iar imobilele dobândite în patrimoniu 

înscriindu-se ca atare în Cartea Funciară, conform legii române în vigoare la momentul dobândirii. 

(5) Folosirea fondurilor băneşti ale Asociaţiei se face potrivit hotărârii Consiliului Director, numai 

pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei, potrivit statutului şi cu respectarea normelor financiare. 

(6) În măsura reglementărilor legale favorabile, Asociaţia va beneficia de reducerile şi scutirile de 

impozite şi taxe pentru eventualele dobândiri de bunuri care sunt folosite sau dobândite, pentru anumite 

operaţii financiare făcute în scopul propus în statut sau orice bunuri destinate patrimoniului Asociaţiei 

ori realizării obiectului şi scopului Asociaţiei. 

(7) Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană fizică şi juridică care depune o adeziune scrisă, este 

de acord cu prevederile prezentului statut şi ale altor reglementări specifice, achită cotizaţia anuală şi 

contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor stabilite, conform prezentului act. 

 

 

CAPITOLUL VI 

DIZOLVARE, LICHIDARE 

 

Art. 20. Asociaţia se dizolvă:  

1) de drept, dacă: 

a) nerealizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, 

dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui 

scop; 

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului director în 

conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, 

potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul director putea şi constituit; 

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege; 

d) prin hotărârea instanţei de judecată;  

e) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;  

f) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;  

g) când Asociaţia urmăreşte alt scop decât acela pentru care a fost constituită;  

h) alte cazuri prevăzute de lege. 

2) prin hotărârea Adunării Generale, cu majoritate absoluta. 

 Art. 21. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se 

află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 

Art. 22. Lichidarea Asociaţiei se va efectua conform procedurii prevăzute în Ordonanţa Guvernului 

nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 23. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către 

persoane juridice cu scop identic desemnate de Adunarea Generală a asociaţilor. 
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CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 24. Asociaţia are drept la siglă, ştampilă, precum şi orice alte elemente de identificare.  

Art. 25. Prezentul statut a fost redactat conform cu prevederile dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 26. Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu prevederile legale în vigoare 

 

Redactat astăzi, _______________(data atestării) în  ……….. exemplare. 

Semnături……………………. 

 

 

2.4. Portofoliu de proiecte integrate în Țara Almăjului 

 

Propunerea unui portofoliu indicativ de proiecte de dezvoltare rurală sprijinite prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 funcționează în optica direcționării inițiativelor de proiect 

propuse de actorii locali în faza de culegere de informații și date direct din teritoriu. Propunerile, ideile și 

forma de structurare aparține structurilor locale din teritoriu, fiind în linie cu orientările realiste de 

stimulare a dezvoltării economiei rurale, atât a celei agricole, la nivelul producției sau procesării 

produselor din regiune, cât și a activităților economice neagricole. Distribuția proiectelor din cele șapte 

comune din Țara Almăjului vizează sprijin pentru investiții propuse de administrațiile publice locale (un 

proiect), dezvoltarea activităților de producție agricolă (un proiect), activități de procesare/prelucrare   

(două proiecte) și diversificarea activităților de economie rurală (trei proiecte). 

 

Proiect 1 

CENTRUL INTEGRAT DE VALORIFICARE A PRODUSELOR REGIUNII PRIN 

BURSA PRODUSELOR LOCALE ȘI TRADIȚIONALE DIN ȚARA ALMĂJULUI 

 

Localizarea  

Localitatea Bozovici. 

Beneficiarul  proiectului/Parteneri/Structuri responsabile de implementarea proiectului 

Consiliul Local al comunei Bozovici. 

Domeniu 

Construcția de infrastructură publică specifică activităților pre-comerciale și comerciale 

desfășurate de terți. 

 

Descriere proiect 

Proiectul propune implementarea unui concept lărgit de piață agroalimentară locală/regională prin 

construcția și operaționalizarea unui centru cu spații și capacități de depozitare temporară, sortare, 

condiționare, ambalare și etichetare, spații specifice de comercializare în conformitate cu prevederile 

legale specifice și alte activități conexe excluzând consumul direct sau imediat. Componenta inovatoare a 

obiectivului investiției este reprezentat de implementarea Bursei Produselor Tradiționale și Locale. 

Această bursă oferă cadrul de promovare și comercializare pentru toate produsele care se califică în 

categoria produselor tradiționale și a produselor locale provenind din regiune. 

 Pentru evitarea transferului prin import de produse provenind din afara regiunii, producători 
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înscriși declară în fiecare sezon suprafețele, efectivele și culturile sau speciile de la care provin aceste 

produse în schimbul unui voucher de acces la bursă. Astfel, limitele superioare ale potențialului de 

producție reprezintă volumele maxime oferite spre comercializare pe bursă. În afara efectului economic 

imediat, în special pentru micii producători, bursa realizează un impact major ca instrument de promovare 

pentru consumatorii din afara regiunii, în special pentru cei din centrele și aglomerările urbane dintr-un 

radius de aproximativ 200km. Implementarea proiectului presupune construcția și amenajarea Centrului și 

dotarea cu echipamente specifice activităților de acest fel. 

 

Stadiul actual 

Piețele și formele de comercializare directă, fie prin lanțuri scurte informale sau comercializare 

directă, sunt demotivante și pot conduce pe termen mediu și lung la abandonarea practicilor de grădinărit 

sau de producție la scară mică. Un număr important de sortimente de produse, unele arhaice, sunt 

prezente numai în producția locală, la nivelul gospodăriei. Implementarea acestui proiect oferă motivația 

și cadrul în care aceste produse, împreună cu producătorii lor, găsesc desfacerea în cele mai bune și 

favorabile condiții. 

 

Activități premergătoare si sursele de finanțare 

Sursa de finanțare este reprezentată de submăsura 7.2 din PNDR 2014-2020 care sprijină 

dezvoltarea de infrastructură locală specifică, inclusiv obiective de infrastructură socială sau educațională. 

Activitățile premergătoare constau în discuțiile și selecția firmei de consultanță care să asume producerea 

cererii de finanțare, proiectării părților construite, lucrărilor de amenajare, achiziția de aparate, utilaje și 

dotări specifice, după natura activităților acoperite prin obiectivul proiectului. Consultanții vor asigura 

expertiza necesară pentru partea tehnică și studiul de fezabilitate, identificarea soluțiilor tehnice și 

sprijinirea implementării proiectului sub toate aspectele, inclusiv a achizițiilor publice, pe durata 

implementării contractului. 

 

Aspecte legale implicate de implementarea proiectului 

Suprafața de teren destinată construcției Centrului este din domeniul public și se află în 

administrarea Consiliului Local Bozovici. 

 

Maturitatea proiectului 

Formele de stimulare a economiei locale și regionale, ca activități agricole și neagricole, cuprinse 

în planurile de acțiune ale strategiilor de dezvoltare locală indică posibilitatea amplificării inițiativelor 

private de dezvoltare prin facilitarea accesului la piață. Astfel, abordarea prin proiect a formelor cadru de 

sprijinire a inițiativelor de dezvoltare prin construcția și operaționalizarea infrastructurii de piață care să 

includă elemente inovative și să promoveze produse ce înglobează inovație este obiectul central al 

prezentului proiect. 

 

Calendar de implementare 

24 de luni incluzând prima lună de contractare. 

 

Buget  

300.000 EUR cu o contribuție publică de 100%. 

 

Sursa de finanțare preconizată 

Submăsura 7.2 - Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor 
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de economisire a energiei 

 

Rezultate 

Grad de ocupare a spațiilor: 100% 

Venituri din exploatare: >70.000 EUR/an 

 

Indicatori 

Locuri de muncă nou create: 5 

Cheltuială publică: 300.000 EUR 

 

Impactul estimat al proiectului  

Impactul economic imediat al proiectului este amplificat de creșterea interesului și participării 

actorilor locali la serviciile oferite de infrastructura Centrului. Veniturile din exploatare subvenționează 

consistent costurile de operare și pot atinge generarea unui micro-fond de dezvoltare la dispoziția 

gestionarului obiectivului, care poate sprijini viitoare micro-proiecte ale comunității. 

 

Proiect 2 

FĂINĂ INTEGRALĂ DE CEREALE PRODUSĂ TRADIȚIONAL ÎN MORILE DE APĂ 

DE LA EFTIMIE MURGU 

 

Localizarea  

Comuna Eftimie Murgu 

Beneficiarul  proiectului/Parteneri/Structuri responsabile de implementarea proiectului 

Cooperativa proprietarilor de mori de apă Eftimie Murgu 

Domeniu 

Procesarea cerealelor, cu precădere a grâului obținut în regiune pentru obținerea de făină pentru 

panificație, dar și al porumbului pentru mămăliga almăjeană. 

 

Descriere proiect 

Proiectul amplifică valoarea locală a morilor de apă, importantă atracție turistică a regiunii, prin 

introducerea acestora în circuitul economic, altul decât cel al serviciilor, respectiv prin utilizarea 

capacității morilor în procesarea cerealelor pentru obținerea de făină. Resursele luate în considerare ca 

materie primă provin în principal din regiune și pot fi suplimentate numai funcție de cererea de piață. 

Intenția introducerii procesării prin morile de apă promovează, în primul rând, maniera tradițională de 

obținere a făinurilor din cereale și doar în subsidiar valoarea sortimentelor de cereale locale și endemice. 

Valoarea comercială a produsului final este esențial influențată de procesarea tradițională și de obținerea 

produsului într-un lanț care include obiective istorice de interes turistic. Limitările specifice ale formelor 

de sprijin prin finanțare publică restrâng accesul la forme superioare de procesare și integrare în consumul 

agroalimentar așa cum ar fi încheierea lanțului de prelucrare prin intermediul unei brutării sau patiserii, 

motiv pentru care abordarea completă necesită un proiect suplimentar ulterior, eventual sprijinit printr-un 

alt program, pentru susținerea finanțării înființării cel puțin a unui astfel de obiectiv, în care făina obținută 

tradițional să poată fi oferită spre consum turiștilor, vizitatorilor sau consumatorilor din regiune și din 

afara acesteia, sub formă de produse de brutărie și/sau patiserie. În egală măsură, produsul final contribuie 

la promovarea directă, prin cumpărători și la promovarea regiunii și atractivității acesteia. Distanțele 

relativ mari la care produsul poate ajunge prin achiziția directă de către turiști și vizitatori sunt ținte dificil 

de acoperit prin mijloacele de promovare clasice. Proiectul presupune achiziția de utilaje de sortare, 

condiționare și ambalare, de instrumente specifice de lucru și control pentru activitatea de procesare.  
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Stadiul actual 

Abordările similare care presupun utilizare de tehnologie tradițională și/sau surse de energie 

alternativă și regenerabilă pentru procesarea primară a cerealelor sunt complet absente în localitate, 

regiune și vecinătate. Oportunitatea transformării este amplificată de numărul potențial mare de turiști și 

vizitatori, astfel încât făina obținută poate să devină unul din produsele importante pentru exportul în 

afara regiunii.  

 

Activități premergătoare si sursele de finanțare 

Activitățile premergătoare presupun înfințarea cooperativei sau asociației proprietarilor de mori 

de apă. Necesitatea este impusă de gestionarea de ansamblu a unităților de procesare tradițională a 

cerealelor și de calificarea în categoria beneficiarilor submăsurii 4.2 care beneficiază de intensitatea 

sprijinului public de 50%. Cooperativa (asociația) nu afectează proprietatea asupra morilor sau 

patrimoniul membrilor de până la momentul fondării formei comune de activitate. Structurarea în această 

formă de funcționare este necesară implementării proiectului și plasează sub proprietate comună a 

cooperativei doar obiectivele achiziționate prin proiect și folosite în comun după finalizarea contractului 

de finanțare. 

 

Aspecte legale implicate de implementarea proiectului 

Pregătirea aspectelor legale cu privire la proprietatea asupra terenului și clădirilor destinate 

implementării proiectului.  

 

 

Maturitatea proiectului 

Nevoia utilizării la un nivel superior a potențialului oferit de prezența funcțională a morilor de apă 

oferă o plajă largă de oportunități. Abordarea spre procesare este nouă și în afara preocupărilor strict 

legate de dezvoltarea sectorului de servicii și turism, cu valoare adăugată mare și retur direct al 

beneficiilor asupra participanților și proprietarilor de mori de apă. 

 

Calendar de implementare 

12 luni incluzând prima luna de contractare. 

 

Buget  

Valoarea totală a proiectului este de 100.000 EUR din care 50% contribuție publică. 

 

Sursa de finanțare preconizată 

Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse 

agricole din PNDR 2014-2020. Prevederile plafonului maxim de finanțare specific submăsurii permit 

finanțarea de proiecte cu valori maxime (pentru componenta de cheltuieli eligibile, respectiv partea de 

sprijin public de până la 50% din total eligibil) de până la 1.500.000 EUR. Nevoile specifice de finanțare 

și capacitatea de susținere prin contribuție privată a membrilor cooperativei conduc la o valoare indicativă 

totală a proiectului de 100.000 EUR. 

 

Rezultate 

Cifră de afaceri: >40.000 EUR. 

Număr de produse obținute prin metode tradiționale: 4. 
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Indicatori 

Cheltuială publică totală: 50.000 EUR. 

Număr de locuri de muncă nou create: 3. 

 

Impactul estimat al proiectului  

Prin implementarea proiectului este generată o plus valoare în economia rurală locală 

considerabilă. Acestui impact economic direct și imediat, efectul promovării conduce la creșterea 

numărului de vizite turistice ale obiectivelor implicate, ale locației morilor de apă și ale regiunii. 

Utilizarea unei etichete de promovare integrată a regiunii pe ambalajul produsului permite obținerea unui 

efect de amplificare. 

 

 

Proiect 3 

MODERNIZAREA FERMEI DE OVINE PRIN INVESTIȚII ÎN PRODUCȚIE ȘI 

PROCESARE PRODUSE PROPRII CU VALORIFICARE ÎN STÂNĂ TURISTICĂ PENTRU 

TURIȘTI ȘI VIZITATORI 

 

Localizarea  

Comuna Dalboșeț. 

Beneficiarul  proiectului/Parteneri/Structuri responsabile de implementarea proiectului 

Fermier cu activitate existentă în creșterea ovinelor. 

Domeniu  

Investiții în modernizarea exploatației zootehnice și procesarea produselor proprii cu 

condiționare, ambalare și valorificare directă. 

 

Descriere proiect  

Implementarea proiectului permite dezvoltarea activității principale, creșterea oilor, 

implementarea de tehnologii care asigură la un nivel înalt standardele de calitate și securitate alimentară a 

produselor obținute și un control mai bun asupra prețului prin valorificare directă din fermă/stână spre 

turiști, vizitatori și clienți. Tehnologia de implementat la scara exploatației este testată pentru acest nivel 

de exploatare și producție, implică un efort investițional moderat și posibil de suportat de către fermier în 

combinație cu sprijinul public aferent din PNDR. Produsele oferite spre valorificare directă vor include 

elemente de brand local și regional spre promovarea efortului de dezvoltare al întregii comunități și 

regiuni. Promovarea și fluxul de vizitatori se sprijină pe promovarea directă prin clienții existenți și în 

egală măsură pe elementele de diseminare din celelalte puncte de activitate economică locală din regiune 

în care promovarea se face bazat pe reciprocitate în efortul de a păstra vizitatorii în regiune pe o durată cât 

mai îndelungată. Tehnic, implementarea presupune achiziția de tancuri pentru lapte, de utilaje specifice 

pentru fermentarea, maturarea, condiționarea și ambalarea produselor lactate. La nivelul exploatării, 

investițiile vizează spațiul de producție, sistema de mașini și utilaje agricole, sistemele de pregătire și 

depozitare a furajelor, amenajarea spațiului pentru vizitatori și clienți. 

 

Stadiul actual 

Nivelul curent al rezultatelor din exploatare este limitativ permițând un acces limitat pe piețele 

locale. Produsele proprii sunt cunoscute unui număr limitat de clienți și vecini prin valorificare directă. 

Spațiul de producție necesită un efort de modernizare atât pentru activitățile de producție, cât și pentru 

facilitarea accesului vizitatorilor și clienților.  
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Activități premergătoare si sursele de finanțare 

Activitățile premergătoare includ angajarea unui consultant care să proiecteze spațiile de 

modernizat, să procedeze la dimensionarea tehnologică pentru partea de procesare și la identificarea 

furnizorilor de tehnologie, să pregătească cererea de finanțare pentru submăsura 4.1 din PNDR și să asiste 

implementarea proiectului.  

 

Aspecte legale implicate de implementarea proiectului  

Nu există impedimente legale în legătură cu implementarea proiectului. Suprafețele exploatate și 

cele luate în considerare pentru dezvoltare sunt în proprietate sau arendă. 

 

Maturitatea proiectului 

Ideea de proiect este rezultatul analizei informale a economiei locale și regionale, a volumului și 

calității infrastructurii, a realităților piețelor urbane în limita accesibilității diurne, a fluxurilor de turiști și 

vizitatori din regiune sau care pot fi atrase sau redirecționate de la obiectivele din proximitate. 

 

Calendar de implementare 

10 luni, începând cu prima lună de contractare. 

 

Buget 

Valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului este plafonată la 400.000 EUR pentru fermele mici 

care produc lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole. Valoarea proiectului propus se 

încadrează în suma de 200.000 EUR din care 50% contribuție publică prin PNDR și 50% contribuție 

privată. 

 

Sursa de finanțare preconizată 

Submăsura 4.1 Sprijin pentru investiții în exploatații agricole permite construcția, extinderea, 

modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de 

acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități cât și amenajarea și dotarea 

spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț 

alimentar integrat. 

 

Rezultate 

- Unitate integrată de producere și comercializare a produselor din lapte de oaie: 1; 

- Sortimente de produse locale în valorificare directă: 4; 

- Număr de vizite (turiști, vizitatori, clienți): 120: 

 

Indicatori 

- Număr de locuri de muncă nou create: 2; 

- Valoare sprijin public: 100.000 EUR; 

- Lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației: 1. 

 

Impactul estimat al proiectului  

Implementarea proiectului produce un flux nou de vizitare și comercializare cu impact economic 

direct asupra beneficiarului proiectului. Impactul economic se extinde asupra angajaților si familiilor 

acestora. Impactul social este complementar proiectului prin activitățile ce pot fi dezvoltate ulterior în 

economia locală cu destinația desfacerii spre participanții la vizite și achiziții din stâna modernizată. 

Finalizarea proiectului și monitorizarea fluxului de clienți, în principal a turiștilor, oferă indicații 
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suficiente pentru dezvoltarea ulterioară a stânei prin amenajare turistică. 

Proiectul are și un important impact educativ și sanitar prin promovarea măsurilor igienico-

sanitare atât de cerute de turiști și necesare pentru viața fermierilor și sănătatea consumatorilor.  

 

 

Proiect 4 

PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII PRIN 

UTILIZAREA FIBRELOR NATURALE 

 

Localizarea  

Comuna Bănia. 

Beneficiarul  proiectului/Parteneri/Structuri responsabile de implementarea proiectului 

Beneficiarul proiectului este un antreprenor local privat. 

Domeniu  

Activitățile sprijinite prin proiect sunt din sfera producției în economia rurală neagricolă. 

 

Descriere proiect 

Proiectul implementează producția de materiale de construcții obținute din fibre naturale, din 

lemn și material lemnos împreună cu fibre de lână, cu dublu scop și funcție, de susținere a pereților sau 

incintelor și de izolare termică și fonică. Utilizarea materialelor și fibrelor naturale este în linia logicii de 

folosire a materialelor disponibile în proximitate și ca resurse naturale regenerabile. Înlocuirea 

materialelor sintetice cu rol de rezistență și/sau izolare termică și fonică cu cele naturale generează un 

număr de avantaje considerabile și pe termen lung: durabilitatea, absența produșilor chimici de sinteză 

degradabili, încadrarea în pretabilitatea utilizării materialelor prezente în regiune, păstrarea echilibrului 

natural și a calității mediului de viață. Utilizarea materialelor și panourilor este posibilă atât în lucrări de 

renovări și modernizări ale construcțiilor cât și în construcțiile noi sau modernizarea spre creșterea 

eficienței energetice și/sau fonice a spațiilor existente. Investiția presupune amenajarea spațiului de 

producție și depozitare temporară, achiziția, instalarea și operaționalizarea utilajelor necesare pentru 

debitare, presare, pregătirea și tratarea fibrelor de lână. Desfacerea produselor țintește zonele de 

dezvoltare Vest, Centru și Nord-Vest ca piață principală cu o pronunțată dezvoltare a sectoarelor de 

construcții, dar și vânzarea bazată pe comenzile online realizate pe site-ului firmei. 

 

Stadiul actual 

Situația pieței fibrelor naturale pentru ultimele două decenii a descurajat sistematic utilizatorii și 

integratorii acestor tipuri de fibre în dezvoltarea de alternative. Abordarea inovativă a folosirii fibrelor de 

lână pentru izolare termică și fonică în combinație cu fibrele din material lemnos răspunde orientărilor 

spre materiale naturale și durabile la costuri considerabil mai mici dată fiind disponibilitatea acestora pe 

piețele locale și regionale din România. Mai mult decât atât, prețurile și în general piața, fac acest 

material și mai accesibil din cauza cererii reduse, prețului și abundenței în ciclicitate anuală. 

 

Activități premergătoare si sursele de finanțare 

Activitățile premergătoare includ angajarea unui consultant care să proiecteze spațiile de 

producție și depozitare temporară, să procedeze la dimensionarea tehnologică pentru partea de procesare 

tehnologică a fibrelor de lână și la identificarea furnizorilor de tehnologie, să pregătească cererea de 

finanțare pentru submăsura 6.4 din PNDR și să asiste implementarea proiectului.  
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Aspecte legale implicate de implementarea proiectului 

Nu există elemente particulare legate de aspectele legale în implementarea proiectului. Terenul pe 

care se amenajează spațiul de producție și depozitare temporară este achiziționat de solicitant și devine 

proprietatea beneficiarului contractului. 

 

Maturitatea proiectului 

Studiul informal de piață consolidat de analiza consultantului sprijină abordarea de nișă pentru 

produsele inovative propuse spre producție. Datele referitoare la cantitățile potențiale de lână și panouri 

din material lemnos disponibile local și regional indică mai mult decât suficiența acestora, chiar 

abundența. Accesul la materii prime nu implică eforturi logistice și nu prezintă tendințe de volatilitate a 

prețurilor pe termen mediu. 

 

Calendar de implementare 

24 de luni, incluzând prima lună de contractare. 

 

Buget  

220.000 EUR (200.000 EUR contribuție publică pentru 90% sprijin public nerambursabil). 

 

Sursa de finanțare preconizată 

Submăsura sM 6.4 Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole din 

PNDR 2014-2020. 

 

Rezultate 

- Produse noi, inovative: 4; 

- Cifră de afaceri: >100.000 EUR. 

 

Indicatori 

- Locuri de muncă nou create: 6; 

      - Cheltuială publică: 200.000 EUR. 

 

Impactul estimat al proiectului  

Implementarea proiectului are un economic impact direct și imediat pentru beneficiar și pentru 

angajații firmei. Economia locală beneficiază de aportul prin taxe a unei noi afaceri neagricole, în creștere 

și de perspectivă. Utilizarea fibrelor naturale și în special a fibrelor de lână poate conduce la revigorarea 

sectorului de prelucrare primară a lânii, în special la scara micilor ateliere și stimularea colectării lânii cu 

cerințe reduse în termeni de calitate a fibrelor. Acest efect amplifică beneficiile asupra economiei locale 

dar și ale celei regionale prin producerea unui debușeu pentru lână. 

 

 

Proiect 5 

DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI ÎN CHEILE NEREI ȘI ÎN SATUL DE MUNTE 

STĂNCILOVA 

 

Localizarea  

Comuna Șopotul Nou și satul se munte Stăncilova. 

Beneficiarul  proiectului/Parteneri/Structuri responsabile de implementarea proiectului 

Fermierii care diversifică activitățile agricole în agroturism. 



91 
 

Domeniu 

Activități specifice de diversificare a profilului de activități agricole, în economie rurală. 

 

Descriere proiect 

Solicitantul își propune suplimentarea substanțială a nivelului veniturilor adăugând activităților 

agricole curente o activitate neagricolă prin dezvoltarea capacității de cazare în fermă și adăugarea 

agroturismului, ca activitate neagricolă. Generarea de venituri suplimentare prin adăugarea de activități 

noi din sfera neagricolă depinde esențial de pregătirea formatului profesional specific activităților din 

sectorul serviciilor. Toate persoanele angajate în pensiunea agroturistică vor fi certificate prin urmarea de 

cursuri de formare în turism. Investițiile țintesc în principal asigurarea capacității de cazare și echipare 

corespunzătoare unei pensiuni agroturistice de trei margarete. Activitățile promovate prin pachetele 

turistice includ activități specifice fermei dar și trasee de parcurs la picior sau pe bicicletă pentru peisajul 

din proximitatea pensiunii, incluzând Cheile Nerei și zona de munte a satului Stăncilova. Integrarea 

produselor proprii și a celor locale complementare este facilitată prin dezvoltarea agroturismului și astfel 

pensiunea oferă turiștilor produse proprii sau obținute de la fermierii din comună. Deschiderea prin 

agroturism poate reprezenta un important factor de motivare și mobilizare pentru cei aflați în situații 

comparabile. Pentru aceste considerente putem plasa proiectul prezent în categoria acțiunilor pilot 

replicabile în întreaga regiune. 

 

Stadiul actual 

Volumul mare și în creștere al turiștilor și vizitatorilor din regiune și mai ales a celor sosiți pentru 

Cheile Nerei poate fi acoperit doar într-o măsură extrem de limitată prin nopți de cazare în apropiere. 

Dezvoltarea capacității de cazare prin pensiuni agroturistice permite absorbția și atragerea de turiști 

orientați spre cunoașterea și experimentarea tradițiilor locale, a vieții rurale și a produselor ce parcurg cea 

mai scurtă distanță între spațiul în care au fost produse și consumatorul final. Pentru aceste motive, 

opțiunile de suplimentare a cazărilor turistice prin agroturism este forma cea mai potrivită de răspuns. 

 

Activități premergătoare si sursele de finanțare 

Sursele de finanțare sunt reprezentate de submăsura specifică din PNDR 2014-2020 (sM 6.4). 

Activitățile preliminare pentru pregătirea proiectului presupun angajarea consultantului în sarcina căruia 

vor reveni soluția constructivă pentru lărgirea capacității de cazare, realizarea/subcontractarea planurilor 

și determinărilor de fezabilitate, includerea specificului local în echiparea spațiilor de cazare și camerelor, 

amenajările specifice ale spațiilor de producție agricolă pentru facilitarea vizitării și ridicarea siguranței 

turiștilor. 

 

Aspecte legale implicate de implementarea proiectului 

Dreptul de proprietate asupra terenului și clădirilor existente care fac obiectul acțiunilor necesare 

pentru implementarea proiectului sunt clar stabilite și delimitate prin activitățile curente ale solicitantului. 

 

Maturitatea proiectului 

Un important număr de studii și analize ale localităților sau regiunii subliniază potențialul de 

dezvoltare prin agroturism pe parcursul ultimelor două decade, iar strategiile de dezvoltare ale 

localităților indică spre aceeași oportunitate. În aceste condiții de cerere ridicată pentru spații de cazare, 

abundență a produselor locale și regionale și a atracțiilor turistice din regiune, abordarea prin prezentul 

proiect are fundamente solide. 
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Calendar de implementare 

24 de luni de la prima lună de contractare. 

 

Buget  

220.000 EUR pe un proiect, cu 90% contribuție publică. 

 

Sursa de finanțare preconizată 

Submăsura 6.4 - Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole din PNDR 

2014-2020. 

 

Rezultate 

Cifră de afaceri: >25.000 EUR / pensiune; 

Spații de cazare agroturistică: 12 / pensiune; 

Număr de vizite turistice: 240 / pensiune.. 

 

Indicatori 

Locuri de muncă nou create: 2 / pensiune. 

Cheltuială publică: 200.000 EUR / pensiune. 

 

Impactul estimat al proiectului  

Dezvoltarea capacității de cazare turistică, în special prin dezvoltarea de pensiuni agroturistice are 

un impact imediat asupra creșterii economice a beneficiarilor. Numărul în creștere de turiști și vizitatori 

stimulează creșterea în continuare a capacității de cazare în paralel cu dezvoltarea de alte activități 

economice atât agricole cât și neagricole ca urmare a creșterii cererii locale și regionale de consum. 

 

 

Proiect 6 

DEZVOLTAREA ATELIERULUI DE TÂMPLĂRIE ARTIZANALĂ 

 

Localizarea  

Comuna Lăpușnicul Mare 

Beneficiarul  proiectului/Parteneri/Structuri responsabile de implementarea proiectului 

Antreprenor rural calificat în prelucrarea lemnului 

Domeniu 

Diversificarea economiei rurale prin demararea unei afaceri neagricole de prelucrare artizanală a 

lemnului 

 

Descriere proiect 

Proiectul presupune demararea unei afaceri noi cu activități neagricole de prelucrare artizanală a 

lemnului pentru producerea de obiecte artizanale, piese de mobilier, instrumente și obiecte din lemn, toate 

purtând însemnele sau decorațiunile specifice regiunii și valorilor culturale comune ale acesteia. 

Operaționalizarea atelierului de tâmplărie presupune echiparea acestuia cu utilajele și instrumentele 

specifice de lucru, cu mobilierul industrial adecvat activității și dimensiunilor acesteia. Materia primă 

luată în calculul evaluărilor de fezabilitate din planul de afaceri provine din regiune pentru amplificarea 

efectului artistic și artizanal imprimat obiectelor din lemn cu tradițiile, caracterul și istoria regiunii. Piața 

de desfacere se sprijină pe comenzile locale, cu precădere pe cele provenind de la fii satelor din regiune 

aflați în prezent în alte zone, regiuni sau chiar state, pe comenzile online realizate prin intermediul site-
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ului atelierului, pe echiparea spațiilor publice din instituțiile din zonă și a pensiunilor agroturistice sau de 

turism rural. La nivel regional implementarea acestui proiect oferă oportunitatea primei instalări a unei 

afaceri de acest tip, această situație oferind atât avantaje directe de piață antreprenorului inițiator cât și 

posibilitatea de a funcționa ca un model pentru inspirația prezentă sau viitoare a tinerilor din regiune în 

căutarea de idei de afaceri în rural. 

 

Stadiul actual 

Activitățile desfășurate în prezent de numărul extrem de limitat de meșteri în prelucrarea 

artizanală a lemnului sunt în situația de a satisface doar solicitări punctuale. Piața acestor obiecte 

prelucrate și impregnate cu tradiția și istoria regiunii, cu elementele naturii sau alte motive care fac parte 

din dezvoltarea comună sau din elementele de originalitate specifice oferă un spațiu de dezvoltare în care 

nivelul cererii depășește cu mult chiar și nivelul ofertei potențiale. 

 

Activități premergătoare si sursele de finanțare 

Premergător depunerii cererii de finanțare solicitantul angajează un consultant responsabil cu 

realizarea proiectării dimensiunilor fizice ale viitorului atelier, prin activitate proprie sau prin 

subcontractare spre proiectanți, realizează planul de afaceri și proiecțiile acestuia în termeni de cifră de 

afaceri, identifică utilajele și instrumentele specifice de lucru pentru atelier și firmele ofertante, pregătește 

achizițiile publice și sprijină beneficiarul în implementare după contractarea proiectului. 

 

Aspecte legale implicate de implementarea proiectului 

Suprafața de teren pe care este amenajat atelierul de tâmplărie se află în proprietatea 

solicitantului. 

 

Maturitatea proiectului 

Observațiile legate de cererea de obiecte din lemn, mobilier sau alte piese sau instrumente provin 

din observații directe ale pieței locale și regionale. Cererile anterioare spre solicitantul proiectului 

contribuie la fundamentarea pieței potențiale și oferă baze suficiente pentru orientarea antreprenorială 

prin proiect. 

 

Calendar de implementare 

24 de luni începând cu prima lună de contractare 

 

Buget  

70.000 EUR grant integral fonduri publice nerambursabile prin submăsura 6.2 din PNDR 

 

Sursa de finanțare preconizată 

Submăsura 6.2 - sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale din 

PNDR 2014-2020 

 

Rezultate 

Cifră de afaceri: >30.000 EUR 

 

Indicatori 

Locuri de muncă nou create: 3 

Cheltuială publică: 70.000 EUR 
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Impactul estimat al proiectului  

Instalarea atelierului de tâmplărie artizanală are un impact economic direct și imediat asupra 

beneficiarului și angajaților acestuia. Puterea exemplului oferită și validată prin implementarea 

proiectului poate servi ca factor de multiplicare în două direcții: pentru cei interesați de dezvoltarea 

profesională prin prelucrarea lemnului, sau pentru cei care doresc să demareze afaceri cu activități 

neagricole și găsesc un model abordat și implementat cu succes. Ambele direcții pot contribui la 

deschiderea în viitorul apropiat de alte afaceri, în localitate sau în regiune contribuind astfel la generarea 

de venituri suplimentare pentru promotori, pentru comunitățile rurale și pentru autoritățile publice locale. 

 

 

Proiect 7 

PROCESAREA, CONDIȚIONAREA ȘI COMERCIALIZAREA LEGUMELOR, 

FRUCTELOR (DE CULTURĂ ȘI DE PĂDURE) ȘI A PLANTELOR MEDICINALE DIN FLORA 

SPONTANĂ 

 

Localizarea  

Comuna Prigor 

Beneficiarul  proiectului/Parteneri/Structuri responsabile de implementarea proiectului 

Solicitant privat, antreprenor rural. 

Domeniu 

Investiții în prelucrarea/procesarea produselor agricole. 

 

Descriere proiect 

Implementarea proiectului presupune construcția, amenajarea și echiparea unei unități de 

procesare a legumelor și fructelor, din cultură sau flora spontană, inclusiv a ciupercilor, prin deshidratare. 

Folosind tradiția existentă în zonă atât pentru acest tip de procesare cât și pentru consumul fructelor și 

legumelor deshidratate, proiectul sprijină implementarea unei afaceri de dimensiuni medii țintind piețele 

locale din zonă și din proximitate. Activitățile specifice, regăsite în tipurile de utilaje cu care unitatea este 

echipată, presupun: achiziția, sortarea și calibrarea fructelor și legumelor provenite din colectarea 

individuală, procesarea inițială prin curățare și dimensionare, deshidratarea, condiționarea, ambalarea și 

depozitarea. Selecția și formarea personalului este etapă obligatorie și cu puternic impact asupra fluxului 

de producție ulterior. Un element esențial succesului afaceri este promovarea produselor readuse pe piață 

după câteva decade împreună cu produse noi neexistente anterior. Diversificarea sortimentului de produse 

oferit la desfacere include forme cu totul noi, din genul cocktail de fructe deshidratate, amestecuri de 

legume deshidratate pentru gătit, suport pentru infuzii din diferite fructe din flora spontană. Această 

abordare lărgită permite accesul pe piețe noi și prezența pe piață pe o durată extinsă, acoperind întregul 

an. 

 

Stadiul actual 

Implementarea unui proiect care să readucă pe piețele locale și regionale produse care au făcut 

obiectul consumului uzual este de mare interes. Acesta poate fi amplificat de game noi de produse, 

singure sau în amestec, pentru consum direct sau procesare în continuare. Cererea potențială este estimată 

ca fiind suficient de elastică pentru a îngloba produse noi și prezintă avantajul unei perioade de păstrare și 

de consum de durată mare. 

 

Activități premergătoare si sursele de finanțare 

Pregătirea cererii de finanțare presupune o consultare preliminară cu un consultant care trebuie să 
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regăsească toată experiența și expertiza tehnologică prezentă în ideea propunerii celei mai fiabile și 

fezabile soluții tehnice pentru implementare și exploatare ulterioară. Activitățile ulterioare desfășurate de 

consultantul angajat presupun: Dimensionarea soluției tehnice de la spațiile construite la utilajele 

tehnologice, determinarea proiecțiilor economice și tehnice, pregătirea și depunerea spre evaluare a 

cererii de finanțare, sprijinirea implementării proiectului sub toate aspectele, până la finalizarea 

obligațiilor contractuale. 

 

Aspecte legale implicate de implementarea proiectului 

Proprietatea asupra terenului aparține solicitantului, viitor beneficiar al proiectului. 

 

Maturitatea proiectului 

Evaluarea cererii și oportunității implementării proiectului se sprijină pe obiceiurile de consum 

anterioare, pe studii de piață pentru segmentul fructelor și legumelor conservate prin deshidratare 

realizate de terți, pe strategiile de dezvoltare locale, regionale și naționale și pe oportunitățile identificate 

de programe de sprijinire a investițiilor în procesare, în special prin PNDR 2014-2020. Apariția pe piață și 

în economia locală a procesatorului nu se produce în condiții de concurență pronunțată, iar desfacerea 

inițială a produselor poate conduce la observații legate de lărgirea capacității de producție. 

 

Calendar de implementare 

24 de luni incluzând prima lună de contractare. 

 

Buget 

100.000 EUR cu 50% sprijin public din totalul cheltuielilor eligibile.  

 

Sursa de finanțare preconizată 

Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse 

agricole din PNDR 2014-2020. 

 

Rezultate 

- Cifră de afaceri: > 30.000 EUR; 

- Produse noi lansate pe piață: 9. 

 

Indicatori 

- Locuri de muncă nou create: 4; 

- Cheltuială publică: 50.000 EUR. 

 

Impactul estimat al proiectului 

Impactul economic imediat al proiectului este considerabil la scara solicitantului. Plasarea pe 

piață a unui sortiment de produse noi împreună cu formele tradiționale de fructe și legume deshidratate 

asigură succesul imediat și pe termen mediu și lung. Posibilitatea lărgirii capacității de producție după 

depășirea limitărilor impuse de programul de sprijinire a investițiilor este oferită de o perioadă suficientă 

de monitorizare a cererii de produse. Impactul la scara economiei locale și regionale se manifestă prin 

introducerea oportunității cultivării de soiuri și sortimente specifice zonei, de colectarea de fructe și 

ciuperci din flora spontană, toate aceste activități fiind generatoare de venituri. Impactul social al 

implementării proiectului la scara familiilor cu probleme de inserție pe piața muncii sau cu venituri 

insuficiente poate fi regăsit în activitățile de colectare și predare a fructelor și legumelor sau în activități 

sezoniere în cadrul unității de deshidratare. 
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Portofoliul indicativ de proiecte în abordare integratoare vizează mobilizarea unui efort 

considerabil din partea solicitanților prin cererile de finanțare. Astfel, totalul celor șapte proiecte 

depășește 1,2 milioane EUR (1.210.000 EUR) sumă din care contribuțiile proprii și valoarea cheltuielilor 

neeligibile reprezintă aproximativ 50% (600.000 EUR). Această mobilizare, dincolo de impactul 

economic imediat și pe termen mediu și lung, reușește să disponibilizeze pentru dezvoltarea individuală și 

locală o sumă altfel imposibil de adus în discuție. Premisele lansării dezvoltării locale și regionale sunt 

completate, izolat, complementar sau sinergic de posibilitatea amplificării investițiilor prin fonduri 

publice la dispoziția actorilor locali provenind din alte programe. 
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CAPITOLUL 3 

PLANURILE STRATEGICE ALE COMUNELOR DIN ALMĂJ 2F

3
 

 

3.1. Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Bănia în perioada 2014-2020 

3.2. Strategia de dezvoltare locală a comunei Bozovici pentru perioada 2014-2020 

3.3. Planul strategic de dezvoltare  socio-economică a comunei Eftimie Murgu 2014-2020 

3.4. Planul strategic de dezvoltare  socio-economică comuna Prigor 2014-2020 

3.5. Planul strategic de dezvoltare  socio-economică a comunei Șopotu Nou 2014-2020 

 

 Viziunea administrației locale cu privire la prioritățile de dezvoltare a fiecărei comune este 

concretizată în planul strategic de dezvoltare socio-economică, întocmit de către unitate administrativ 

teritorială, ca o componentă a planului strategic județean, regional și național. Existența unui document 

strategic la nivel local are menirea de a ordona acțiunile ce urmează a fi realizate creând repere și 

obiective țintă cu caracter mobilizator pentru întreaga comunitate, fiind, în același timp, o condiţie 

obligatorie în procesul de accesarea a fondurilor europene, impusă de către Comisia Europeană. 

Conținutul acestor documente reflectă seriozitatea și competența managementului administrativ al 

comunei, preocuparea și interesul real al edililor locali pentru rezolvarea nevoilor întregii comunități.  

 Pentru o mai bună edificare redăm, în continuare, principalele obiective, priorități și acțiuni 

extrase din planurile strategice a cinci, din cele șapte, comune din Almăj. Primăria  comunei Lăpușnicu 

Mare, la data elaborării acestui raport, nu avea Planul Strategic întocmit pentru perioada 2014-2020. După 

alegerea noului primar, în vara acestui an, s-a demarat acțiunea de elaborarea a acestui document. 

Primăria comunei Dalboșeț, invocând diferite motive, nu a dorit să ne ofere, pentru consultare, planul său 

strategic. 

 

3.1. Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Bănia  

în perioada 2014-2020  

 

Comuna Bănia este aşezată în sudul Banatului, în triunghiul format de oraşele Oraviţa, Moldova 

Nouă şi Băile Herculane. Coordonatele sale geografice sunt de 22.049999° longitudine estică şi 

44.88330° latitudine nordică. Comuna Bănia, este așezată în partea sudică a Depresiunii Almăjului  având 

ca vecinătăți comunele: 

 • Prigor (N-E); 

 • Eftimie Murgu ( E ); 

 • Dalboșeț (V); 

 • Bozovici (N- V ). 

 Bănia are cea mai mare suprafață între toate satele almăjene  (20768 ha), având în general întreg 

teritoriul cuprins între doua râuri mari: Nera la nord-vest și Valea Mare (Berzasca) la sud-est. 

Situată în partea sudică a judeţului Caraş-Severin, pe DJ 571B, localitatea Bănia, reşedinţa 

comunei cu acelaşi nume, se află la o distanţă de 165 km de municipiul Reşiţa şi 135 km de municipiul 

                                                           
3
 Extrase din strategiile de dezvoltare 2014-2020, oferite de către primăriile comunelor din Almăj. Analiza SWOT a 

fost sintetizată la nivelul fiecărei comune din analizele sectoriale (pe domenii).   
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Caransebeş. Este legată de principalele căi de comunicație prin drumul comunal 42 C, care are o lungime 

de 4 km și este asfaltat. Acest drum face legătura înspre nord cu drumul județean 571 și de aici mai 

departe cu drumul național 57 B. Cele mai apropiate stații de linii ferate se află la o distanță apreciabilă 

față de Bănia: gara Iablanița la 45 km, Oravița la 57 km, Reșița la 77 km. 

 

 

  
Figura 3.1. Imagini din comuna Bănia 

 

  

Figura 3.2. Imagini din satul Gârbovăț, aparținător comunei Bănia 

 

Teritoriul comunei Bănia este parte a Depresiunii Bozovici, axându-se pe cursul mijlociu al râului 

Nera. Relieful spaţiului se desfășoară într-un plan general de la S-E înspre N-V, cu valori altimetrice 

cuprinse între 500 şi 250 m, care înlesnesc individualizarea a trei forme distincte de macrorelief - munte, 

terasă şi luncă. Munţii Almăjului domină partea de sud a teritoriului, fiind prezenţi prin versanţii nordici 

care marchează trecerea spre terasa cea mai veche. Terasele, ca unitate de tranziţie între Munţii Almăjului 

şi Lunca Nerei, deţin o mare însemnătate în cadrul spaţiului menţionat. Microrelieful acestor terase este 

foarte variat, culmile fiind în general înguste, iar versanţii foarte complecşi, prezentând forme concave, 

dar şi convexe, alunecări de teren (unele vechi, relativ stabilizate, altele active), cu izvoare de coastă, mai 

frecvente în zona sudică. 
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 Lunca Nerei prezintă cea mai tânără formă de relief, extinderea şi structura ei, în cadrul 

teritoriului comunei Bănia, fiind condiţionate de schimbările petrecute în dinamica râului şi a afluenţilor 

acestuia. În ansamblu, lunca se desfăşoară sub forma unei fâşii de-a lungul râului Nera care comunică cu 

microluncile principalilor afluenţi, morfologia acesteia punând în evidenţă o serie de meandre părăsite şi 

microdepresiuni mlăştinoase, conturate pe fondul unor suprafeţe plane slab ondulate. Atât lunca Nerei, cât 

şi microluncile principalilor afluenţi ai acesteia, la viituri mari, sunt supuse inundaţiilor. 

Terenul agricol al comunei în suprafaţă de 7583 ha este constituit din următoarele folosinţe:  

- arabil 1720 ha (22,8%), 

-  păşuni 4453 ha (58,7%),  

- fâneţe 1033 ha (13,6%), 

-  livezi 377 ha (4,9%).  

Referitor la încadrarea suprafeţei menţionate în clase de calitate (fertilitate), pentru categoria de 

folosinţă "arabil", situaţia se prezintă astfel:  

- cl. a II-a 205 ha (2,7%),  

- cl. a III-a 3936 ha (51,9%), 

-  cl. a IV-a 2146 ha (28,3%), 

-  cl. a V-a 1296 ha (17,1%). 

Localitatea se încadrează perfect în zona climei temperate. Relieful determină, însă, un climat 

specific zonei depresionare și un climat specific Munților Almăjului. Climatul este temperat-continental 

moderat, cu nuanţe submediteraneene, cu o temperatură medie multianuală de 9,20C şi o valoare medie 

multianuală a precipitaţiilor de 673 mm (staţia Bozovici). 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Bănia se ridică la 1.752 de 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când s-au înregistrat 2.014 locuitori. 

Majoritatea locuitorilor sunt români (95,66%), cu o minoritate de romi (1,48%). Pentru 2,63% din 

populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocși (89,5%), cu o minoritate de baptiști (7,53%). Pentru 2,63% din populație, nu este 

cunoscută apartenența confesională. 

Comuna Bănia are în componența sa satele Bănia și Gîrbovăț. Suprafața de teren ocupată fiind de 

20768 de ha, dintre care intravilan: 144 ha, și extravilan: 20624 ha. La ora actuală se înregistrează un 

număr de 680 de locuințe. 

 

Tabelul 3.1. 

Analiza SWOT generală a comunei Bănia 

Puncte tari Puncte slabe 

- Rețele de alimentare cu electricitate, telefonie, 

iluminat public, internet;  

- Nu există factori cu potențial crescut de poluare 

asupra mediului (apei sau solului); 

- Aşezare naturală cu condiții deosebite de mediu 

care scoate în evidenta potențialul istoric, 

arheologic și speologic al zonei; 

- Existența unei administrații publice locale active 

şi motivate, cu o viziune ambițioasă asupra 

dezvoltării economico-sociale a comunității;  

- Existența unor servicii publice locale funcționale: 

poştă, transport călători, serviciul de salubritate, 

servicii medicale;  

- Tendința crescătoare a șomajului în ultimii ani;  

- Scăderea numărului de locuitori în ultimii ani; 

- Calitatea slabă a infrastructurii de drumuri;  

- Lipsa unei baze sportive;  

- Lipsa calificării forței de munca; 

- Lipsa locurilor de munca;  

- Lipsa unei imagini unitare a comunității;  

- Lipsa unui spital; 

- Lipsa asistenței medicale de urgență; 

-  Lipsa unei farmacii non-stop;  

- Lipsa trotuarelor; 

- Nu există piste amenajate pentru bicicliști; 

-  Lipsa transportului local în comun; 
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- Existența școlii primare și a grădiniței cu personal 

specializat în domeniul educației; 

 - Resurse umane disponibile, în căutarea unui loc 

de muncă;  

- Existența unor zone întinse acoperite de păduri, 

având un important rol în asigurarea echilibrului 

ecologic; 

- Potențial zootehnic – creșterea pasărilor, 

bovinelor, porcinelor și cabalinelor;  

- Potențial agricol dezvoltat – pomicultura;  

- Aer puternic ozonat;  

- Potențial cinegetic: mistreți, căpriori, ursul brun, 

cocoș de munte, cerb, capră neagră; 

 - Existența terenului arabil 1720 ha (22,8%), 

păşuni 4453 ha (58,7%), fâneţe 1033 ha (13,6%) şi 

livezi 377 ha (4,9%).   

- La Bănia s-a înființat primul Ocol Silvic privat 

din țară, care deține 8.500 ha pădure și 3.200 ha 

pășune împădurită (aceste suprafețe includ și satul 

Gîrbovăț); 

- Existența căminului cultural, ca pol al activităților 

culturale din comună;  

- Obiective turistice: Biserica Ortodoxă Bănia, 

Muzeul satului Bănia, Cheile Nerei, Mori de Apă, 

Castelul Medieval Sebeșanu etc.;  

- Exploatare forestieră; 

- Infrastructura școlară în curs de reabilitare; 

- Existența bibliotecii comunale;  

- Preocuparea permanentă pentru conservarea 

tradițiilor prin organizarea de manifestări cu 

participare amplă locală; 

- Cultivarea unor relații solide cu diferite orașe 

europene prin înfrățire; 

- Relief atractiv, specific zonei de munte, favorabil 

turismului;  

- Nivel ridicat de acoperire al rețelelor de 

comunicații; 

- Bogăția și varietatea resurselor natural;  

- Structura omogenă a populației – din punct de 

vedere etnic și religios; 

 

-  Lipsa rețelelor de canalizare; 

- Lipsește iluminatul de panoramă pentru clădirile 

de referință; 

- Rata natalității este scăzută;  

- Exista o accentuata migrație a forței de muncă în 

căutare de oportunități; 

- Retenția populației tinere este foarte slabă;  

- Lipsa mijloacelor de agrement pentru turiști; 

- Implicarea redusă a societății civile în problemele 

comunității; 

- Implicarea redusă a cetățenilor în viața 

comunității; 

 - Lipsa unei vidanje care să golească fosele 

septice; 

 - Infrastructura rutieră de acces necesită 

reabilitare;  

- Grad scăzut de conștientizare privind protecția 

mediului; 

-  Lipsa rețelei de gaze naturale în toata comună; 

-  Lipsa unor mijloace de transport în comun între 

satele comunei; 

- Dificultatea de integrare profesională a grupurilor 

dezavantajate (rromi, persoane cu dizabilități, 

persoane peste 45 de ani, șomeri de lunga durata);  

- Existența unui număr mare persoane care au 

nevoie de locuințe sociale;  

- Buget local insuficient pentru cheltuielile curente 

și cofinanțarea proiectelor PUG și PUZ;  

- Pregătirea profesională a populației active este 

sub standardele cerințelor pieței muncii;  

- Lipsa experienței în administrarea proiectelor și în 

atragerea de fonduri structurale; 

- Lipsa surselor de finanțare pentru întocmirea de 

proiecte și realizarea studiilor de fezabilitate; 

- Inexistența unui sistem de protecție socială 

eficient;  

- Dezechilibre în clasele de vârsta ale pădurilor 

datorita exploatărilor neraționale; 

 - Poluarea apelor datorita lipsei unui sistem de 

apă/apă uzată și a stațiilor de epurare; 

- Sistem de gestionare a deșeurilor ineficient. 

Oportunități Amenințări 

- Dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului 

înconjurător prin accesarea fondurilor structurale 

(POSM); 

- Promovarea agriculturii ecologice; 

-  Realizarea sistemului public de apă/apă uzată cu 

- Riscuri naturale cu influenta asupra patrimoniului 

natural și edilitar (alunecări de teren); 

- Migrația tineretului spre zonele urbane sau în 

străinătate; 

- Instabilitate legislativă; 
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stații de epurare și managementul deșeurilor;  

- Existența unei politici regionale și naționale de 

dezvoltare;  

- Posibilitatea de accesare a fondurilor europene 

prin programe operaționale; 

- Posibilitatea valorificării cadrului natural de 

excepție pentru dezvoltarea turismului și atragerea 

investițiilor;  

- Posibilitatea de dezvoltare a sectorului zootehnic 

prin valorificarea pasiunilor și fânețelor; 

- Posibilitatea reînvierii tradițiilor meșteșugărești 

prin stimularea practicării meseriilor tradiționale; 

- Potențial de dezvoltare a industriei materialelor de 

construcție;  

- Trend pozitiv privind dezvoltarea rurala la nivel 

de județ; 

- Programe ale autorităților centrale destinate 

dezvoltării locale;  

- Posibilitatea accesării de fonduri comunitare 

structurale pentru reconversie și dezvoltare 

profesională;  

- Dezvoltarea mediului de afaceri prin accesarea de 

fonduri europene în scopul înființării de noi 

servicii, linii de producție, modernizări, etc. 

- Existența în apropierea comunei a polilor urbani 

(Bocșa, Oravița) ar putea avea efecte negative în 

ceea ce privește atragerea investițiilor directe în 

zona; 

- Infrastructura precară și lipsa utilităților poate 

afecta negativ interesul turistic și cel antreprenorial; 

-  Incapacitatea infrastructurii de a se adapta la 

dezvoltarea intensivă; 

- Risc de creștere a șomajului prin restructurarea și 

retehnologizarea unor societăți; 

- Reticența la schimbare, la nou, a unor cetățeni ai 

comunei, fapt ce constituie un impediment în 

dezvoltarea locală; 

-  Lipsa posibilităților cofinanțării; 

- Capacitate redusă de atragere a fondurilor; 

- Lipsa unei strategii de dezvoltare pe termen 

mediu și lung; 

-  Migrarea forței de munca spre mediul urban; 

-  Creşterea continuă a costului vieții, fără o 

compensare în veniturile populației. 

 

Măsuri pentru dezvoltarea strategică a comunei Bănia 

Obiectivele strategice precum și măsurile pentru dezvoltarea durabilă locală a comunei Bănia țin 

cont de resursele naturale, istoria urbei, resursele financiare, capitalul uman, abilitățile actorilor implicați 

în dezvoltarea comunității, precum și de necesitatea de a păstra un echilibru între investițiile publice și 

investițiile sectorului privat, astfel încât acestea din urmă să nu fie afectate printr-un grad de impunere 

fiscală ridicat pe plan local. Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice necesare dezvoltării durabile 

locale, trebuie promovate un set de măsuri specifice domeniilor sectoriale care acţionează, din perspectiva 

sectorului specific, asupra realizării obiectivelor strategice, principale şi secundare, propuse. 

1. Domeniu sectorial : Infrastructura și utilitățile publice. 

1.1 Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere: 

• Reabilitarea drumului județean 571B;  

• Reabilitarea/modernizarea drumurilor comunale, cca. 8 km, în localităţile comunei Bănia; 

• Reabilitare poduri și podețe la accesul în case, în satele componente ale comunei Bănia;  

• Reabilitare drumuri forestiere; 

• Reabilitarea arterelor principale și a celor de acces în Bănia şi localităţile componente ale 

comunei; 

• Realizarea de intervenții în vederea creșterii gradului de siguranţă în circulaţie; 

• Executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a infrastructurii stradale şi a 

drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiilor de urbanism, studiilor de circulaţie şi 

de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie pentru lucrările de întreţinere şi 

reparaţii; 

• Reparaţii capitale, realizarea de covoare asfaltice, precum şi reabilitarea străzilor. 



102 
 

 

1.2 Asigurarea alimentării cu apă potabilă de bună calitate a localităţilor comunei, 

igienizarea fântânilor publice; 

1.3 Realizarea reţelei de canalizare a apei pluvială comună Bănia:  

• realizare rețea canalizare pluvială, 

• curățire și betonare rigole de scurgere pluvială. 

1.4 Realizare reţea energetică eficientă și modernizarea iluminatului public: 

 Eficientizarea ariei rurale şi implicit optimizarea extinderii reţelei de alimentare cu energie 

electrică în zonele periferice şi în zonele unde există doar parţial; 

 Eficientizarea alimentaţiei cu energie electrică la nivelul comunei; 

 Înlocuirea a 230 corpuri de iluminat, asigurarea iluminatului arhitectural pentru 

principalele obiective turistice din comună; 

 Reabilitarea/ modernizarea sistemului de iluminat public; 

 Realizarea de investiții de aducere a iluminatului public la standarde în ceea ce privește 

eficiența energetică;  

 Introducere în canalizaţii subterane a reţelelor de utilităţi cu prevederea unor cămine de 

acces pentru intervenţii. 

1.5 Introducere sistem încălzire centralizată; 

1.6 Extindere rețea de comunicații. 

 

2. Domeniu sectorial: Îmbunătățirea mediului de afaceri și a turismului. 

2.1. Dezvoltarea economiei rurale prin sprijinirea firmelor existente, încurajarea spiritului 

antreprenorial, dezvoltarea serviciilor suport pentru afaceri:  

• Promovarea surselor de finanţare pentru întreprinzători puse la dispoziţie de comunitatea 

europeană și programelor guvernamentale pentru IMM-uri (industria lemnului, materiale de construcții 

etc.);  

• Formarea unor asociaţii, cercuri profesionale, etc. pentru încurajarea accesului la fondurile 

externe; 

 • Dezvoltarea activităţilor de formare profesională în mediul rural pentru încurajarea spiritului 

antreprenorial, în special al tinerilor;  

• Promovarea şi încurajarea înființării serviciilor de consultanţă; 

 • Acordarea de facilități IMM-urilor: scutiri de la plata impozitelor, alte facilități fiscale;  

• Concesionare perimetru carieră de cuarț unor operatori în domeniu;  

• Concesionare perimetru mină cărbune unor operatori în domeniu; 

 

2.2 Promovare activități producere energie verde: 

 • Înființare parc producție energie eoliană și energie hidraulică (microturbine); 

 

2.3. Refacere PUG (Elaborare/revizuire documentație PUG) 

 

2.4. Încurajarea înființării de structuri de cazare și servicii de agrement: 

• Încurajarea înființării de către întreprinzătorii locali de structuri de cazare (agropensiuni, 

pensiuni, hoteluri etc.); 

 • Încurajarea înființării de către întreprinzătorii locali de servicii conexe (restaurante etc.) și de 

agrement. 
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2.5. Dezvoltarea turismului sportiv, cultural. 

- Amenajarea unor destinaţii ecoturistice şi elaborarea planurilor de dezvoltare şi management a 

acestora; 

- Dezvoltarea de noi produse şi servicii turistice atât sportive cât și culturale, cu respectarea 

identităţii locale şi componentei de promovare turistică (marketingul destinaţiei la nivelul comunei 

Bănia);  

- Conceperea unor pachete turistice integrate care să includă trasee, circuite, produse turistice, 

specifice sau complementare, dezvoltate în parteneriat cu zonele învecinate;  

- Susţinerea/dezvoltarea sporturilor şi activităţilor de recreere;  

- Organizarea de manifestări cultural-artistice 

- Susţinerea artelor şi a culturii ca instrumente de promovare a imaginii rurale. 

 

2.6. Campanie de promovare a comunei: 

 • Elaborarea de materiale publicitare despre comună și oportunitățile de afaceri locale;  

• Promovarea potențialului și a oportunităților de dezvoltare prin intermediul Camerei de Comerț 

Caraș-Severin, târguri, diverse manifestări expoziționale etc.; 

 • Promovarea prin intermediul Centrului de Informare Turistică și pe site-ul primăriei a 

oportunităților de afaceri, a potențialului turistic, obiectivelor turistice și tipurilor de turism ce se 

pot practica: agroturism, turism cultural și arheologic, turism de vânătoare și de pescuit, turism 

montan, de aventură etc. 

 

3. Domeniu sectorial: agricultura - creșterea competitivităţii şi viabilităţii exploataţiilor 

agricole 

3.1 Sprijinirea accesului la finanțare a producătorilor agricoli prin înfiinţarea grupurilor de 

producători, susținerea exploataţiilor agricole (ferme pomicole și zootehnice) şi a serviciilor de 

management a fermelor:  

• Implementarea unui program continuu de pregătire antreprenorială pentru pregătirea în primul 

rând a persoanelor care doresc să iniţieze afaceri, iar în al doilea rând, pentru persoanele care deja au o 

afacere şi care nu au cunoştinţe de antreprenoriat. Această activitate va contribui la dezvoltarea IMM-

urilor şi microîntreprinderilor, ca fundament şi dezvoltare sănătoasă a activităţii economice; 

 • Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării serviciilor de consultanţă, ca suport privat pentru 

dezvoltarea afacerilor, prin pregătirea personalului din firme şi prin servicii profesionale în diverse 

domenii ale consultanţei pentru afaceri; 

 • Promovarea surselor de finanţare pentru producătorii agricoli puse la dispoziţie de comunitatea 

europeană; 

• Formarea unor asociaţii pentru producătorii agricoli (pomicultură, zootehnie etc.) pentru 

încurajarea accesului la fondurile externe; 

 • Promovarea și dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru elaborarea de cereri de finanțare 

pentru producătorii agricoli; 

  • Diseminare informații legate de sursele de finanțare pentru producătorii agricoli (pomicultură, 

zootehnie etc.), servicii în mediul rural etc.; 

 • Înființare grupuri de producători, asociații, cercuri profesionale pe domenii de activitate 

conform legislației în vigoare; 

 • Elaborare cereri de finanțare pentru diverse surse de finanțare de către persoane fizice, persoane 

juridice, consiliul local, ONG-uri etc. 
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3.2 Dezvoltarea activităţilor rurale legate de agricultură şi zootehnie:  

- Amenajarea păşunilor, a izlazului comunal; 

- Înfiinţarea unor centre de colectare: lapte, fructe, fructe de pădure, bureți, plante 

medicinale etc.; 

- Înființare microfabrică de lactate;  

- Înființare fabrică de sucuri naturale fructe; 

  

4. Domeniu sectorial: protecția mediului 

4.1 Sistem modern de gestionare a deşeurilor 

• Dezvoltare sistem de colectare selectivă a deşeurilor comunale în localitățile comunei; 

• Achiziţionarea a 300 buc. de europubele; 

• Activităţi de promovare și conștientizare a necesităţii protecţiei mediului; 

• Aplicare de măsuri sancţionatorii. 

Activități necesare a fi întreprinse pentru realizarea măsurii: 

• Înființarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în localitățile comunei; 

• Întocmirea caietului de sarcini pentru achiziționarea de europubele; 

• Achiziție europubele prin respectarea OG 64 privind achizițiile publice; 

• Acţiuni de informare a populaţiei în domeniul protecţiei mediului; 

• Amenajarea zonelor verzi din faţa caselor; 

• Sancţionarea, prin hotărâri ale consiliului local, a contravenţiilor din domeniu protecţiei 

mediului; 

 

4.2 Amenajarea cursurilor de apă de pe teritoriul comunei (râul Nera ). 

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic; 

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare; 

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute după semnarea contractului 

pe etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.). 

 

5. Domeniu sectorial: infrastructura educațională, socialculturală și promovarea 

incluziunii sociale 

5.1 Dezvoltare/reabilitare infrastructură culturală și sportivă 

• Sprijin pentru crearea de noi spaţii cu funcţiune specifică domeniului culturii; 

• Organizarea de manifestări culturale (festivaluri, serbări, simpozioane, conferinţe, 

expoziţii, târguri); 

• Reabilitare Cămine Culturale; 

• Dotare Cămine Culturale (mobilier, veselă); 

• Stimulare activitate culturală, inclusiv sprijinire înființare ONG-uri; 

• Organizarea sărbătorilor rurale ale comunei Bănia; 

• Modernizarea terenurilor de sport (fotbal, tenis, volei), amenajare tribune, vestiare etc.; 

• Stimulare activitate sportivă (cele două echipe de fotbal, alte activități sportive etc.). 

• Implementarea de programe educaţionale pentru tineri (comportament civic, acces la 

informaţii sectoriale, abilităţi antreprenoriale, etc.), atât prin programe impuse, dar şi prin 

promovarea unei educaţii non-formale, prin implicarea directă a tinerilor în organizaţii de tip 

ONG, astfel încât educarea să fie promovată de ei şi să aibă loc între ei şi pe multiple 

planuri: petrecerea timpului liber şi sport, cultură, formare profesională, antreprenoriat, 

implicare comunitară, sănătate şi educaţie sexuală, etc. 
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• Investiţii pentru crearea de parcuri de joacă pentru copii în cartierele de locuit; 

 

5.2 Dezvoltare/reabilitare infrastructură sanitară. 

• Înființarea unui cabinet stomatologic; 

• Înființare și dotarea unui cabinet medical veterinar la Bănia; 

• Realizarea de investiţii privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate 

pentru aducerea acesteia la standarde moderne de realizare a actului medical în care să se 

respecte bolnavul şi cetăţeanul în general şi să asigure condiţiile prestării unor servicii 

medicale de calitate; 

• Monitorizarea în parteneriat cu sistemul sanitar şi îmbunătăţirea condiţiilor de igienă din 

unităţile de învăţământ; 

• Stimularea implementării de proiecte de educare sexuală a tinerilor, proiecte promovate în 

parteneriat cu ONG-uri care au activitate în sectorul de sănătate; 

 

5.3 Reabilitare infrastructură școlară.  

- Dotare tâmplărie PVC (geamuri și uși) la școala generală;  

- Dotare tâmplărie PVC (geamuri și uși) grădiniță. 

 

5.4 Înființare infrastructură socială și dezvoltare activitate socială. 

• Amenajare piață locală, târg animale, prezentări pomicole; 

• Stimularea activității sociale, inclusiv sprijinirea înființării de ONG-uri. 

 

5.5 Dezvoltare infrastructură educațională. 

• Program de reabilitare a infrastructurii fizice a unităţilor şcolare; 

• Achiziţionarea de echipamente IT şi materiale didactice; 

• Dezvoltarea unui sistem didactic alternativ modern, inclusiv generalizarea sistemului step-

by-step; 

• Promovarea grupelor/claselor de învăţământ în limbi străine; 

• Implementarea unui program de monitorizare a educaţiei categoriilor defavorizate, inclusiv 

a copiilor care au părinţi plecaţi în străinătate; 

• Crearea unui mecanism de facilităţi pentru atragerea cadrelor didactice de calitate; 

• Realizarea unui eveniment local de anvergură pentru aprecierea elevilor cu rezultate 

deosebite; 

• Dezvoltarea rolului şi activităţilor unei case culturale a copiilor şi tinerilor în spiritul 

obiectivului strategic privind cultura şi tradiţia; 

• Implementarea de sisteme educaţionale pe perioada verii; 

• Proiecte de implicare comunitară, şi în special din partea agenţilor economici, pentru 

finanţarea sistemului de educaţie. 

 

6. Domeniu sectorial: CONSOLIDAREA EFICIENȚEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

6.1 Crearea pârghiilor necesare atragerii de fonduri. 

• Specializarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici pentru întocmirea documentaţiilor 

cererilor de finanţare; 

• Accesarea de alte fonduri externe bugetului local şi judeţean; 

• Stimularea înființării de parteneriate: ONG - Administraţie Publică Locală pentru obţinerea 

de finanţări; 

• Stimularea înfiinţării de ONG-uri locale pentru obţinerea de finanţări. 
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6.2 Modernizarea administrației publice locale. 

• Dotarea sediului primăriei (mobilier și echipamente); 

• Achiziționarea de utilaje: mașină pompieri, camion; 

• Menţinerea priorităţilor stabilite de reprezentanţii autorităţii publice locale actuale şi în 

legislatura viitoare; 

• Distribuirea bugetului local în funcţie de priorităţi. 

 

6.3 Relația Administrației Publice cu cetățeanul. 

• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact direct asupra cetăţenilor; 

• Creșterea gradului de transparenţă, informare şi implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor; 

• Eficientizarea serviciilor publice şi îmbunătăţirea furnizării acestora. 

 

7 Domeniu sectorial: integrarea comunităţii rrome 

• Crearea infrastructurii de consiliere și asistenta socială pentru persoanele din comunitatea 

rroma aflate în dificultate; 

• Prevenirea abandonului şcolar; 

• Incluziunea socială a copiilor care practică cerşetoria. 

 

 

3.2. Strategia de dezvoltare locală a comunei Bozovici  

pentru perioada 2014-2020  

 

Localitatea Bozovici este așezată la 45 de grade latitudine nordică și 22 de grade longitudine 

estică și la o altitudine de 250 m. Localitatea este încadrată de Munţii Almăjului și Aninei, având în 

apropiere două înălţimi muntoase distincte: Gosna, la poalele căreia este și poiana cu același nume, și 

Bigărul, acolo unde se afla cunoscuta cascadă și punctul care este marcat pentru trecerea paralelei de 45 

de grade. 

În judeţul Caraș-Severin, comună Bozovici ocupă o poziţie central-sudică. Prin localitatea 

Bozovici trece râul Miniș, principalul afluent al râului Nera, care trece prin localitatea Prilipeţ şi prin 

vecinătatea localităţii Bozovici. 

Între toate dealurile care înconjoară Bozoviciul, Crîstul (denumirea vine de la Crist), supranumit 

și "Dealul Calvarului" are o semnificaţie aparte pentru localnici din cel puţin trei motive: pe vârful lui, la 

340 m înălțime, sunt trei cruci de piatră așezate acolo în secolul XVIII de către comunitatea catolică; de 

pe Crîst este o panoramă completă și impresionantă a localităţii și în general a Văii Almăjului; de mulţi 

ani, pe vârful dealului Crîst se adună localnici în noaptea Învierii și aprind focuri mari la miezul nopţii. 

Conform ultimelor date statistice, populaţia comunei Bozovici este de 3199 de locuitori. Pe 

localități, populația se prezintă astfel: Bozovici (2386), Prilipeţ (792), Valea Minişului (11), Poneasca 

(10). Majoritatea locuitorilor sunt români (87,41%), respectiv rromi (3,66%). Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (84,3%), dar există și minorităţi de baptiști (4,72%), 

penticostali (1,33%) și romano-catolici (1,27%). 

Căile de acces spre Bozovici sunt exclusiv rutiere, principalul drum fiind Drumul National DN-

57B dinspre Anina, Oraviţa sau Reşiţa. Se mai poate intra în Bozovici și dinspre Iablaniţa, deviind de la 

Drumul European E70 (Timișoara București), pe DN-57B, iar dinspre sud, de la Șopotu Nou, prin 

Dalboșeţ, se ajunge la Bozovici pe DJ 571B sau, prin Moceriş, pe Drumul comunal DC 44. Drumul 

Naţional DN 57B străbate localitatea Bozovici, de la intrarea dinspre Iablaniţa şi până la ieşirea spre 

Anina, Oraviţa sau Reşiţa. Pe raza localităţii Bozovici traficul se realizează pe doua benzi, câte una pentru 
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fiecare sens de circulaţie. DN 57B reprezintă principala arteră de tranzit, trece prin centrul localităţii, 

viteza maximă admisă fiind de 50 km/h, cu restricţii zonale de 30 km/h. DN 57B străbate, adiacent, şi 

satul aparţinător Prilipeţ, pe o distanţă de 800 m, în partea sud-estică. 

 

 

Figura 3.3. Localitatea Bozovici – vedere de ansamblu 

 

Din cauza traficului în continuă creștere şi a aglomerării în zona centrală, în perspectivă, se poate 

lua în calcul realizarea unei centuri ocolitoare care să evite localitatea Bozovici prin amplasarea şoselei de 

centură în zona nord-estică, eliberând astfel tot traficul greu din localitate şi fluidizând, în acelaşi timp, 

traficul pe DN 57B. Drumul Județean 571B începe la aproximativ 1,5 km de la ieşirea din localitatea 

Bozovici spre Iablaniţa, la intersecţia cu DN 57B, acesta fiind cel mai important drum judeţean din Valea 

Almăjului. Având o vechime de peste 40 de ani de la momentul modernizării, DJ 571B se afla intr-o stare 

avansată de degradarea, deşi a beneficiat de reparaţii anuale, soluţia pentru repunerea drumului în valoare 

fiind o redimensionare şi o modernizare conformă traficului si standardelor actuale. Drumul comunal DC 

44 este drumul care străbate localitatea Bozovici de la intersecțiile cu DN 57B, din centrul localității, spre 

Lăpuşnicu Mare, Dalboşet sau Moceriş, preluând o mare parte din traficul de pe DJ 571B şi DJ 571G 

pentru cei care au de parcurs traseul spre Reşiţa sau Timişoara, din această direcţie. Starea actuală a 

drumului este una care impune cat mai urgent lucrări de modernizare, cu atât mai mult cu cat peste 2 km 

din traseul acestui drum, străbat localitatea Bozovici, iar aproximativ alți 4 km străbat extravilanul 

comunei Bozovici. Situat pe teritoriul administrativ al comunelor Bozovici şi Lăpuşnicu Mare, DC 44 

poate beneficia chiar de o finanţare comună, rămânând ca autorităţile celor două comune să găsească 

sursele necesare finanţării. Drumul comunal DC 38 străbate localitatea Prilipeţ, începe de la intersecţia cu 

DN 57B si continuă spre comună Prigor, satul Pătaş. Şi acesta drum are nevoie de reparaţii majore. Din 

arterele rutiere menţionate se deschid străzi care intră în categoria celor principale şi care formează o 

reţea cu străzi secundare, toate pietruite, cu excepția unei singure străzi, de aproximativ 100 m lungime, 

care este pavata cu piatra rombica. Lungimea totală a străzilor din localitatea Bozovici este de circa 

12km, iar a celor din Prilipeţ este de aproximativ 4km. Străzile principale se află într-o stare bună în ceea 

ce priveşte calea de rulare, dar sunt necesare lucrări de modernizare care să conțină asfaltarea lor, rigole 

pentru colectarea şi dirijarea apelor pluviale si căi de acces spre proprietăți. 
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Figura 3.4. Bozovici – imagini din localitate și împrejurimi 

 

  
Figura 3.5. Prilipeț, sat aparținător comunei Bozovici, – imagini din localitate 
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O altă categorie de drumuri o reprezintă drumurile forestiere, acestea străbat o parte din pădurile 

comunei Bozovici. Deşi a fost implementat un proiect de reabilitare şi construire de drumuri forestiere, 

prin programul SAPARD, este necesară extinderea acestor drumuri pentru a asigura accesul în zonele 

neaccesibile cu scopul valorificării resurselor forestiere deţinute de comună Bozovici. Totodată, aceste 

drumuri forestiere trebuie întreţinute în permanenţă, ținând cont de circulaţia autovehiculelor de mare 

tonaj care circulă pe ele. Drumurile agricole formează o rețea de drumuri vechi, printre proprietățile 

oamenilor, neexistând drumuri special amenajate pentru accesul facil la terenurile agricole. Majoritatea 

cetățenilor care își lucrează pământul se deplasează, cu utilajele agricole, pe Drumul National 57B, pe 

Drumul Județean 571B sau pe Drumurile comunale DC44 si DC 38, punând în pericol circulația rutiera. 

În aceasta direcție, pentru a asigura accesul spre terenurile agricole si pentru a prelua traficul utilajelor 

agricole de pe arterele principale de circulaţie rutieră, trebuie identificate resursele financiare pentru 

accesarea unui proiect care sa prevadă construirea de drumuri agricole pentru locuitorii comunei 

Bozovici. 

Societăţile comerciale cu sediul în comună Bozovici au declarat o cifra cumulată de afaceri de 

10.978.521 lei, conform datelor furnizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin, 

Agenţia Bozovici. Profilul economic al comunei Bozovici, realizat pe baza cifrei de afaceri, este 

determinat în principal de activităţile în domeniul comerţului (46%). În comună Bozovici, la sfârşitul 

anului 2013, şi-au depus bilanțul contabil un număr de 43 de societăţi comerciale dintre care: 32% în 

domeniul comerţului, 16% în domeniul forestier, 5% în domeniul serviciilor turistice şi 5% în domeniul 

agriculturii. Trebuie menţionat faptul că societăţile considerate mari contribuabili la bugetul de stat sunt 

preluate în evidenţele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin, fapt ce reduce considerabil 

ponderea societăţilor care activează în domeniul forestier. 

Suprafaţa agricolă totală a comunei Bozovici este de 7445 hectare din care :  

- Teren arabil : 1146 ha; 

- Păşuni natural în folosinţă : 4299 ha;  

- Fâneţe natural în folosinţă : 1491 ha; 

- Livezi şi pepiniere pomicole : 323 ha; 

- Rămas neînsămânţat : 186 ha: 

În comună Bozovici, creșterea animalelor este practicată în general în gospodăriile familiale. 

Aşadar, este vorba de exploataţii de semi-subzistenţă, dar mai ales de subzistenţă în care producţia 

agricolă este destinată consumului propriu, foarte puţine fiind acele gospodării care reuşesc să 

disponibilizeze mici cantităţi de produse în vederea comercializării. În fermele de semi-subzistenţă, 

fermierii desfăşoară diverse activităţi agricole de cultivare a porumbului, cartofilor, orzului, grâului 

precum şi activități de creștere a animalelor. 

Dezvoltarea sectorului industrial este deosebit de importantă în economia localităţii deoarece 

reprezintă principală sursă de locuri de muncă. Deşi, conform cifrei de afaceri, activităţile din domeniul 

comerţului ocupă primul loc, domeniul forestier oferă cele mai multe locuri de muncă. Pe raza comunei 

Bozovici funcţionează şi două ocoale silvice, unul în localitatea Bozovici şi altul în satul aparţinător, 

Prilipeţ, fapt ce confirmă potenţialul forestier al comunei. 

Potenţialul turistic al zonei Bozovici este imens prin peisajele extraordinare, pădurile, râurile și 

pârâurile, lacurile, vânatul, fauna piscicolă, și nu în ultimul rând ospitalitatea almăjeanului. De la Cascada 

Bigăr (lângă paralela de 45 de grade) și până la Cheile Nerei, turistul bine îndrumat mai poate vedea 

Păstrăvăria de pe Valea Minișului, pădurile seculare, Morile de apă de la Rudăria (complexul mulinologic 

cel mai reprezentativ din România și cel mai mare din sud-estul Europei, intrat în patrimoniul european), 

barajul și lacul de pe valea pârâului Poneasca, lacul din spatele barajului de pe Valea Minișului, Poiana 

Gosnei. Potenţialul turistic al comunei Bozovici îmbina elemente ale cadrului natural cu patrimoniul 

cultural şi istoric. Principala atracţie turistică este Cascada Bigăr, declarată cea mai frumoasă cascadă din 
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lume pentru felul în care apa cade peste muşchiul care formează cascada. Cascada Bigăr se află amplasată 

pe teritoriul administrativ al comunei Bozovici, face parte din Rezervaţia Naturală Bigăr, fiind delimitată 

de Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului. În apropierea 

cascadei se impune, în primul rând, modernizarea şi extinderea parcării existente precum şi construirea 

unor locaţii de cazare care să includă şi posibilitatea oferirii serviciilor de masă. De asemenea, în preajma 

cascadei sunt necesare investiţii turistice care să ofere multiple posibilităţi de petrecere a timpului liber şi 

recreere, un rol important în acest sens avându-l cei de la Administraţia Parcurilor Naţionale, cei care 

administrează teritoriul Cascadei Bigăr. Limitarea legislativă, în ceea ce privește construcţiile în ariile 

protejate, are nevoie de o revizuire care să permită investiţiile în infrastructura turistică, din preajma 

obiectivelor turistice importante. Numărul vizitatorilor este în continuă creștere, dar lipsa serviciilor şi a 

infrastructurii turistice din preajma Cascadei Bigăr fac ca aceştia să viziteze cascada şi să plece, 

pierzându-se în felul acesta sume importante de bani ce ar putea fi atrase de către localnici sau eventuali 

investitori.  

Comuna Bozovici este situată într-un cadru natural de tip deluros şi de luncă. Este străbătută de 

râurile Nera şi Miniş.  

Clima este caracterizată de influenţe mediteraneene pe un fond climateric temperat continental, 

localitatea fiind situată în imediata proximitate a paralelei 45. Vegetaţia caracteristică este forestieră în 

etaje. Dealurile care înconjoară comună Bozovici au o înălţime medie de 400 m şi îi lasă trei ieşiri: pe 

valea Minişului spre Anina, în nord, pe valea Nerei spre Băile Herculane, în est, şi spre Moldova Nouă, în 

vest. Trăsăturile generale ale climei zonale, regionale si de sector sunt puternic influenţate de condiţiile 

fizico-geografice locale. Sub influenţa reliefului muntos, se realizează o compartimentare a climatului 

general si o etajare evidentă a fenomenelor climatice. Temperatura medie este de 10.5ºC, temperaturile 

maxime fiind în lunile iulie şi august iar temperatura minimă depăşeşte, în timpul lunilor de iarnă, 

valoarea de - 15 º C. 

Teritoriul administrativ al comunei Bozovici este cuprins, cu o suprafaţă considerabilă, în 

perimetrul a două Parcuri Naţionale: Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi Parcul Naţional Semenic - 

Cheile Caraşului. Ca o dovadă în plus că aria administrativă a comunei Bozovici conţine însemnate 

bogăţii naturale sunt şi Rezervaţiile Naturale Bigăr, Lisovacea şi Izvoarele Nerei. 

 

Tabelul 3.2. 

Analiza SWOT generală a comunei Bozovici 

Puncte tari Puncte slabe 

- Comuna Bozovici este cea mai mare comună din 

Valea Almăjului, raportat la populaţie;  

- Localitatea Bozovici reprezintă centrul geo-spaţial 

și administrativ al Țării Almăjului ; 

- Acces la Drumul Naţional 57B;  

- Starea bună a DN 57B;  

- Străzile principale sunt intr-o stare tehnică bună în 

ceea ce priveşte cale de rulare;  

- parte din drumurile forestiere au fost reparate 

printr-o finanţare obţinută prin programul 

SAPARD;  

- Existența a trei operatori de transport ; 

- Existența microbuzelor de transport şcolar;  

- Construcţiile noi și casele private modernizate;  

- Înlocuirea lămpilor de iluminat cu consum mare 

- Reducerea naturală a forţei de muncă prin 

scăderea, îmbătrânirea şi migraţia populaţiei;  

- Existența unor segmente marginale de populaţie 

cu un nivel redus de pregătire profesională;  

- Starea avansată de degradare a Drumului 

comunal DC44; 

- Starea de degradare a DC 38;  

- Existența străzilor neasfaltate;  

- Trotuarele aferente străzilor principale parţial 

reparate;  

- Lipsa trotuarelor pe străzile secundare;  

- Lipsa drumurilor agricole;  

- Inexistența pistelor pentru biciclete;  

- Spaţii de parcare insuficiente;  

- Lipsa unei autogări cu spaţiu de aşteptare;  
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cu lămpi economice tip LED ; 

- Localităţile Bozovici și Prilipeţ dispun de 

alimentare cu apă;  

- Existența unui operator local de colectare a 

deșeurilor;  

- Locuitorii din Bozovici și Prilipeţ beneficiază de 

servicii corespunzătoare în ceea ce privește 

semnalul de telefonie fixă/mobilă, internet și cablu 

tv.;  

- Interesul elevilor absolvenți de 8 clase pentru 

Liceul Teoretic din Bozovici;  

- Înfiinţarea Asociaţiei Consiliilor Locale Sănătate 

pentru Almăj;  

- Existența Orfelinatului Casa Dorca;  

- Existența serviciului de voluntariat pentru situaţii 

de urgenţă, în cadrul Primăriei Bozovici; 

- Ansamblul Folcloric Almăjana;  

- Organizarea anuală a Festivalului de colinde 

„Lângă ieslea minunată”;  

- Asociaţia Culturală Izvoare Almăjene;  

- Muzeul Sătesc Almăjul din Bozovici;  

- Asociaţia Clubul Sportiv Nera Bozovici;  

- Suprafeţe importante de teren cu destinaţie 

agricolă;  

- Păşunile şi fâneţele permit dezvoltarea sectorului 

zootehnic ; 

- Existența a două ocoale silvice pe raza comunei;  

- Prezenţa resurselor miniere; 

- Apartenenţa comunei la Grupul de Acţiune Locală 

Poarta Almăjului asigură oportunităţi de 

participare la proiecte de dezvoltare economică;  

- Potențial turistic natural bogat;  

- Prezenţa Cascadei Bigăr pe teritoriul comunei 

Bozovici;  

- Funcţionarea Centrului de Informare Turistică 

Bozovici;  

- Promovarea locală prin intermediul publicaţiilor 

online : www.taraAlmăjului.ro și 

www.repereAlmăjene.ro ; 

- Condiţiile favorabile de relief și climă;  

- Solurile din zonă sunt favorabile culturilor de 

cereale şi cartofi;  

- Reţeaua hidrografică este bine reprezentată la 

nivel local;  

- Varietatea și bogăţia faunei și florei;  

- Existența celor două Parcuri Naţionale și pe 

teritoriul comunei Bozovici;  

- Inexistența unei linii de cale ferată;  

- Starea de degradare a Hotelului Miniș din 

Bozovici;  

- Starea blocurilor de locuinţe și inexistența unei 

Asociaţii de Proprietari;  

- Piaţă agroalimentară modestă (doar fundaţie și 

acoperiș);  

- Pierderi în rețeaua de distribuție a apei din cauza 

lipsei de contorizare pentru toți utilizatorii;  

- Lipsa unei reţele de distribuţie a gazelor 

naturale; 

- Reţea de canalizare cu o lungime de doar 500 m 

și care deservește doar locuitorii din zona 

centrală a loc. Bozovici;  

- Inexistența unei staţii de epurare;  

- Lipsa semnalului de telefonie mobilă pe traseul 

drumului de acces spre Bozovici dinspre orașul 

Anina;  

- Închiderea Spitalului din Bozovici;  

- Întreruperea lucrărilor la Campusul Şcolar din 

Bozovici;  

- Lipsa unui teren de sport la Liceul din Bozovici 

și starea precară a terenului de sport de la Școala 

Generală din Bozovici;  

- Lipsa dotărilor moderne în cadrul sistemului 

educaţional;  

- Inexistența unui Centru Social;  

- Slabă dotare cu utilaje și echipamente a 

serviciului de voluntariat pentru situaţii de 

urgenţă;  

- Starea de degradare a Căminului Cultural din 

Bozovici;  

- Mărimea redusă a Căminului Cultural din 

Prilipeţ  

- Abandonarea lucrărilor la Casa de Cultură din 

Bozovici;  

- Lipsa unei politici de marketing cultural, ca 

parte a politicilor de promovare;  

- Grad scăzut de valorificare a terenurilor 

agricole;  

- Dotarea insuficientă cu echipamente și utilaje 

agricole;  

- Fragmentarea proprietăţilor funciare afectează 

calitatea şi eficienţa activităţilor agricole;  

- Reducerea constantă a efectivelor de animale;  

- Lipsa unităţilor de procesare a produselor 

agricole şi animale; 
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- Patrimoniul cultural-istoric;  

- Calitatea aerului se încadrează în limitele admise;  

- Nu există cazuri majore de contaminare a solurilor 

şi subsolului la nivelul localităţii;  

- Încadrarea râurilor Miniş și Nera în clasa I de 

calitate;  

- La nivel local, nu sunt înregistrate societăţi 

comerciale a căror activitate economică să 

genereze poluarea semnificativă a atmosferei şi 

solului.  

 

- Lipsa spaţiilor de depozitare şi desfacere a 

produselor agricole şi animale;  

- Gradul redus de practicare a formelor de 

agricultură ecologică; 

- Gradul redus de asociere al fermierilor;  

- Inexistența unei zone industriale;  

- Lipsa infrastructurii turistice din zona adiacenta 

Cascadei Bigăr;  

- Personal insuficient la oficiul poştal;  

- Inexistența unui supermarket; 

- Exploatările forestiere din preajma ariilor 

protejate;  

- Lipsa unui plan de management pentru ariile 

protejate de pe suprafaţa comunei;  

- Poluare fonică și atmosferică în preajma DN57B 

ce străbate, adiacent, localitatea Prilipeţ și care 

trece prin centrul localității Bozovici;  

- Lipsa unei reţele de colectare și a unei staţii de 

epurare pentru apele uzate;  

- Slaba reprezentare a forajelor pentru captarea 

apelor subterane.  

Oportunități Amenințări 

- Atragerea investitorilor  

- Înfiinţarea de noi locuri de muncă;  

- Atragerea tinerilor absolvenţi de liceu sau 

facultate spre aceste noi locuri de muncă;  

- Constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară între comună Bozovici şi comună 

Lăpuşnicu Mare pentru accesarea de fonduri cu 

scopul reabilitării DC 44 și a altor obiective 

comune;  

- Reabilitarea totală, prin redimensionarea la 

cerinţele actuale, a DC44 și repararea DC 38;  

- Identificarea de resurse financiare pentru 

accesarea de fonduri necesare reabilitării și 

construirii de trotuare, amenajarea de spaţii de 

parcare și construirea de piste pentru biciclişti;  

- Reabilitarea Centrului Civic din Bozovici;  

- Accesarea de fonduri pentru construirea de 

drumuri agricole;  

- Accesare fonduri pentru extindere şi construire de 

noi drumuri forestiere;  

- Amenajarea unei autogări cu spaţiu de aşteptare 

pentru călători;  

- Construirea unei centuri ocolitoare pentru 

localitatea Bozovici; 

- Construirea unei linii de cale ferată de la Bozovici 

- Scăderea și îmbătrânirea populaţiei ; 

- Acutizarea problemelor sociale; 

- Lipsa locurilor de muncă;  

- Migraţia forţei de muncă;  

- Starea de sănătate a populaţie este afectată prin 

decizia închiderii Spitalului din Bozovici;  

- Continuarea degradării infrastructurii rutiere ca 

urmare a insuficienţei fondurilor alocate și a 

intensificării traficului rutier; 

- Riscul de producere de accidente rutiere cauzate 

de inexistența drumurilor agricole şi a pistelor 

pentru biciclete;  

- Absenţa investitorilor din cauza stării de 

degradare a drumurilor judeţene şi comunale;  

- Degradarea continuă a stării clădirilor vechi, 

inclusiv a obiectivelor istorice și a blocurilor de 

locuinţe;  

- Capacitatea redusă de a asigura de la bugetul 

local finanţări sau cofinanţări pentru obiectivele 

prezentate la acest capitol;  

- Absenţa unei reţele de canalizare în Bozovici și 

Prilipeţ determină creșterea riscului de 

îmbolnăvire a populaţiei, creşterea gradului de 

poluare a pânzei freatice și a râurilor Miniș și 

Nera;  
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la Iablaniţa; 

- Informarea și susţinerea locatarilor care locuiesc 

la bloc cu privire la importanţa constituirii unei 

Asociaţii de Proprietari cu scopul de a reabilitare a 

blocurilor de locuinţe;  

- Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

construcţia unei pieţe agroalimentare moderne în 

Bozovici;  

- Posibilitatea accesării unor fonduri pentru 

implementarea unei investiţii care să asigure 

suplimentarea debitului de apa bruta, necesar 

consumului din comună Bozovici;  

- Extinderea reţelei de alimentare cu apă;  

- Extinderea reţelei de iluminat public;  

- Construcţia unui parc fotovoltaic;  

- Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

construcția de reţele de canalizare și staţii/staţie de 

epurare pentru localităţile Bozovici și Prilipeţ;  

- Finanţarea unor investiţii pentru realizarea unor 

puncte de acces la internet în zonele de interes 

public ale comunei Bozovici;  

- Posibilitatea accesării de fonduri guvernamentale 

sau europene pentru îmbunătăţirea infrastructurii 

şcolare existente și pentru continuarea lucrărilor la 

Campusul Şcolar din Bozovici;  

- Redeschiderea, reabilitarea şi modernizarea 

Spitalului din Bozovici;  

- Înfiinţarea unui Centru Social în comună 

Bozovici; 

- Înfiinţarea unui centru After School;  

- Accesarea de proiecte pentru achiziţionarea de 

sisteme de monitorizare şi avertizare în caz de 

dezastru;  

- Achiziţionarea de sisteme de supraveghere video;  

- Accesarea de proiecte care să conducă la 

achiziţionarea de utilaje și echipamente pentru 

situaţii de urgenţă;  

- Posibilitatea accesării de finanţări locale, 

guvernamentale, europene sau internaţionale 

pentru realizarea de investiţii în infrastructura 

culturală și cea pentru petrecerea timpului liber;  

- Găsirea unor soluţii de finanţare pentru 

modernizarea Căminului Cultural din Bozovici, 

având în vedere că acesta aparţine Bisericii 

Ortodoxe;  

- Extinderea și modernizarea Căminului Cultural 

din Prilipeţ;  

- Lipsa medicilor;  

- Lipsa fondurilor necesare susţinerii serviciilor 

sociale publice; 

- Absenţa unui sistem de supraveghere video în 

localităţile Bozovici și Prilipeţ menţine riscul 

unor evenimente care pot să afecteze liniştea și 

ordinea publică;  

- Lipsa dotărilor cu utilaje și echipamente pentru 

situaţii de urgenţă face ineficientă intervenţia din 

cadrul serviciului de voluntariat pentru situaţii 

de urgenţă;  

- Ineficienţa Căminului Cultural din Prilipeţ din 

cauza capacităţii reduse;  

- Reducerea terenurilor cu destinaţie agricolă ca 

urmare a împăduririi acestora;  

- Creșterea suprafeţelor necultivate; 

- Scăderea continuă a suprafețelor cultivate și a 

efectivelor de animale datorită posibilităţilor 

reduse de valorificare a produselor agricole;  

- Migrarea forţei de muncă calificate în zona 

urbană și în străinătate; 

- Pierderea identităţii culturale și a tradiţiilor 

specifice;  

- Riscul de degradare al obiectivelor de 

patrimoniu cultural-istoric din comună;  

- Pierderea unor oportunităţi de finanţare 

europeană datorită capacităţii financiare reduse a 

administraţiei publice și a IMM-urilor de a 

derula şi implementa proiecte cu finanţări 

nerambursabile ; 

- Imposibilitatea investiţiilor în infrastructura 

turistică, din zona obiectivelor situate în 

rezervaţiile naturale, din cauza legislaţiei 

restrictive în vigoare;  

- Impactul negativ al îngrăşămintelor și 

pesticidelor și în general al formelor intensive de 

agricultură asupra solului;  

- Circulaţia turistică necontrolată în arealul 

siturilor protejate, urmată de distrugeri ale 

solului și vegetaţiei;  

- Amplificarea formelor de poluare ca urmare a 

lipsei amenajărilor specifice destinate 

popasurilor și campării;  

- Degradarea peisajului prin acumularea de 

deşeuri;  

- Potenţiale inundaţii provocate de râurile Miniş şi 

Nera;  
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- Adoptarea unei soluţii tehnice și a sursei de 

finanţare pentru construcţia începută la Casa de 

Cultură din Bozovici;  

- Posibilitatea finalizării lucrărilor de modernizare 

începute la Stadionul comunal și reabilitarea Sălii 

de Sport din Bozovici;  

- Posibilitatea dezvoltării unor forme de agricultură 

ecologică;  

- Realizarea unui depozit pentru produsele agricole;  

- Posibilitatea realizării și dezvoltării unui parc 

industrial;  

- Accesare de finanţări europene pentru 

modernizarea exploataţiilor agricole şi dezvoltarea 

microîntreprinderilor şi a IMM-urilor locale;  

- Oportunităţi de promovare a formelor de turism 

cultural-istoric, natural și a agroturismului;  

- Includerea obiectivelor turistice locale în circuite 

tematice, spre exemplu: „Turist în Țara 

Almăjului”;  

- Drum de acces rutier și pietonal spre dealul Crîst 

precum și amenajarea platoului din preajma 

crucilor de pe deal; 

- Înfiinţarea unui centru comercial;  

- Creşterea gradului de valorificare a resurselor 

regenerabile de energie (în special biomasa și 

energia solară), inclusiv prin accesarea de 

finanţări în cadrul programelor guvernamentale şi 

europene;  

- Posibilitatea practicării unor forme de turism 

ecologic şi cultural istoric, favorizate de 

patrimoniul cultural şi istoric şi de resursele 

naturale disponibile;  

- Împădurirea terenurilor neutilizate cu scopul de 

creștere a calităţii vieţii; 

- Existența fondurilor disponibile pentru investiţiile 

de mediu;  

- Înfiinţarea unui centru de monitorizare a tuturor 

factorilor cu impact asupra calităţii vieţii, inclusiv 

a factorilor de mediu la nivelul Văii Almăjului.  

- Creştea gradului de poluare atmosferică prin 

intensificarea traficului rutier;  

- Contaminarea solurilor, poluarea atmosferei sau 

a apelor, poluare fonică.  

 

 

 

Viziune de dezvoltare  

Strategia de dezvoltare locală este un document de planificare, destinat să orienteze utilizarea 

resurselor şi valorificarea oportunităţilor din mediul socioeconomic către scopul dezvoltării comunei. 

Totodată, strategia de dezvoltare locală reprezintă un instrument ce permite adaptarea şi reacţia la 

condiţiile cadru în schimbare. Strategia este, în acelaşi timp, premisa pentru accesarea mijloacelor de 

finanţare, în acest scop fiind necesară o prioritizare a proiectelor de dezvoltare ale comunei Bozovici. 
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Pentru a asigura o dezvoltare echilibrată, în care organizaţiile publice şi cele private au roluri de 

egală importanţă, în această relaţie de cooperare participă atât administraţiile publice locale cât şi 

companiile private din zonă şi organizaţiile nonguvernamentale. Numai într-un astfel de cadru complex 

pot fi analizate toate provocările pe care le generează procesul de dezvoltare durabilă al unui teritoriu. Pe 

baza informaţiilor colectate şi a analizei stării actuale a diverşilor indicatori, se poate concluziona că 

localitatea se află la începutul unui stadiu de reconstrucţie, având un nivel relativ scăzut al calităţii vieţii. 

Poziţia geografică permite comunei să atragă resurse importante în ceea ce priveşte dezvoltarea viitoare, 

localitatea Bozovici rămânând principalul centru administrativ, economic, social şi cultural pentru 

întregul ţinut al Țării Almăjului. Provocarea la care trebuie să răspundă administraţia publică este aceea 

de a identifica resursele financiare capabile să genereze un ritm constant de dezvoltare economică, care să 

servească bunăstării locuitorilor comunei. Din acest motiv dezvoltarea infrastructurii trebuie să rămână o 

prioritate pentru comună Bozovici. În acelaşi timp, creșterea competitivităţii sectorului agricol, 

revitalizarea tradiţiilor locale, promovarea patrimoniului cultural, revitalizarea comunităţii şi dezvoltarea 

sentimentului de apartenenţă la comunitate, sunt importante direcţii de dezvoltare locală. 

 

 

DIRECŢII  DE DEZVOLTARE 

1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi protecţia mediului 

 

Obiectiv 1.1 Realizarea de reţele de canalizare, modernizarea şi extinderea reţelei de 

utilităţi existent 

- Realizarea de rețele de canalizare și stații/stație de epurare pentru localitățile Bozovici și 

Prilipeț.  

- Accesarea de fonduri pentru implementarea unui proiect care să asigure suplimentarea debitului 

de apa brută, necesar consumului din comună Bozovici.  

- Modernizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă. 

- Construirea si amenajarea de canale colectoare de ape pluviale pentru prevenirea inundaţiilor. 

 

Obiectiv 1.2 Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere 

1. Modernizarea străzilor, în principal a celor secundare, aflate într-o stare evidentă de degradare.  

2. Reabilitarea totală, prin redimensionarea la cerinţele actuale, a DC 44 şi reabilitarea DC 38.  

3. Reabilitarea trotuarelor existente şi construirea de noi trotuare, amenajarea de spaţii de parcare 

şi construirea de piste pentru biciclişti. 

4. Amenajarea şi sistematizarea intersecţiilor între drumurile principale şi cele secundare.  

5. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor şi a trecerilor de pietoni.  

6. Construirea de drumuri agricole.  

7. Extinderea/construirea de drumuri forestiere. 

8. Amenajarea unei autogări cu spaţiu de aşteptare pentru călători şi locuri de parcare pentru 

mijloacele de transport.  

9. Construirea unei centuri ocolitoare pentru localitatea Bozovici.  

10. Construirea unei linii de cale ferată de la Bozovici la Iablaniţa. 

 

Obiectiv 1.3 Îmbunătăţirea infrastructurii edilitare 

1. Construirea Casei de Cultură din Bozovici.  

2. Reabilitarea Centrului Civic din localitatea Bozovici.  

3. Construirea unei pieţe agroalimentare moderne care să deservească toţi locuitorii din Valea 

Almăjului.  
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4. Reabilitarea Căminului Cultural din Bozovici.  

5. Extinderea şi modernizarea Căminului Cultural din Prilipeţ. 

6. Aplicarea legislaţiei în vigoare pentru schimbarea aspectului şi asigurarea gradului de siguranţă 

pentru Hotelul Miniş din centrul localităţii Bozovici. 

 

Obiectiv 1.4 Îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor publice 

1.Elaborarea unor strategii eficiente de planificare şi dezvoltare urbanistică.  

2.Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice pentru persoane fizice şi juridice.  

3.Organizarea periodică de consultări publice cu privire la proiectele de dezvoltare ale comunei 

Bozovici. 

 

Obiectiv 1.5 Managementul şi protecţia mediului 

1. Implementarea proiectului de Management Integrat al Deșeurilor, derulat la nivelul judeţului 

Caraş-Severin şi care include construirea unei staţii de transfer la Bozovici.  

2. Plantarea de perdele de arbori pe marginea arterelor rutiere din localitate.  

3. Amenajarea de noi spaţii verzi.  

4. Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deşeurilor menajere şi din construcţii.  

5. Derularea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei privind importanţa colectării 

selective a deşeurilor.  

6. Implementarea unor măsuri de protecţie a suprafeţelor de păduri existente.  

7. Elaborarea strategiilor de management a ariilor protejate de către custozii acesteia, cu condiţia 

consultării autorităţilor publice locale pentru identificarea şi demarcarea zonelor de dezvoltare 

durabilă. 

 

Obiectiv 1.6 Creșterea eficienţei energetice şi a gradului de utilizare a resurselor 

regenerabile 

1. Construirea unui parc fotovoltaic. 

2. Reabilitarea termică şi creșterea gradului de independenţă energetică a blocurilor de locuinţe şi 

a clădirilor publice. 

3. Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public prin valorificarea resurselor 

regenerabile şi implementarea de soluţii care asigură reducerea consumului de energie. 

4. Facilitarea accesului populaţiei, inclusiv prin activităţi de informare, la programe şi finanţări 

prin care se susţin investiţiile individuale/de mică anvergură în echipamente de producere a energiei 

electrice/termice din surse curate.  

5. Valorificarea terenurilor neutilizate pentru înfiinţarea unor plantaţii pentru producţia de 

biomasă. 

6. Posibilitatea accesării de fonduri pentru proiecte de biogaz. 

 

2. Crearea unui mediu economic competitiv şi prosper 

 

Obiectiv 2.1 Stimularea iniţiativelor de afaceri 

1. Înfiinţarea unei zone industriale la nivelul comunei Bozovici.  

2. Susţinerea parteneriatelor de tip public-privat.  

3. Elaborarea unei strategii de atragere a investiţiilor în comună Bozovici.  

4. Acordarea de facilităţi, conform legilor în vigoare, investitorilor pentru atragerea acestora spre 

a investi în comună Bozovici.  

5. Sprijinirea dezvoltării micilor producători locali.  
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6. Susţinerea activităţilor de promovare a produselor şi serviciilor agenţilor economici locali.  

7. Facilitarea accesului agenţilor economici la informaţii şi consultanţă de specialitate în vederea 

dezvoltării propriilor afaceri. 

 

Obiectiv 2.2 Dezvoltarea unei agriculturi performante 

1. Sprijinirea tinerilor fermieri.  

2. Realizarea unui depozit pentru produsele agricole.  

3. Stimularea procesului de asociere a producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale pentru 

creșterea competitivităţii acestor activităţi economice.  

4. Susţinerea implementării unor forme de agricultură ecologică.  

5. Înfiinţarea de unităţi de prelucrare a produselor agricole de bază.  

6. Dezvoltarea facilităţilor de desfacere a produselor agro-alimentare.  

7. Stimularea modernizării exploataţiilor agricole prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente 

performante. 

 

Obiectiv 2.3 Dezvoltarea sectorului serviciilor 

1. Dezvoltarea sectorului de servicii suport pentru activităţile industriale din zona aferentă 

teritoriului Văii Almăjului. 

2. Stimularea dezvoltării sectorului de servicii turistice şi de agrement. 

3. Susţinerea de activităţi de informare şi instruire în vederea dezvoltării unei culturi 

antreprenoriale în rândul agenţilor economici locali.  

4. Sprijinirea implementării standardelor internaţionale în domeniul calităţii. 

 

3. Creșterea nivelului calităţii vieţii 

 

Obiectiv 3.1 Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional 

1. Continuarea şi finalizarea lucrărilor la Campusul Şcolar din Bozovici. 

2. Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare existente.  

3. Achiziţia de dotări şi echipamente de specialitate pentru unităţile de învăţământ din comună.  

4. Eficientizarea energetică a clădirilor instituţiilor de învăţământ din comună.  

5. Sprijinirea demersurilor de formare continuă ale cadrelor didactice.  

6. Susţinerea participării elevilor la competiţii naţionale şi internaţionale.  

7. Sprijinirea activităţilor extracuriculare, sportive şi culturale. 

 

Obiectiv 3.2 Asigurarea accesului la educaţie a populaţiei aflate în situaţii de risc 

1. Campanii de informare şi conştientizare a rromilor şi a altor categorii defavorizate privind 

necesitatea educaţiei. 

2. Implementarea unor programe privind educaţia incluzivă.  

3. Acordarea de sprijin financiar pentru elevii care provin din medii defavorizate. 

 

Obiectiv 3.3 Stimularea formării profesionale continue 

1. Implementarea unor programe de consiliere, orientare şi reorientare a carierei pentru tineri şi 

adulţi. 

2. Consultarea reprezentaţilor mediului de afaceri pentru corelarea ofertei de formare cu cerinţele 

specifice de pe piaţa muncii. 
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Obiectiv 3.4 Dezvoltarea infrastructurii pentru serviciile de sănătate, asistenţă socială, 

ordine şi siguranţă, situaţii de urgență 

1. Redeschiderea, reabilitarea şi modernizarea Spitalului din Bozovici.  

2. Reabilitarea clădirii în care funcţionează cabinetele medicilor de familie.  

3. Dotarea cu aparatură medicală modernă a Spitalului din Bozovici. 

4. Deschiderea unui punct farmaceutic în satul aparţinător Prilipeţ.  

5. Sprijinirea acţiunilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate.  

6. Specializarea personalului din serviciile de asistenţă socială. 

7. Implementarea unor programe de tip “after school”. 

8. Colaborări în cadrul unor proiecte între instituţiile locale/judeţene din domeniul asistenţei 

sociale, serviciile publice şi ONG-uri cu scopul înfiinţării unui Centru Social în comună 

Bozovici. 

9. Instalarea de echipamente de monitorizare şi avertizare a populaţiei în cazul unor dezastre.  

10. Achiziţionarea de sisteme de supraveghere video pentru creșterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii.  

11. Construirea de spaţii pentru situaţii de urgenţă. 

12. Achiziţionarea de utilaje şi echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă. 

 

Obiectiv 3.5 Diversificarea agendei culturale locale 

 1. Definirea unei agende culturale locale. 

2. Sprijinirea activităţilor cultural-artistice destinate adolescenţilor şi tinerilor. 

3. Susţinerea activităţilor derulate de asociaţiile şi fundaţiile culturale locale. 

 

4. Dezvoltarea turismului şi a sectorului de agrement 

 

Obiectiv 4.1 Dezvoltarea infrastructurii turistice, de agrement şi petrecere a timpului liber 

1. Reabilitarea/restaurarea clădirilor de patrimoniu din comună Bozovici.  

2. Dezvoltarea infrastructurii de vizitare a obiectivelor turistice de pe raza comunei Bozovici.  

3. Finalizarea lucrărilor de modernizare a Stadionului comunal din Bozovici. 

4. Extinderea bazei sportive din Bozovici prin construirea unui teren sintetic şi a unui bazin de 

înot. 

5. Realizarea unui teren de sport în satul Prilipeţ.  

6. Amenajarea de locuri de joacă.  

7. Amenajarea de spaţii de agrement şi petrecere a timpului liber.  

 

Obiectiv 4.2. Promovarea potenţialului turistic local 

1. Elaborarea unei strategii de promovare turistică. 

2. Promovarea formelor de turism cultural, ecologic şi a agroturismului. 

3. Promovarea on-line a potenţialului turistic local.  

4. Elaborarea şi difuzarea de materiale de marketing turistic.  

5. Dezvoltarea infrastructurii de semnalizare turistică. 

 

În continuare este prezentată lista proiectelor identificate ca prioritare pentru administraţia 

publică a comunei. Implementarea acestor proiecte creează premisele pentru dezvoltarea altor demersuri 

complementare care vin în sprijinul implementării strategiei de dezvoltare locală a comunei Bozovici 

pentru perioada 2014-2020.  
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Tabel 3.3. 

Proiecte prioritare 

Nr. 

Crt. 
Denumire proiect 

Sursa de finanţare 

preconizată 

Termen 

finalizare 

proiect 

1.  Realizarea de rețele de canalizare și stații/stație de 

epurare pentru localitățile Bozovici și Prilipeț  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2016 

2.  Suplimentarea sursei de apă brută care să asigure 

consumul necesar pentru alimentarea cu apă a 

localităţilor Bozovici şi Prilipeţ  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

Bugetul Local  

2016 

3.  Implementarea proiectului de Management Integrat 

al Deşeurilor  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2016 

4.  Finalizarea lucrărilor pentru proiectul 

„Modernizare stadion comunal Bozovici”  

Fonduri guvernamentale  

Bugetul Local  

2016 

5.  Regularizarea cursurilor de apă care provoacă 

inundaţii şi construirea si amenajarea de canale 

colectoare de ape pentru prevenirea inundaţiilor 

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2017 

6.  Modernizarea străzilor din localităţile Bozovici şi 

Prilipeţ  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

Bugetul Local  

2017 

7.  Reabilitarea clădirii în care a funcţionat 

Dispensarul Medical din Bozovici  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

Bugetul Local  

2017 

8.  Reabilitarea Centrului Civic din localitatea 

Bozovici  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

Bugetul Local  

2017 

9.  Reabilitarea trotuarelor existente şi construirea de 

noi trotuare, amenajarea de spaţii de parcare şi 

construirea de piste pentru biciclişti  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

Bugetul Local  

2017 

10.  Continuarea şi finalizarea lucrărilor la Campusul 

Şcolar din Bozovici  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2017 

11.  Construirea Casei de Cultură din Bozovici  Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2017 

12.  Reabilitare Cămin Cultural Bozovici  Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

Buget Local  

2018 

13.  Reabilitare şi extindere Cămin Cultural Prilipeţ  Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2018 

14.  Construire piaţă agroalimentară Bozovici  Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2018 

15.  Construire drumuri agricole  Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2018 

16.  Construire drumuri forestiere  Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2018 

17.  Reabilitarea totală a DC 44  Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2018 

18.  Reabilitare DC 38  Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2018 

19.  Construirea de spaţii pentru situaţii de urgenţă şi 

achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru 

situaţii de urgenţă  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

2018 

20.  Reabilitarea termică şi creșterea gradului de 

independenţă energetică a blocurilor de locuinţe şi 

a clădirilor publice  

Fonduri europene  

Fonduri guvernamentale  

Bugetul Local  

2018 
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3.3. Planul strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Eftimie Murgu 2014-2020 

 

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 

Comuna Eftimie Murgu este situată în partea sudică a județului Caras Severin, în depresiunea 

Almăjului și o parte a munților Locvei, la 80 km de municipiul reședința de județ Reșița și la 451 km de 

orașul București, capitala țării. Este așezată la poalele Munților Almăjului, între două dealuri, pe ambele 

maluri ale râului Rudărica afluent pe stânga Nerei. 

 

  

  

   
Figura 3.6. Imagini din comuna Eftimie Murgu și împrejurimi 

 

Comuna Eftimie Murgu are o suprafață de 9817 ha. 

Funcțiunea agricola se caracterizează în exclusivitate prin activitatea agricola primară care este 

reprezentată de producția vegetala și animală, lipsind în totalitate activitatea secundară - prelucrarea și 

industrializarea unei părți din produsele obținute – precum și activitatea agricola terțiară – care îmbracă 

toate aspectele: prelucrare, depozitare, valorificare atât a produselor agricole brute cât și a celor 

industrializate sau prelucrate. 
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Tabelul 3.4. 

Suprafața comunei Eftimie Murgu 

Categoria Suprafața, Ha 

Arabil 979 

Pășuni  1705 

Fânețe 436 

Pădure 6182 

Livezi 348 

Luciu de apa 8 

Drumuri 21 

Curți construcții 27 

Neproductiv  111 

Suprafața Totală 9817 

 

În comună Eftimie Murgu  terenul arabil reprezintă 14,34% din suprafața totală a comunei. 

Principalele culturi din suprafața arabilă sunt: 

Tabelul 3.5. 

Principalele culturi cerealiere din arabil 

Cultura 
Suprafețe cultivate 

anul 2016, ha 

Suprafețe ce ar putea fi 

cultivate, ha 

Cantitatea de produs 

obținută la ha 

Grâu 200 220 4000 

Porumb 400 450 3000 

Orz  50 70 4500 

 

Legumicultura este practicată în gospodăriile oamenilor, pe o suprafață de 3 ha, fiind cultivate 

legume pentru consumul propriu, cât și pentru comercializare (ceapă, roșii, castraveți, fasole, dovlecei, 

vinete, varză etc.). 

Pomicultura este practicată pe o suprafață de 348 ha, cultivându-se soiuri ca: pruni, meri peri, 

caiși, zarzări, etc. 

Tabelul 3.6. 

Suprafața culturilor legumicole și pomicole 

Cultura 
Suprafețe cultivate anul 2016 

(ha) 
Soiuri 

Legumicultura 3 Roșii, Ardei, Ceapa, Usturoi, Pepeni, etc. 

Pomicultura 348 Prun, Mar, Par, Corcoduș, etc.; 

 

Efectivul de animale pe categorii din comună Eftimie Murgu declarate la Registrul Comerțului la 

sfârșitul anului 2016 se prezintă astfel: 

Tabelul 3.7. 

Efectivele de animale, păsări și albine 

Categoria Număr 

Păsări 3500 

Ovine 2300 

Caprine 40 

Bovine  400 

Porcine 700 

Cabaline 55 

Familii de albine 350 
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Comuna reprezintă 0,86% din suprafața județului, încadrându-se în categoria comunelor mari din 

punct de vedere al teritoriului. 

Comuna Eftimie Murgu, este așezată la poalele munților Almăjului, în depresiunea Almăjului, 

pe râul Rudărica, între coordonatele 44º54’16’’ latitudine nordică în punctul “Lunca lui Brusu” și 

44º43’30’’ latitudine sudică în punctul “Vrapcioanea” în hotar cu Berzasca, 22º2’29’’ longitudine  

vestică,  22º12’30’’ longitudine estică, la altitudinea de 335 m. 

Dealurile care o înconjoară nu depășesc 400 m înălțime ele coboară în pante domoale și sunt 

acoperite de vegetație de foioase și livezi de pomi fructiferi. 

 Dealurile Bozoviciului sunt situate pe latura nord-vestică a depresiunii, la poalele Munților 

Aninei și Semenicului, fiind formate predominant din șisturi cristaline, cu incluziuni de banatite. 

Comuna Eftimie Murgu se învecinează cu: 

- La nord – comună Bozovici; 

- La vest – comună Bănia; 

- Sud – județul Mehedinți; 

- Est – comună Prigor. 

De la drumul național 57 B Oravița – Bozovici - Băile Herculane, se abate, pe partea râului 

Rudăria, un drum asfaltat de 6,7 km (DC 40) care duce în localitatea Eftimie Murgu și se înfundă în 

munți. Principala cale de acces în comună este DJ 571 F. 

Din centrul comunei se parcurg următoarele distanțe până la cele mai importante căi de acces:  

 Gara – Anina – 46 km; 

 DN  – DN 58 B– 7 km; 

 Cale ferata industriala – Iablanița – 41 km; 

 Aeroport – Timișoara – 180 km; 

 Port – Orșova – 80 km; 

 Benzinărie – 10 km. 

 

Ca atestare documentară, localitatea datează încă din cele mai vechi timpuri, dovadă stă 

vechiul drum dacic (29-28 î.e.n.), ce lega satul de vechiul Danubius. 

Data înființării satului se pierde în negura vremii. Unii istorici consideră că satul Eftimie Murgu 

de azi ar fi " o localitate veche datând din perioada statului dac". În prima jumătate a mileniului nostru a 

făcut parte din districtul bănățean "Almăj", aparținător Banatului de Severin. 

Prima atestare a satului Rudăria, este din anul 1484, când era proprietatea lui Iacob Gârleșteanu, 

înnobilat de regele Matei Corvin, satul numindu-se Gârliște, cea mai veche atestare a unui sat din Almăj. 

Numele de Gârliște este un toponim de origine slava prin care se înțelege „un crac de râu care e 

condus la moara”, exact așa cum se împarte și azi apa râului de la intrare în sat, formându-se doua canale 

de râu numite irugi ce alimentează cele 22 de mori cu ciutura. 

Satele, ca și Rudăria, erau așezate tot pe vatra de azi a comunei, despărțite doar de râul Rudărica 

și anume: satul Gârliște era pe partea stânga a râului, lângă gura Globului, și satul Rudăria care își avea 

vatra pe malul drept al râului. 

Comuna Eftimie Murgu face parte din Grupul de Acțiune Locală – CĂLUGARA – fiind format 

din comunele: Ciclova Romana, Răcășdia, Ciuchici, Naidăș, Goruia, Ciudanovița, Grădinari, Vărădia, 

Vrani, Sasca Montana, Bănia, Dalboșeț, Pojejena, Cărbunari, Socol, Ticvaniu Mare, Berliște, Bozovici, 

Lăpușnicu Mare și Eftimie Murgu. 

Strategiei de Dezvoltare Locala durabilă a comunei Eftimie Murgu pornește de la următoarele 

premise: 

 să îmbunătățească condițiile de viața ale populației comunei (locuințe și locuri de munca la 

standarde europene);  
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 să ridice standardul calitativ al designului comunei, al construcțiilor, serviciilor și al imaginii în 

general;  

 să ofere oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub forma 

investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente 

între parteneri;  

 să permită o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbări ce au loc în comună. De 

aceea, procesul de planificare trebuie să fie creativ, participativ și anticipativ. 

 

Tabelul 3.8. 

Analiza SWOT a comunei Eftimie Murgu 

Puncte tari Puncte slabe 

- Suprafața teritorial administrativă a comunei 

este de 9817 ha, din care arabil 979 ha, pășune 

1705 ha, fâneața 436 ha, pădure 6182 ha etc.; 

- Pesticidele și îngrășămintele se folosesc în 

cantități foarte mici; 

- Existența condițiilor și tradiției pentru creșterea 

animalelor în gospodarii; 

- Existența forței de muncă în comună și în special  

tineri fără loc de muncă ; 

- Existența unor producții  bogate de fructe de 

pădure; 

- Predomină culturile de grâu, porumb, orz; 

- Livezi 348 ha, legumicultura 3 ha; 

- Prezența fondurilor europene ce pot fi absorbite 

în vederea impulsionării afacerilor în agricultură 

și pentru tinerii fermieri; 

- Drumuri de  acces DJ 571 F; 

- Gospodăriile racordate la rețeaua electrică în 

procent de 100%; 

- Existența infrastructurii de telefonie mobilă în 

comună - 70%, cablu TV - 75%, precum și a 

internetului – 40%, și a telefoniei fixe - 50%; 

- Orașe importante apropiate: Reșița la 80 km, 

Anina la 46 km, Bozovici la 12 km; 

- Drumuri asfaltate – 20%; 

- Existența rețelei de alimentare cu apă potabilă în 

proporție de 100%; 

- Existența rețelei de canalizare în proporție de 

70%; 

- Existența unui dispensar uman și a unei 

farmacii; 

- Eforturi ale autorităților locale de aplicare 

riguroasă a legislației privind protecția mediului; 

- Fondul  forestier în stare bună, neafectat de boli, 

uscare sau poluare; 

- Varietate și bogăție a biodiversității; 

- Colectarea, prelucrare și valorificare superioară a 

produselor specifice se face în cantități mici; 

- Fondurile financiare sunt insuficiente pentru 

modernizarea și popularea infrastructurii 

zootehnice; 

- Serviciile de consultanță se confruntă cu numărul 

scăzut de specialiști; 

- Lipsa Titlurilor  de Proprietate eliberate 

proprietarilor  de terenuri persoane fizice pentru a 

facilita schimburile, vânzările, înființarea de 

asociații agricole; 

- Neîntreținerea pajiștilor; 

- Degenerarea raselor de animale, rase cu o 

productivitate scăzută și servicii medical- 

veterinare sporadice; 

- Piață de desfacere redusă, pondere mare de 

comercializare a produselor pe plan local fără 

respectarea standardelor UE; 

- Inexistența sectorului de prelucrare a produselor 

animaliere; 

- Alternanța anilor secetoși cu cei umezi; 

- Proprietari de teren agricol cu parcele mici, de 

câteva ha, sunt în număr foarte mare; 

- Centre de însămânțare artificială sunt inexistente 

în comună; 

- Inexistența accesării finanțărilor de proiecte prin 

FEADR: Măsura 121 - Modernizarea 

exploatațiilor agricole s.a.; 

- Infrastructura de transport slab dezvoltată; 

- Interesul scăzut al agenților economici în 

protecția mediului înconjurător;  

- Inexistența rețelei de alimentare cu gaze naturale; 

- Colectarea neselecționată a deșeurilor, în vederea 

reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării 

lor; 

- Prezența pe cursurile  de apă a deșeurilor 
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- Resurse naturale bogate și diversificate; 

- Nu există poluatori industriali pe teritoriul 

comunei; 

- Serviciu de salubrizare; 

- Existența unei suprafețe mari de pădure; 

- Creșterea interesului față de domeniul mediului; 

- Materii prime existente pentru industria 

alimentara: ciuperci, fructe de pădure, grâu, 

porumb, etc.; 

- Existența potențialului pentru obținerea 

produselor ecologice; 

- Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor 

noi și pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 

- Existența unei comunități de afaceri locale 

reprezentată prin societăți comerciale; 

- Prezența unor activități economice neagricole în 

ultimii ani; 

- Existența a două  biserici creștine care dețin 

obiective culturale religioase cu potențial 

turistic. 

- Cadru natural deosebit; 

- Comuna Eftimie Murgu este amplasată într-o 

zonă geografică deosebită, beneficiind de peisaje 

unice; inclusiv de zone protejate, și de resurse 

naturale semnificative; 

- Patrimoniul construit este unul relativ bogat și 

cuprinde biserici, monumente, la acesta 

adăugându-se elementele de patrimoniu 

imaterial (tradiții, obiceiuri folclorice, port 

popular, etc.). 

- Existența unui mediu înconjurător nepoluat; 

- Existența rezervației mulinologice „Cheile 

Rudăriei”; 

- Existența obiceiurilor populare; 

- Existența unei pensiuni în comună; 

- Existența rapsozilor populari; 

- Existența meșterilor populari; 

- Potențial de dezvoltare a agroturismului și a 

turismului de week-end; 

- Potențial peisagistic deosebit; 

- Climat blând, mediul aproape nepoluat; 

- Potențial pentru dezvoltarea turismului rural; 

- Conservarea tradițiilor și ospitalitatea 

locuitorilor din mediul rural;  

- Populație prietenoasă și ospitalieră;  

- Natura bine conservată și nepoluata în mare 

parte;  

menajere; 

- Resurse financiare insuficiente pentru lucrările de 

întreținere, reparații și reabilitări ale drumurilor 

comunale, locale și vicinale; 

- Educație ecologica superficială, slaba cunoaștere 

a normelor de mediu și a legislației în vigoare; 

- Slabă infrastructură rutieră în interiorul satelor în 

afara drumului național; 

- Neutilizarea fondurilor nerambursabile (datorită 

dificultăților de accesare) pentru dezvoltarea 

zonelor rurale și protejarea mediului, poluarea 

apelor și solului; 

- Lipsa unei strategii pe termen mediu și lung 

pentru dezvoltarea infrastructurii fizice de bază și 

a unor proiecte pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile (fonduri structurale alimentate 

prin bugetul UE și bugetul de stat al tarii); 

- Existența zonelor neacoperite de rețeaua de 

canalizare locală, în cadrul cărora fosele septice 

poluează pânza freatică prin scurgeri; 

- Depozitarea necontrolată a deșeurilor în pădurile 

din localitate; 

- Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate 

și eficiență economică scăzută; 

- Resurse financiare la nivel local insuficiente 

pentru susținerea/promovarea unor investiții; 

- Absența implementării sistemului de calitate în 

cadrul proceselor de producție și a produselor; 

- Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole; 

- Informarea succintă cu privire la normele 

europene; 

- Preocuparea populației și a autorităților locale 

pentru conservarea mediului nu este la nivel 

ridicat; 

- Promovarea insuficientă a comunei pentru 

creșterea numărului de turiști pe teritoriul 

acesteia; 

- Pregătire profesională de slabă calitate în 

domeniul serviciilor turistice; 

- Preocuparea populației și a autorităților locale 

pentru conservarea mediului nu este la nivel 

ridicat; 

- Lipsa unor acțiuni concentrate în sensul 

schimbărilor de mentalitate privind turismul rural 

(întocmirea proiectelor, accesarea fondurilor, 

calitatea serviciilor); 

- Lipsa firmelor agroturistice autorizate; 
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- Diversitatea resurselor turistice rurale; 

 

- Lipsa unui „brand" local; 

- Criza puternică privind aspectele tehnice, 

financiare și educaționale cu care se confruntă în 

prezent turismul;  

- Insuficiența unor activități de agrement atractive;  

- Degradarea progresivă a patrimoniului cultural 

artistic;  

- Insuficienta promovare la nivel național a 

atracțiilor locale și a programelor și a activităților 

de interes turistic. 

- Lipsa unei infrastructuri turistice de informare, 

centre de marketing și consultanță în turism, 

materiale de promovare turistică, servicii de ghizi; 

- Populația școlarizată în învățământul primar și 

învățământul gimnazial în scădere datorita 

scăderii demografice a populației; 

- Gradul de acoperire relativ ridicat al posturilor 

didactice din școli cu cadre suplinitoare; 

- Procentajul relativ ridicat de elevi școlarizați în 

învățământul cu clase simultane. 

- Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și 

vârstnice la schimbările și provocările lumii 

actuale, în general, și la fenomenul mobilității și 

reconversiei profesionale, în special; 

- Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și 

străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire 

profesionala înaltă; 

- Generalizarea procesului de îmbătrânire; 

- Insuficienta informare a populației cu privire la 

programele de calificare și reconversie existente 

în județ; 

- Densitate demografică relativ redusă; 

- Existența unor familii care trăiesc la limita 

subzistenței datorită veniturilor scăzute sau 

inexistente; 

- Depopularea satelor (spor natural negativ, 

migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și 

străinătate); 

- Infrastructura precară și lipsa utilităților poate  

afecta negativ interesul antreprenorial; 

Oportunități Amenințări 

- Existența cadrului legislativ pentru întemeierea 

și dezvoltarea exploatațiilor agricole; 

- Accesarea Fondului European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala și Fondului European pentru 

Pescuit pentru proiectele de investiții realizate 

după 1 ianuarie 2007, pentru finanțarea 

- Odată cu intrarea în UE a crescut și numărul de 

concurenți pentru produsele agroalimentare; 

- Cadrul legislativ instabil; 

- Absența unui cadru legal pentru protejarea 

producției agricole interne; 

- Informare deficitară cu privire la  normele 
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agriculturii și dezvoltării rurale și pisciculturii; 

- Aprobarea Programului National – Cadru de 

Restructurare și Modernizare a unor unități de 

profil zootehnic și din industria alimentara; 

- Existența Planului National Strategic pentru 

Dezvoltare Rurala; 

- Sprijinul oferit de Oficiul județean pentru 

Consultanța Agricolă din județul Caras Severin 

cu privire la accesarea fondurilor europene. 

- Existența cadrului legislativ pentru întemeierea 

și dezvoltarea sau înființarea exploatațiilor  

agricole/ferme zootehnice; 

- Accesarea Fondului European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala și Fondului European pentru 

Pescuit pentru proiectele de investiții; 

- Existența unor asociații profesionale și a unor 

organisme de sprijin a producătorilor. 

- Potențial ridicat pentru agricultura ecologică; 

- Cadru de Restructurare și modernizare a unor 

unități de profil zootehnic și din industria 

alimentară; 

- Dezvoltarea pomiculturii și valorificarea florei 

spontane;  

- Înființarea grupurilor de producători – campanii 

de informare;  

- Promovarea inițiativelor de dezvoltare rurală;  

- Calificarea și recalificarea, instruirea și 

perfecționarea persoanelor ocupate în agricultura 

de subzistență;  

- Prevenirea creșterii numărului de persoane 

implicate în agricultura de subzistență; 

- Realizarea, modernizarea, extinderea drumurilor 

de interes local; 

- Extinderea rețelei de canalizare în comună; 

- Modernizare rețea de transport și distribuție apă 

în comună; 

- Dotări pentru intervenții în caz de situații de 

urgență (autospecială PSI, buldo-excavator, 

volă, tractor cu remorcă etc.). 

- Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și 

recreere pentru copii comunei; 

- Realizare, modernizare poduri, podețe și punți 

pietonale; 

- Montarea unui post de transformare electrica;  

- Modernizare centru civic; 

- Organizarea sistemului colectare selectivă, a 

spațiului de depozitare temporară și transportul 

europene a producătorilor; 

- Cunoștințe sumare legate de elaborarea și 

implementarea proiectelor finanțate din Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și 

FEP; 

- Resurse financiare reduse pentru finanțarea și 

co-finanțarea proiectelor finanțate prin Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și 

FEP; 

- Capacități reduse de prelucrare; 

- Eroziunea și degradarea solurilor, ce poate duce 

la scăderea randamentului; 

- Slaba informare a producătorilor agricoli, cu 

privire la fondurile europene; 

- Frecvența ridicată a perioadelor secetoase în 

agricultură; 

- Normele europene de mediu în rândul IMM nu 

prea se cunosc; 

- Mentalitatea de indiferență față de protecția 

mediului; 

- Scăderea interesului investitorilor; 

- Orientarea programelor europene și 

guvernamentale spre alte zone considerate 

prioritare; 

- Creșterea traficului pe șoselele adiacente 

comunei cu toate consecințele aferente; 

- Accesarea redusă a programului guvernamental 

de reabilitare termică; 

- Oferte de creditare greu accesibile (garanții 

mari) pentru IMM-uri; 

- Datorită infrastructurii sociale neadecvate, 

raportate la potențialul comunei investitorii au 

un interes scăzut pentru începerea afacerilor în 

comună; 

- Nivelul scăzut al taxelor și impozitelor locale; 

- Rata ridicată a dobânzii la credite; 

- Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieței muncii, economiei locale 

și asistenței sociale în perspectivă; 

- Numărul în scădere a populației active; 

- Reacția redusă a mediului local la schimbările și 

provocările zilelor noastre, conducând la 

scăderea competitivității teritoriului comunei, în 

favoarea altor teritorii, considerate mai 

interesante de către turiști și investitorii în 

turism; 

- Tranzitul turistic către alte regiuni; 
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deșeurilor; 

- Închiderea platformelor de gunoi; 

- Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și 

extravilan, reactualizare PUG; 

- Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public 

în comună; 

- Dotări ale administrației locale; 

- Realizare alei pietonale; 

- Decolmatare și curățare cursuri de apa pe 

teritoriul comunei; 

- Amenajarea unei platforme pentru strângerea 

gunoiului de grajd; 

- Dotare cu utilaje agricole; 

- Amenajarea parcului Eroilor; 

- Realizarea unui târg pentru comercializarea 

produselor tradiționale; 

- Amenajarea unui parc pentru energie 

regenerabila; 

- Existența fondurilor europene direcționate către 

proiecte în domeniul salubrității, canalizării, 

apelor uzate și protecției mediului, în general; 

- Existența unor finanțări guvernamentale pentru 

proiecte de mediu (lucrări de regularizare a 

scurgerilor pe versanți, îndiguiri, apărări și 

consolidări de maluri și albii, lucrări de dirijare a 

apei, corectări de torenți, asanări, combaterea 

eroziunii solului, decolmatări, captare izvoare, 

împăduriri, intervenții în situații de risc, etc.); 

- Existența  unei școli generale; 

- Existența unei grădinițe; 

- Existența unui cămin cultural; 

- Existența unui muzeu al satului; 

- Prezența spiritualității creștine reprezentată 

printr-un număr de două biserici; 

- Management școlar adecvat în unitățile de 

învățământ public; 

- Implementarea programelor de integrare a 

copiilor de etnie în unitățile învățământului 

obligatoriu; 

- Reducerea numărului de elevi ce revin la un 

cadru didactic. 

- Populația în număr de 1588; 

- Autoritățile publice locale dotate cu rețea de 

calculatoare, internet și servicii gestionate cu 

sistem IT; 

- Specialiști în domenii variate de activitate; 

- Populația aptă de muncă; 

- Promovarea insuficientă a zonei pentru atragerea 

turiștilor; 

- Mentalități de indiferență față de mediu în 

general și față de patrimoniul turistic în special; 

- Poluarea mediului prin practicarea unui turism 

„neecologic" din partea unor vizitatori; 

- Preluarea unor „importuri" în locul tradițiilor 

(Valentine`s Day vs. Dragobete); 

- Irosirea șansei de accesare a fondurilor 

europene; 

- Calamități naturale (inundații, alunecări de teren, 

secete); 

- Creșterea ratei șomajului; 

- Migrația masivă a tineretului din cauza lipsei 

locurilor de muncă; 

- Restrângerea activității școlii generale din 

comună, cu impact asupra scăderii gradului de 

instruire școlară; 

- Scăderea gradului de instruire școlară a 

populației tinere; 

- Scăderea natalității datorata și lipsei de coerență 

a politicilor sociale; 

- Buget încă insuficient alocat învățământului 

public generând fenomene de dotare materiala la 

limita necesarului unităților sau recurgerea la 

finanțare paralelă prin aportul familiilor; 

- Plecarea cadrelor didactice din sistemul de 

învățământ; 

- Îmbătrânirea   populației din  comună. 

- Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieței muncii, economiei locale 

și asistentei sociale în perspectiva; 

- Ieșirea persoanelor calificate din viața activă, 

ceea ce duce la micșorarea numărului acestora; 

- Majorarea numărului șomerilor în rândul 

tinerilor absolvenți; 

- Estomparea tradițiilor locale, o dată cu trecerea 

timpului. 

- Fenomenul de reducere a populației rurale; 

- Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieței muncii, economiei locale 

și  asistenței sociale în perspectivă; 

- Dispariția tradițiilor locale, o dată cu trecerea 

timpului; 

- Migrarea forței de munca; 

- Natalitatea scăzută în continuare; 

- Reducerea ponderii populației active, implicit a 
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- Rata de activitate și de ocupare ridicate; 

- Forța de muncă poartă amprenta caracteristicilor 

economiei rurale predominant agricole; 

- Număr relativ redus al persoanelor inapte de 

muncă; 

- Infracționalitatea extrem de redusa în comună; 

- Nivel scăzut al inadaptaților sociali; 

- Programe guvernamentale pentru încurajarea 

inițiativelor locale, în special în domeniul 

dezvoltării zootehniei și a infrastructurii 

aferente; 

- Existența resurselor locale, cum ar fi suprafețe 

de pădure și produse conexe ale acestora care 

pot fi valorificate la potențialul maxim al lor; 

- Programe naționale de sprijinire a IMM ; 

- Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă 

subvenționată pentru crearea de noi locuri de 

muncă în mediul rural; 

- Asistenta financiara din partea Uniunii Europene 

pentru IMM-uri, prin Fonduri Structurale, 

Fonduri de Coeziune, FEADR și FEP; 

- Încheierea de parteneriate a autorităților locale, 

cu investitori locali sau străini; 

- Încurajarea unor noi forme de turism (religios, 

rural, ecologic); 

- Construirea unui complex turistic și de agrement 

în comună; 

- Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii fizice și 

de utilități; 

- Cererea suplimentara de produse, cauzata de 

creșterea numerica a clientelei (inclusiv a celei 

turistice sau  cei din tranzitul turistic); 

- Potențial pentru dezvoltarea turismului de 

agrement; 

- Poate permite expansiunea rețelei comerciale, 

susținerea unor lucrări de ameliorare a 

habitatului (modernizarea drumurilor, canalizări, 

electrificări, semnalizări rutiere și turistice), 

dezvoltarea transportului în comun, a serviciilor 

poștale și de comunicație; 

- Disponibilitatea unor resurse suplimentare, 

posibil a fi accesate prin utilizarea programelor 

de finanțare ale Uniunii Europene. 

- Realizarea unor investiții în agrement (trasee 

turistice pentru drumeții, trasee pentru ATV-uri 

și biciclete, dezvoltarea turismului ecvestru etc.); 

- Înființarea unor pensiuni agroturistice; 

persoanelor calificate; 

- Scăderea gradului de instrucție școlară a 

populației tinere; creșterea șomajului în rândul 

tinerilor absolvenți; 

- Creșterea delincvenței; 
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- Valorificarea potențialului turistic al zonei; 

- Utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii 

Europene, spre exemplu: fonduri prin PNDR  

2007-2013 (FEADR), Măsura 313 - Încurajarea 

activităților turistice, Măsura 312 - Sprijin 

pentru diversificarea către activități nonagricole, 

crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi; 

fonduri prin POR 2007-2013 (FEDR), Axa 

Prioritara 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea 

turismului; 

- Existența unui Potențial turistic favorabil 

dezvoltării unui turism ecologic și agroturism; 

- Dezvoltarea infrastructurii de acces, a 

infrastructurii de cazare și de servicii conexe, în 

acord cu specificul arhitectural și cu respect față 

de mediu; 

- Modernizarea școlii; 

- Dotarea cu mobilier și echipamente a căminului 

cultural; 

- Dotarea grădiniței din comună cu mobilier și 

material didactic; 

- Întreținerea rezervației de mori de apă; 

- Amenajare centru cultural „Banat Cult”; 

- Politici de stimulare a ocupării posturilor 

vacante pentru cadrele didactice și a menținerii 

cadrelor calificate; 

- Existența unor programe comunitare și naționale 

de asigurare a accesului la educație pentru 

populațiile dezavantajate; 

- Grad relativ redus de inadaptare socială a 

locuitorilor comunei; 

- Exemple de succes ale unor localnici cu 

inițiativă; 

- Existența Strategiei Naționale Antisărăcie; 

- Implicarea autorităților locale în problemele 

comunității; 

- Fondurile comunitare puse la dispoziție după 

ianuarie 2007 în domeniul social; 

- Posibilitatea accesării unor programe de 

finanțare guvernamentale pentru reconversie 

profesională și  crearea de noi locuri de muncă 

pentru șomeri. 

- Potențial important de forța de muncă locală 

(datorită gradului redus de ocupare) la salarii 

competitive la nivel regional; 

- Implicarea autorităților locale în problemele 

comunității și deschidere la realizarea unor 
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parteneriate; 

- Elaborarea unei politici de atragere a unui 

segment de „emigranți" prin turism; 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Eftimie Murgu sunt: 

 Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în zootehnie, agricultură în 

special cultura cireșelor, vișinilor și viței de vie; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeană pe care Romania va trebui să le atingă în totalitate; 

 Optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială în comună; 

 Garantarea accesului neîngrădit al populației și al consumatorilor economici la 

infrastructură (apă, canalizare, distribuție gaze, căi de transport, telefonie); 

 Reabilitarea și modernizarea școlii conform standardelor europene; 

 Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și 

creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Agricultura și dezvoltare rurala 

 Prin utilizarea unor tehnici specifice agricole adaptate la normele europene se urmărește dezvoltarea 

durabilă a agriculturii; 

 Dotarea cu utilaje agricole; 

 Dezvoltarea unor ferme zootehnice și puncte de prelucrare și colectare a resurselor rezultate din 

domeniu care vor crea creșteri la veniturile bugetului local; 

 Susținerea producătorilor de a forma asociații pentru a beneficia de oportunitățile care decurg din 

aceasta; 

 Crearea condițiilor necesare aplicării irigațiilor pe terenurile arabile din cadrul comunei; 

 Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita și productivitatea lucrării aplicate pe terenurilor 

agricole. 

 

2. Infrastructura și Mediu 

 Conservarea și întreținerea mediului natural; 

 Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență (autospecială PSI, buldo-excavator, volă, tractor 

cu remorcă, etc.); 

 Amenajarea și dotarea unui centru de joaca pentru copii comunei; 

 Modernizarea centrului civic; 

 Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan, reactualizare PUG; 

 Dotări ale administrației locale; 

 Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin azil pentru bătrânii comunei și dotarea 

acestuia cu mobilier; 

 Decolmatarea cursurilor de apă de pe teritoriul comunei; 

 Amenajarea unei platforme pentru strângerea gunoiului de grajd; 

 Amenajarea unui târg pentru comercializarea produselor agricole; 

 Înființarea unui parc fotovoltaic. 

 

Transport 

 Realizarea, modernizarea, extinderea drumurilor comunale și a ulițelor sătești ; 
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 Realizare, modernizare  poduri, podețe și punți pietonale în comună: 

 Realizarea aleilor pietonale. 

 

Utilități 

 Extinderea  rețelei de canalizare și a stației de epurare și tratare a apelor reziduale; 

 Modernizarea rețelei de transport și distribuție a apei în comună; 

 Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan; 

 Montarea unui post de transformare electrică în comună; 

 Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public în comună; 

 Respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună conform planului de urbanism 

general, ca instrument de planificare spațială. 

 

Sănătate 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate pentru a putea răspunde oricând cetățenilor care au nevoie de 

serviciile medicale în cazuri de urgență; 

 Educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioada regulată de timp 

pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea și promovarea modului de viață sănătos. 

 

Mediu 

 Realizare canale colectoare pentru preluarea apelor pluviale; 

 Crearea sistemelor specifice de management al deșeurilor; 

 Informarea locuitorilor comunei asupra consecințelor produse de deversarea apelor uzate în locuri 

neamenajate;  

 Conservarea calității mediului pentru a preîntâmpina consecințele negative asupra lui; 

 Folosirea cu măsură a resurselor de apă; 

 Îndepărtarea deșeurilor de pe domeniul public; 

 Educarea populației din comună pentru colectarea selectivă a deșeurilor; 

 Prevenirea alunecărilor de teren prin împădurirea terenurilor nerentabile. 

 

3. Economie 

 Stimularea persoanelor care nu sunt încadrate în activitate, prin crearea unor programe de ocupare a 

posturilor în comună; 

 Organizarea industriei durabile care să nu deterioreze mediul; 

 Economia productivă de venit la bugetul local; 

 Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locații specifice și promovarea produselor industriale și a 

serviciilor pe piața internă. 

 

Comerț și Servicii 

 Mărirea numărului de întreprinderi mici și mijlocii pentru a oferi populației zonei o gamă cat mai 

largă de servicii. 

 

Mediu de afaceri 

 Dezvoltarea serviciilor și activităților productive din comună de către întreprinzătorii locali. 

 

4. Turism 

 Susținerea acțiunilor locale prin măsuri eficiente de marketing; 

 Construirea unui complex turistic și de agrement în comună; 
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 Practicarea unor produse turistice variate; 

 Reabilitarea și conservarea capitalului turistic;    

 Crearea parteneriatului public-privat în turism; 

 Dezvoltarea acțiunilor de monitorizare și control în turism. 

 

5. Educație și cultura 

Învățământ 

 Accesul liber la sistemul educațional performant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul rural; 

 Modernizarea școlii generale din comună; 

 Dotarea cu mobilier a școlilor; 

 Dotare grădiniță; 

 Susținerea permanentă a calității procesului de învățământ; 

 Formarea continuă a cetățenilor comunei prin cursuri de perfecționare; 

 Crearea unei baze materiale capabile să satisfacă nevoile legate de actul educațional; 

 Îndrumarea școlarilor pentru formarea profesională. 

 

Cultură 

 Împărtășirea obiceiurilor și tradițiilor generațiilor viitoare; 

 Dotarea căminului cultural cu mobilier și aparatură; 

 Întreținerea rezervației de mori de apă; 

 Amenajarea centrului cultural „Banatcult”. 

 

6. Resurse Umane 

Populația 

 Crearea de condiții familiilor tinere care doresc să locuiască în comună; 

 Aplicarea unui management corespunzător administrării forței de muncă. 

 

Piața muncii  

 Crearea unui număr suficient de locuri de muncă, care să acopere un număr variat de domenii de 

activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai; 

 Sprijinirea persoanelor care se află în șomaj pentru a-și găsi un loc de muncă. 

 

 

 

Portofoliul de proiecte 

 

1. Realizarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri de interes local 

Obiectivele proiectului: 

 Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și consumatorilor economici la 

infrastructura de baza. 

 Modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești va avea efecte benefice asupra dezvoltării 

economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătățirea 

legăturilor rutiere cu comunele învecinate și cu satele componente. 

 Va deveni o zona de interes atât pentru investitori cât și pentru turiștii care tranzitează comuna. 

 

2. Extinderea rețelei de canalizare  

Obiectivele proiectului: 
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 Extinderea rețelei de canalizare și a stației de epurare și tratare va conduce la reducerea 

impactului asupra calității factorilor de mediu datorat deficiențelor în cadrul sistemului de 

colectare și epurare a apelor uzate menajere la nivelul localității. Realizarea stației de epurare și 

tratare a apelor reziduale reprezintă un lucru primordial, în dezvoltarea societății actuale, 

localitatea se va integra astfel în limitele de poluare admise de Uniunea Europeana, principalii 

beneficiari fiind locuitorii aceste zone. Se va îmbunătăți calitatea vieții și vor fi diminuați factorii 

cu un grad ridicat de risc pentru sănătatea populației. 

 Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri 

suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea un impact social și economic direct asupra 

comunității, prin Existența unor resurse financiare pentru finanțarea și dezvoltarea unor activități 

în domeniul sănătății, învățământului, culturii. 

 

3. Amenajarea centrului cultural „Banatcult” și dotarea căminului cultural cu mobilier și 

aparatură 

Obiectivele proiectului: 

 realizarea unui centru cultural de interes public și social; 

 dotarea căminului cultural; 

 regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia. 

 

4. Modernizarea rețelei de transport și distribuție a apei 

Obiectivele proiectului: 

 Acoperirea necesarului și satisfacerea cerințelor de apă ale populației; 

 Utilizarea eficientă a resurselor de apă; 

 Asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile; 

 Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toata comună. 

 

5. Modernizarea scolii generale. Dotarea cu mobilier a școlii și a grădiniței   

Obiectivele proiectului: 

 Necesitatea urgentă a unor investiții responsabile într-o educație de înaltă calitate, accesibilă 

tuturor copiilor. 

 

6. Amenajarea și dotarea unui centru de joaca și recreere pentru copii  

Obiectivele proiectului: 

 Prin amenajarea și dotarea locurilor de joacă destinate celor mici, se urmărește crearea unui spațiu 

prietenos, familiar, dorit și iubit, care stimulează imaginația și creativitatea. Un loc în care 

obiectele de joacă în forme de animale, pictate în culori vii, o lume a frumosului care îi 

întâmpină, stimulând și educând simțul artistic al copiilor. 

 Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publica locală se așteaptă să atragă atenția celor cu 

putere economică, pentru a demara proiecte de mai mare amploare în comunitate. 

 

7. Realizarea rețea de alimentare cu gaze naturale  

Obiectivele proiectului:   

 Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan va avea ca efect reducerea substanțială a costurilor 

de transport, precum și a cheltuielilor de subzistență a locuitorilor comunei. Se vor eficientiza 

activitățile gospodărești și cele de producție desfășurate pe raza localității și se va oferi astfel un 

grad ridicat de civilizație pentru cetățenii comunei. Se va facilita astfel și accesul populației la 

centralele termice. 
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8. Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru intervenții în caz de situații de urgență (autospecială 

PSI, buldo-excavator, volă, tractor cu remorca, etc.)  

Obiectivele proiectului: 

 Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale; 

 Îmbunătățirea capacitații de răspuns în situații de urgență la nivelul fiecărei regiuni, prin 

reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în 

situații de urgență; 

 Dezvoltarea capacitații autorității locale pentru gestionarea mai eficientă a serviciilor publice 

descentralizate prin continuarea procesului de modernizare prin achiziționarea unei autospeciale 

PSI și alte echipamente de intervenție pentru stingerea incendiilor la nivelul comunei.  

 

9. Modernizare și întreținere sistemului rutier  

Obiectivele proiectului: 

 Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și consumatorilor economici la 

infrastructura de bază și asigurarea condițiilor la standarde europene. 

 

10. Realizarea PUG-lui 

Obiectivele proiectului: 

 PUG-ul care cuprinde analize, reglementări și regulamentul  local de urbanism pentru întreg 

teritoriul comunei, este necesar în vederea amenajării și administrării teritoriului comunei. 

 Scopul realizării PUG-ului este: 

- o mai bună  valorificare a potențialului natural, economic și uman al comunei; 

- stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor construibile și protejate, 

delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire. 

 

11. Construirea unui complex turistic și de agrement  

Obiectivele proiectului: 

 îmbunătățirea condițiilor de viață  a populației comunei; 

 atragerea de investitori în zona;  

 crearea de locuri de muncă; 

 protejarea patrimoniului cultural al comunei; 

 

 

12. Realizare, modernizare poduri, podețe și punți pietonale  

Obiectivele proiectului: 

 tranzitul în localitate să se facă mai rapid; 

 asigură o absorbție a traficului de tranzit fiind proiectat să satisfacă fluiditatea acestuia; 

 atingerea efectelor pozitive în turism, comerț și social. 

 

13. Dotarea cu echipamente informatice în vederea îmbunătățirii serviciilor din cadrul 

administrației publice locale  

Obiectivele proiectului: 

 dotarea cu echipamente IT și alte componente, echipamente, instrumente pentru asigurarea unei 

activități eficiente la nivel local. 
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14. Montarea unui post de transformare electrica 

Obiectivele proiectului: 

 îmbunătățirea parametrilor curentului electric; 

 eficientizarea consumului de energie;  

 asigură întreruperea circuitului electric și protejează transformatorul în cazul unor defecțiuni sau 

suprasarcini ce pot apărea în rețeaua de joasa tensiune sau de iluminat  public; 

 asigură alimentarea cu energie electrică a iluminatului public pe timp de noapte, acționarea 

făcându-se manual sau automat. 

 

15. Realizare de alei pietonale  

Obiectivele proiectului: 

 Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale; 

 Evitarea circulației pietonilor pe drumul județean; 

 

16. Lucrări de regularizare, consolidare, decolmatare cursuri de apă, apărări de maluri în zona 

localității  

Obiectivele proiectului: 

 realizarea de lucrări de apărare împotriva inundațiilor; 

 întărirea malurilor în zonele de risc; 

 refacerea florei spontane; 

 consolidarea malului râului și pârâurilor. 

 

17. Modernizarea rețelei de iluminat public  

Obiectivele proiectului: 

 îmbunătățirea rețelei de iluminat public și creșterea randamentului energetic la sistemele de 

iluminat; 

 aducerea sistemului la standardele europene, în acord cu CIE 115/1995. 

 

18. Construirea unui complex social pentru bătrânii comunei, și dotarea acestuia cu mobilier 

Obiectivele proiectului: 

 Crearea condițiilor necesare îngrijirii bătrânilor și a persoanelor cu dizabilități din comună și din 

localitățile învecinate prin oferirea de: 

- servicii medicale; 

- servicii de îngrijire de bază; 

- servicii sociale; 

- servicii de recuperare medicală; 

- servicii de găzduire într-un complex social de servicii; 

 

19. Realizarea unui târg pentru desfacerea produselor agricole  

Obiectivele proiectului: 

 necesitatea unui târg în comună pentru desfacerea produselor agricole și de origine animalieră. 

 

20. Amenajarea parcului Eroilor  

Obiectivele proiectului: 

 importanța culturală și istorică; 

 regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia. 
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21. Modernizarea centrului civic  

Obiectivele proiectului: 

 Modernizarea centrului comunei și aducerea lui la standarde europene; 

 Obiectivul investiției se constituie în contextul general urban al comunei, ca intenție de 

dezvoltare a potențialului turistic, social și de agrement al zonei, în scopul revitalizării acesteia. 

 

22. Amenajarea unui parc pentru producție de energie regenerabilă  

Obiectivele proiectului: 

 Necesitatea unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, pentru a putea trăi într-

un mediu sănătos, nepoluat. 

 

23. Amenajarea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd  

Obiectivele proiectului: 

 Necesitatea amenajării unei platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd. 

 

24. Întreținerea rezervației de mori de apa în comună Eftimie Murgu județul Caraș-Severin 

Obiectivele proiectului: 

 Întreținerea rezervației mulinologice “Cheile Rudăriei”. 

 

 

3.4. Planul strategic de dezvoltare socio-economică 

comuna Prigor 2014-2020 

 

Comuna Prigor este situată în limita de sud – vest a judeţului, în depresiunea Valea Almăjului, 

între masivul Semenic la nord, Munţii Almăjului la sud. Este situată la 80 km distanţă de municipiul 

Reșița - reședința de judeţ, la 50 km distanţă de Băile Herculane şi la 40 km distanţă de oraşul Anina.  

Localitatea Prigor, are statut administrativ de comună în cadrul judeţului Caraş Severin, şi are în 

componenţa sa următoarele localităţi: 

 Prigor, centru de comună; 

 Putna, sat aparţinător; 

 Pătaș, sat aparţinător; 

 Borlovenii Vechi, sat aparţinător; 

 Borlovenii Noi, sat aparţinător; 

Întreaga suprafaţă a teritoriului unităţii administrative al comunei Prigor, se structurează astfel: 

 Suprafaţa totală - 30163 ha;  

 Suprafaţa intravilan – 270 ha; 

 Suprafaţa extravilan – 29893 ha; 

 Aria locuibilă – 40432 mp; 

 Suprafaţa locuibilă / locuitor – 12,73 mp; 

 Densitate – 10,53 locuitori / kmp; 

 Număr gospodării – 1061. 

Structura suprafeţelor agricole este următoarea: 

 Total teren agricol – 7 715 ha din care: 

- arabil – 2100 ha; 

- păşune -3592 ha; 

- fâneţe – 1 726 ha; 
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- livezi – 297 ha; 

- vii – 0,84 ha; 

 Total teren neagricol – 22.448 ha 

 

 

 

  

Figura 3.7. Imagini din comuna Prigor și satele aparținătoare 

 

Vecinătăţile comunei Prigor: 

- Comunele Văliug şi Teregova - la Nord; 

- Comuna Topleţ şi judeţul Mehedinţi - la Sud; 

- Comunele Mehadica, Lăpuşnicel, Mehadia şi Iablaniţa - la Est; 

- Comunele Bozovici şi Eftimie Murgu - la Vest.  

Comuna Prigor reprezintă 3,54% din suprafaţa judeţului, numărându-se printre comunele mari din 

punct de vedere al teritoriului. 

Relieful comunei este alcătuit din zona de câmpie, luncă, deal şi munte. Perimetrul comunei se 

întinde de pe culmile Masivului Semenic până pe colinele piemontane care flanchează zona Almăjului. 

Spre Sud contactul cu zona montană are un caracter tranzitiv realizat de o serie de coline cu cote 

progresiv crescătoare, fragmentate de lunci intracolinare cu suprafeţe reduse. Zona de câmpie a comunei 
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se află în partea centrală a teritoriului comunei, urmând dealuri cu păşuni , până la munţi stâncoşi în 

partea de nord, cu vârfurile Semenic 1444m, Piatra Goznei şi Piatra Nedeea, iar în partea de sud munţii 

Almăjului. 

Zona de vest şi cea centrală de pe teritoriul comunei Prigor este caracteristică câmpiilor înalte, 

situaţie care a favorizat practicarea agriculturii din cele mai vechi timpuri şi până în prezent. 

În comună Prigor întâlnim o climă temperat continentală cu influenţe mediteraneene, cu variaţi 

de temperatură şi umiditate specifice acesteia. Temperatura aerului medie anuală este de  10,5-11
0
C. 

Precipitaţiile sunt specifice climei, aceleaşi cu cele din toată ţara Almăjului, cu o  cantitatea medie 

multianuală de 770mm. 

Sub aspect hidrografic zona Prigor este inclusă bazinului de recepţie a râului Nera.  Obârşia acestui 

râu se situează în Munţii Semenicului sub vârful Gozna, râul fiind cunoscut şi sub numele de Nergana. De 

aici îşi poartă apele spre sud tăindu-şi o vale îngustă pe o distanţă de 26 de km în care primeşte aportul 

unor afluenţi cu debit bogat: Nergăniţa, Coşava, Helişag. Pe raza comunei Prigor, mai bine zis între Pătaş 

şi Borlovenii Vechi, Nera îşi schimbă cursul spre sud-vest pentru a pătrunde în depresiunea Almăjului, 

unde albia se lărgeşte.  

Aici colectează apele celor mai importanţi afluenţi de pe stânga râului: Prigorul, Rudăria, Bănia şi 

Şopot care izvorăsc din Munţii Almăjului, precum şi a celora de pe dreapta râului: Minişul, Lăpuşnicul, 

Mocerişul şi Ducinul, care izvorăsc din Munţii Aninei. 

Situaţia socio-demografică 

Comuna Prigor are un număr de 2978 de locuitori, cărora le sunt aferente 

1061 de gospodării. Distribuţia populaţiei pe localităţi componente este următoarea: 

- Prigor – 1 031 locuitori; 

- Borlovenii Noi - 507 locuitori; 

- Borlovenii Vechi – 560 locuitori; 

- Pătaș – 682 locuitori; 

- Putna  – 198 locuitori. 

Din punct de vedere etnic, populaţia comunei are următoarea structură: 

- români - 2899 locuitori; 

- maghiari – 2 locuitori; 

- germani – 1 locuitor; 

- romi – 72 locuitori; 

- alte naţionalităţi – 4 locuitori  

 

Mediul de afaceri din comună Prigor este unul în curs de formare şi dezvoltare. Actualmente 

afacerile sunt puţine ca număr şi mici ca cifra de afaceri. De asemenea, caracterul lor durabil este relativ. 

Predomină activitatea de exploatare şi prelucrare a lemnului, activitatea agricolă şi zootehnică şi 

activitatea de comerţ. Pe lângă aceste activităţi întâlnim însă şi activitatea de procesare a produselor 

lactate precum şi activităţi de carieră. Ca pondere în structura economiei locale, a creării de venit, a cifrei 

de afaceri, exploatarea şi prelucrarea lemnului este dominantă. Activitatea agricolă reprezintă activitatea 

economică principală. 

Comerţul se situează ca pondere după cele două activităţi amintite mai sus. În comună Prigor se 

află în proces de dezvoltare, ca activitate economică, exploatarea şi prelucrarea primară a pietrei 

ornamentale. 

În cadrul activităţii agricole principala preocupare a locuitorilor este creșterea animalelor 

domestice în special a bovinelor, porcinelor si ovinelor . Nu este neglijată nici pomicultura, în care prunul 

este pomul fructifer cel mai răspândit.  
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Tabelul 3.9. 

Analiza SWOT- comună Prigor 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Potențial pentru dezvoltarea activităţilor agricole; 

- Potențial pentru dezvoltarea activităţilor  

zootehnice; 

- Potențial Forestier; 

- Potențial piscicol; 

- Potențial faunistic; 

- Forţă de muncă mediu calificată ; 

- Tradiţie privind activitatea culturală; 

- Căi de  legătură cu zonele de interes economic ale 

judeţului Caraş Severin; 

- Administraţie Locală receptivă la necesitatea  şi 

oportunităţile de dezvoltare; 

- Existența reţelelor de telefonie fixă, mobila, TV – 

Cablu, internet; 

- Disponibilitatea cetăţenilor  de a se implica în 

procesele dezvoltării durabile; 

- Existența unui Plan Strategic  de Dezvoltare 

Socio-Economică Multianual; 

- Situarea Comunei Prigor în zona de operare a 

ANDZM, care creează posibilitatea accesării unor 

programe de finanţare focalizate; 

- Stare precară a infrastructurii interne de 

transport  şi comunicaţii; 

- Lipsa utilităţilor publice privind: apa potabilă 

introdusă parţial, canalizarea menajeră, agentul 

termic, sistem integrat al deşeurilor menajere; 

- Edificii şi clădiri publice deteriorate şi nedotate; 

- Un spirit antreprenorial local scăzut; 

- Un buget local insuficient pentru susţinerea 

minimă a necesităţilor de dezvoltare şi 

cofinanţare de proiecte; 

- Număr mare de pensionari raportat la populaţia 

ocupată; 

- Absenţa unui centru de consiliere/consultanţă în 

domeniul investiţiilor private; 

- Absenţa unor instituţii financiar-bancare; 

- Plan  de urbanism general neactualizat şi astfel 

imposibilitatea fixării unor zone aferente  

activităţilor industriale de prelucrare; 

- Lipsa unor zone de agrement ; 

- Absenţa unor baze sportive; 

- Lipsa unui serviciu social acreditat; 

- Absenţa unor ONG-uri; 

- insuficienţă a spaţiilor verzi şi a locurilor de 

recreere; 

- Unităţi economice insuficiente pentru susţinerea 

dezvoltării locale. 

Oportunităţi Ameninţări 

- Valorificarea potenţialului agricol; 

- Valorificarea potenţialului turistic; 

- Valorificarea potenţialului forestier; 

- Existența unor programe şi a unor fonduri 

nerambursabile; 

- Existența unor fonduri guvernamentale care 

susţin finanţări pe programe de mediu, 

culturale, sportive; 

- Existența unor studii de fezabilitate şi a unor 

proiecte tehnice privind infrastructura 

comunală şi dezvoltarea edilitară; 

- Asistarea specializată a procesului de 

dezvoltare durabilă a comunei Prigor; 

- Întreruperea unor finanţări; 

- Suspendarea unor programe cu finanţare 

nerambursabilă destinate zonelor miniere şi 

zonelor rurale; 

- Lipsa fondurilor de la bugetul local; 

- Crize economice majore; 

- Crize politice majore; 

- Războaie; 

- Migraţia populaţiei tinere către oraşe şi ţări din 

UE; 

- Scăderea natalităţii şi astfel o îmbătrânire a 

populaţiei; 

- Calamităţi naturale; 

- O viitoare administraţie locală dezinteresată sau 

ostilă dezvoltării; 

- Absenţa unor strategii guvernamentale de 

dezvoltare, consecvente şi coerente; 

- Desfiinţarea ANDZM şi anularea programelor 

sale; 
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Direcțiile strategice, obiectivele și acțiunile cuprinse în strategia de dezvoltare a comunei sunt 

următoarele: 

1. Direcția strategica: Constituirea şi susţinerea mecanismului de atragere de fonduri. 

Obiectiv 1.1 - Înfiinţarea şi dotarea unui birou pentru accesare fonduri interne şi externe, de 

către Administraţia Locală Prigor. 

 Amenajare şi dotare birou; 

 Angajare personal calificat; 

 Identificare şi fructificare Programe training. 

 

Obiectiv 1.2 - Realizarea unei baze de date privind programele de finanţare existente până 

în anul 2013 

 Culegere informaţii privind programele de finanţare; 

 Solicitare de informaţii şi documentaţii, manuale de operare  de la autorităţile de 

implementare programe cu fonduri nerambursabile; 

 Achiziţionarea unui soft. 

 

Obiectiv 1.3 - Realizarea unor documentaţii necesare finanţărilor  

 Realizarea planului  urbanistic general; 

 Realizarea unor analize socio-economice; 

 Realizarea unor studii de fezabilitate; 

 Întocmirea unor Proiecte tehnice; 

 Completare Cereri - finanţare; 

 Contractarea finanţărilor. 

 

Obiectiv 1.4 - Accesare fonduri pentru finanţare Proiecte 

 Racordare la o reţea internet; 

 Identificare Programe de finanţare pe domenii  de activitate; 

 Instruirea personalului privind scrierea de proiecte. 

 

Obiectiv 1.5 - Sprijinirea de către Administraţia Locală în vederea înființării unor ONG – 

uri 

 Stabilirea unor facilități acordate ONG-urilor de către administrația locala; 

 Înființarea propriu-zisa a ONG-urilor; 

 Identificare probleme comunitare; 

 Încheierea de parteneriate ONG-APL; 

 

2. Direcţia strategică: Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Infrastructurii de 

transport, utilităţi publice şi edilitară 

 

Obiectiv 2.1 - Reabilitarea drumurilor comunale şi a reţelei de străzi din localitățile 

comunei Prigor. 

 Identificarea tronsoanelor pentru reabilitare; 

 Consultarea populaţiei; 

 Elaborarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului tehnic; 

 Identificarea sursei de finanţare şi a Programelor destinate unor asemenea activităţi; 

 Depunerea cererii de finanţare; 
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 Licitarea şi contractarea lucrărilor; 

 Realizarea lucrărilor/ implementarea proiectului. 

 

Obiectiv 2.2 - Construirea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă, la nivelul 

Comunei Prigor  

 Identificarea traseelor pentru extinderea reţelei de apă potabilă; 

 Identificarea surselor de captare a apei; 

 Construcţia unei staţii de filtrare şi tratare a apei potabile; 

 Întocmirea SF-ului şi a Proiectului tehnic; 

 Consultarea comunitară; 

 Obţinerea avizelor şi a  acordurilor necesare; 

 Identificarea sursei de finanţare; 

 Întocmirea şi depunerea documentaţiei de finanţare; 

 Contractarea finanţării; 

 Contractarea lucrărilor; 

 Execuţia  lucrărilor; 

 Recepţia lucrărilor; 

 Execuţia racordurilor gospodăriilor la reţea;  

 

Obiectiv 2.3 - Construirea unei reţele de canalizare menajeră la nivelul întregii comune şi a 

unei staţii de tratare şi epurare a apelor reziduale 

 Stabilirea traseelor  în vederea realizării  reţelei de canalizare; 

 Consultare comunitară; 

 Întocmire SF, Proiect Tehnic; 

 Identificarea sursei de finanţare; 

 Întocmire documentaţie pentru finanţare; 

 Depunerea cererii de finanţare; 

 Contractarea finanţării; 

 Organizarea licitaţiilor şi contractarea lucrărilor; 

 Execuţia şi recepţia  lucrărilor de canalizare; 

 Execuţia lucrărilor de construcţie şi amplasarea staţiilor de epurare şi tratare; 

 Racordarea gospodăriilor la reţea; 

 

Obiectiv 2.4 - Reabilitarea şi modernizarea drumurilor forestiere, agricole, a podurilor şi 

podeţelor de pe raza comunei Prigor 

 Identificarea drumurilor din cadrul comunei şi evaluarea stării acestora; 

 Identificarea străzilor din localităţile comunei; 

 Consultarea comunitară; 

 Elaborarea SF-urilor necesare; 

 Identificarea surselor de finanţare; 

 Depunerea documentaţiilor pentru finanţare; 

 Contractarea finanţării; 

 Organizarea licitaţiilor şi contractarea lucrărilor; 

 Execuţia şi recepţia lucrărilor; 
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 Obiectiv 2.5 - Reabilitarea, modernizarea şi construirea unor clădiri, amenajarea unor zone 

publice 

 Amenajarea Casei de Cultură în Localitatea Prigor; 

 Construirea unei baze sportive în localitatea Prigor; 

 Construirea unui Centru comunal pentru servicii comunitare în localitatea Prigor; 

 Construirea unui Centru Medical comunal în localitatea Prigor; 

 Reabilitare şi modernizare Cămine Culturale 

 Reabilitare şi modernizarea clădirilor şcolilor primare şi grădiniţelor din localităţile comunei; 

 Consultarea comunitară; 

 Elaborarea SF-urilor necesare; 

 Identificarea surselor de finanţare; 

 Depunerea documentaţiilor pentru finanţare; 

 Contractarea finanţărilor; 

 Organizarea licitaţiilor şi contractarea lucrărilor; 

 Execuţia şi recepţia lucrărilor; 

 

3. Direcţia strategică: Dezvoltarea economiei şi a mediului de afaceri 

  

Obiectiv 3.1 - Crearea unui mediu favorabil afacerilor. Dezvoltarea sectorului IMM, care să 

valorifice resursele locale şi potenţialul local de dezvoltare. 

 Acordarea de facilităţi pentru investitori din partea APL; 

 Consilierea celor interesaţi; 

 Mediatizarea programelor cu finanţare nerambursabilă adresate mediului de afaceri; 

 Promovarea potenţialului economic şi turistic al Comunei Prigor; 

 Facilitarea creării de locuri de muncă; 

 Înfiinţarea unui mini-parc de afaceri; 

 Identificarea şi sprijinirea potenţialilor antreprenori; 

 Amenajarea unei Pieţe agroalimentare; 

 Crearea de parteneriate între APL  Prigor şi  investitori privaţi; 

 Demersuri pentru declararea Comunei Prigor, Comună agroturistică. 

 

Obiectiv 3.2 - Dezvoltarea activităţilor agricole şi a activităţilor de procesare 

 Identificarea zonelor cu Potențial agricol – asigurare utilităţi; 

 Crearea unei zone pentru activităţi industriale; 

 Identificarea şi mediatizarea programelor de dezvoltare rurală; 

 Sprijinirea înfiinţării de micro ferme zootehnice, pomicole, piscicole si legumicole; 

 Sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare prelucrare si ambalare a fructelor de pădure şi a  

plantelor medicinale; 

 Sprijinirea înfiinţării unui centru de sacrificare şi abatorizare - animale; 

 Sprijinirea înfiinţării unor micro-întreprinderi cu profil – construcţii, materiale de construcţii, 

activități de carieră şi balastieră, industrie uşoară, prelucrarea lemnului;  

 Crearea şi modernizarea unor căi de acces către zonele cu Potențial economic;  

 

Obiectiv 3.3 - Dezvoltarea serviciilor de interes public local 

 Sprijinirea creării unui serviciu de transport în comun; 

 Sprijinirea creării unei întreprinderi de gospodărire locală şi întreţinerea spaţiilor verzi; 
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 Crearea unui Centru comunal de Consultanţă în Afaceri şi Dezvoltare Comunitară; 

 

Obiectiv 3.4 - Atragerea şi încurajarea unor investitori de a desfăşura activităţi în comună 

Prigor 

 Promovarea la nivel regional si naţional a potenţialului economic, social, turistic, natural al 

Comunei Prigor; 

 Identificarea persoanelor/agenţilor economici interesaţi să investească în zonă; 

 Negocierea unor facilităţi; 

 Încheierea unor parteneriate, publice–private în condiții reciproc avantajoase; 

 

Obiectiv 3.5 - Încurajarea și atragerea întreprinzătorilor în agroturism şi turism rural 

 Stabilirea zonelor din comună, pentru activităţi de agrement şi turism şi cuprinderea lor în 

PUG; 

 Crearea unei infrastructuri de susținere a activităţi de agrement şi turism: 

- căi de acces; 

- utilităţi publice; 

- amenajări. 

 Instruirea întreprinzătorilor şi a personalului; 

 Construirea de pensiuni agroturistice; 

 

Obiectiv 3.6 - Încurajarea unor meșteșugari locali şi a profesiilor liberale 

 Identificarea potenţialului local pentru diverse meşteşuguri; 

 Identificarea unor localnici inițiați în arta meşteşugurilor; 

 Acordarea de facilităţi pentru aceste activităţi; 

 Organizarea de târguri şi expoziţii cu vânzare; 

 

Obiectiv 3.7 - Amenajarea unei zone cu destinaţia, PIAȚA pentru produse agricole, 

meşteşugăreşti, produse de mica industrie – diverse material 

 Identificarea perimetrului; 

 Clarificarea situaţiei juridice a terenului; 

 Întocmirea proiectului  tehnic; 

 Identificarea sursei de finanţare; 

 Realizarea lucrărilor de amenajare; 

 Crearea unui serviciu de administrare. 

 

Obiectiv 3.8 - Încurajarea proprietarilor locali de terenuri agricole de a-şi înfiinţa ferme de 

producţie agricolă, zootehnică, legumicolă, pomicolă, piscicolă 

 Identificarea potenţialilor întreprinzători; 

 Clarificarea situaţiei juridice a terenurilor; 

 Identificarea surselor de finanţare  nerambursabile; 

 Întocmirea şi depunerea documentaţiilor pentru finanţare; 

 

Obiectiv 3.9 - Înfiinţarea de unităţi economice de micro-producţie privind procesarea 

produselor  

 Identificarea potenţialilor investitori; 

 Soluţionarea juridică privind statutul terenurilor; 
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 Obţinerea autorizaţiilor de construcţie; 

 Identificarea surselor de finanţare; 

 Accesarea surselor de finanţare. 

 

4. Direcţia strategică: Dezvoltarea Serviciilor Sociale si de Sănătate şi a Infrastructurii 

aferente 

 

Obiectiv 4.1 - Identificarea problemelor şi a nevoilor sociale 

 Depistarea cazurilor sociale de orice natură; 

 Stabilirea pârghiilor şi metodelor de soluţionare a acestora; 

 Realizarea unei baze de date a comunei, cu toată problematica socială; 

 Identificarea unor Programe Sociale şi accesarea fondurilor puse la dispoziție de acestea. 

 

Obiectiv 4.2 - Crearea unui Serviciu Social – Autorizat 

 Pregătirea unor persoane în domeniul asistenţei sociale; 

 Realizarea demersurilor şi a documentaţiilor necesare privind  înfiinţarea  unui Serviciu 

Social autorizat cu finanţare mixtă; 

 Sprijinirea înfiinţării unui ONG pe acest domeniu 

 

Obiectiv 4.3-Realizarea infrastructurii necesare unui Sistem de Servicii Sociale 

 Amenajarea sau construirea unei locaţii pentru activităţile sociale-comunitare; 

 Înfiinţarea şi amenajarea unui Centru de Zi pentru copii; 

 Amenajarea şi dotarea unei cantine sociale; 

 Construirea şi amenajarea unui Centru Comunitar de Asistenţă pentru Bătrâni; 

 Înfiinţarea unui Centru comunal de Consiliere Familială; 

 Sprijinirea înfiinţării unui ONG care să desfăşoare activităţi privind problemele vârstei la 

elevi şi tineri, delicvenţă juvenilă, abandon şcolar şi familial , combaterea consumului de 

droguri; 

 Desfăşurarea unor campanii de sprijin al copiilor defavorizaţi şi bătrânilor singuri fără 

venituri; 

 

Obiectiv 4.4-Dezvoltarea, modernizarea şi extinderea unor Servicii de Sănătate 

 Reabilitarea, dotarea şi modernizarea unui Centru comunal de Sănătate Publică; 

 Repartizarea de către Direcţia Judeţeană  de Sănătate Publică,  a două cadre medicale cu 

pregătire superioară şi a patru  cadre medicale cu pregătire medie; 

 Amenajarea unui Cabinet Stomatologic; 

 Construirea şi dotarea unui Dispensar veterinar; 

  Asigurarea de personal calificat în domeniu; 

 Asigurarea condiţiilor necesare amenajării şi dotării a două Farmacii pe raza comunei, o 

farmacie umană şi o farmacie veterinară; 

 Achiziţionarea unei ambulanţe; 

 Amenajarea şi dotarea a patru Puncte sanitare 
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5. Direcția strategica: Dezvoltarea şi modernizarea sistemului  educativ, a activităţilor 

Cultural-tradiţionale şi spirituale la nivelul Comunei Prigor 

 

Obiectiv 5.1 - Îmbunătăţirea condiţiilor necesare activităţii de educaţie şi cultură la nivel 

comunal 

 Modernizarea şi dotarea a patru şcoli primare şi grădiniţe, pe raza comunei; 

 Atragerea de cadre didactice calificate  şi crearea de  condiţii pentru stabilirea lor în comună; 

 Amenajarea unei Case de Cultură în localitatea Prigor; 

 Reabilitarea şi dotarea a trei Cămine culturale pe raza comunei; 

 Amenajarea incintelor şcolilor primare şi a grădiniţelor, cu spaţii de joacă şi cu aparatele 

necesare; 

 Introducerea internetului în reţeaua de instituţii de educaţie şi cultură; 

 Amenajarea unui Muzeu al satului; 

 Înfiinţarea unui Centru de Educaţie Comunitară; 

 Înfiinţarea unor Ansambluri folclorice; 

 Înfiinţarea şi dotarea unei fanfare şi a unui cor  mixt comunal; 

 Organizarea şi desfăşurare unor activităţi comunale artistice; 

- serbări; 

- festivaluri; 

- ruga; 

- baluri cu tematică; 

- teatru amatori. 

 Identificarea unor surse de finanţare pentru aceste activităţi; 

 Înfiinţarea şi dotarea unui Atelier pentru  Meşteşuguri Tradiţionale;. 

 

Obiectiv 5.2 - Consolidarea educaţiei religioase. Reabilitarea consolidarea şi dotarea 

lăcaşurilor de cult 

 Promovarea unui sistem de educaţie multiconfesional; 

 Respectarea principiilor  de libertate a credinţei; 

 Dotarea lăcaşurilor de cult cu centrale termice; 

 Promovarea bisericilor ca monumente istorice; 

 Reabilitarea lăcaşurilor de cult de pe raza comunei. 

 

6. Direcţia strategică: Dezvoltarea turismului a activităţii sportive şi a agrementului 

 

Obiectiv 6.1 - Crearea unei infrastructurii  de susţinere a turismului 

 Crearea unor capacităţi de cazare (pensiuni, sat de vacanţă, tabere, etc.); 

 Construirea unor pensiuni agroturistice; 

 Amenajarea unor ferme agricole în scopuri turistice. 

 

Obiectiv 6.2 - Dezvoltarea agrementului în comună Prigor 

 Înfiinţarea unor  parcuri şi zone de promenadă; 

 Amenajarea unui ştrand şi a unei zone de agrement şi petrecerea timpului liber, de-a lungul 

râului Nera; 

 Amenajarea a patru Cluburi, pentru tinerii de pe raza comunei, dotate cu sisteme audio, video 

şi jocuri de societate. 
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Obiectiv 6.3 - Crearea infrastructurii pentru sport şi dezvoltarea  activităţii sportive 

 Construirea unei baze sportive pe raza comunei Prigor; 

 Amenajarea a patru terenuri de sport multifuncţionale cu anexele necesare, în localităţile 

comunei; 

 Înfiinţarea unui club sau a unei asociaţii sportive. 

 

7. Direcţia strategică: Protecţia mediului 

 

Obiectiv 7.1 - Crearea unui sistem de gestionare a problemelor de mediu 

 Ecologizarea zonelor degradate; 

 Refacerea şi împădurirea terenurilor degradate; 

 Regularizarea şi amenajarea Râurilor  şi pârâurile de pe raza comunei, pe zonele de 

intravilan; 

 Crearea unui sistem  de colectare, sortare, reciclare şi depozitare a tuturor deşeurilor 

menajere; 

 Sprijinirea înfiinţării  unui ONG specializat  pe probleme de mediu; 

 Înfiinţarea unui serviciu comunitar  pentru protecţia mediului; 

 

Obiectiv 7.2 - Reabilitarea unor zone de vegetaţie forestieră 

 Identificarea acestor zone; 

 Clarificarea situaţiei juridice a acestor zone; 

 Asigurarea căilor de acces; 

 Plantarea speciilor de arbori; 

 

8. Direcţia strategică: Implicarea Cetăţenilor în activităţi  de interes comunitar. Dezvoltarea 

Spiritului Civic. 

 

Obiectiv 8.1 - Informarea cetăţenilor ca modalitate de eliminare a birocraţiei şi corupţiei în 

gestionarea banului public 

 Organizarea de întâlniri periodice cu cetăţenii; 

 Amplasarea de panouri publicitare; 

 Realizarea unei emisiuni TV  locale cu tema: „Cetăţeanul şi Comunitatea”; 

 

Obiectiv 8.2 - Promovarea voluntariatului. Responsabilizarea comunităţii 

 Identificarea potenţialului comunei pentru voluntariat; 

 Asigurarea instruirii voluntarilor ca facilitatori pentru diverse probleme comunitare sau 

proiecte comunitare; 

 Constituirea de grupuri comunitare  pentru implementarea unor proiecte; 

 Crearea unui sistem de contribuţie comunitară în derularea unor proiecte,în vederea 

responsabilizării comunităţii. 

 

Obiectiv 8.3 - Implicarea comunităţii, a societăţii civile în procesul de monitorizare a 

folosirii banului public 

 Stimularea implicării cetăţenilor în realizarea unor proiecte; 

 Mobilizarea cetăţenilor  în procesul gestionării  problemelor comunitare şi participării  la 
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deciziile  Administraţiei Locale ; 

 Identificarea unor persoane corespunzătoare sub aspect profesional şi moral  pentru urmărirea 

utilizării banului public; 

 

Obiectiv 8.4 - Implementarea statutului de facilitator comunitar 

 Identificarea persoanelor potrivite acestei activităţi; 

 Asigurarea instruirii acestor persoane privind calitatea de facilitator, prin programe de 

training; 

 Crearea condiţiilor necesare  desfăşurării acestei activităţi: 

- dotare logistică; 

- dotare mijloc de transport; 

- dotare  mijloace de telecomunicaţie. 

 

9. Direcţia strategică: Dezvoltarea instituţională. Mediatizarea şi promovarea comunei 

Prigor 

 

Obiectiv 9.1 - Modernizarea şi adaptarea APL la nevoile comunităţii 

 Înfiinţarea şi dotarea unui centru de informare publică; 

 Realizarea unei emisiuni TV de dezbatere publică, difuzată pe reţeaua de cablu; 

 Dotarea serviciului pentru situaţii de urgenţă; 

 Înființarea unui birou de accesare programe cu finanţare nerambursabilă; 

 Crearea unei baze de date informatizată, cu datele şi indicatorii socio-economici ai comunei; 

 Atragerea de personal public calificat, instruirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici 

existenţi; 

 Atragerea unei instituţii bancare pe raza comunei Prigor; 

 

Obiectiv 9.2 - Mediatizarea şi promovarea comunei Prigor 

 Actualizarea şi tipărirea  monografiei comunei; 

 Realizarea unor pliante cu zona Prigor; 

 Realizarea unei pagini de internet; 

 Tipărirea unor broşuri; 

 Încheierea unor parteneriate cu localităţi din Serbia şi ţări vest-europene, cu specific 

economic agricol. 

 

 

 

3.5. Planul strategic de dezvoltare socio-economică  

a comunei Șopotu Nou 2014-2020 

 

 

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 

 

Comuna Şopotu Nou este aşezată în sud - vestul României şi în sud-estul judeţului Caraş Severin, 

pe versanţii nordici ai Munţilor Almăjului, în zona istorică Ţara Almăjului, la nord-est de oraşul Moldova 

Nouă şi la sud de oraşele Anina şi Oraviţa. 

Comuna Şopotu Nou se învecinează cu: 
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 la est - M-ţii Mehedinţului; 

 Ia sud - comunele Sicheviţa şi Berzasca; 

 la sud - vest - comună Gârnic; 

 la nord - est  - comună Dalboşet; 

 la nord - vest - comună Sasca Montană; 

 la vest - comună Cărbunari şi M-ţii Oraviţei; 

 la nord - comună Lăpuşnicul Mare, 

Teritoriul administrativ al Comunei Şopotu Nou, se desfăşoară în capătul de vest al depresiunii 

Almăjului, la intrarea în Cheile Nerei şi pe colinele de la baza Munţilor Locvei. Majoritatea satelor sunt 

răsfirate de-a lungul afluenţilor Nerei, din bazinul mediu al râului, pe partea stângă şi doar două localităţi 

minore, în Valea Nerei. 

Comuna Şopotu Nou are în componenţă următoarele localităţi: 

1. Şopotu Nou - reşedinţă de comună, aşezată în vale, la confluenţa pârâurilor Buceava şi Găvojdia, cu 

Râul Nera. 

2. Localitatea Cârşa Roşie este formată din două corpuri aşezate pe culmea Dealului Ciucăr. 

3. Localitatea Drişte este formată din două corpuri, aşezată pe cursul Râului Nera, la intrarea în 

Rezervaţia “Parcul Naţional Cheile Nerei”, cu o parte pe teritoriul comunei Lăpuşnicul Mare. 

4. Localitatea Urcu este aşezată pe versanţii râpoşi ai Văii Cremeniţa, în apropiere de localitatea 

Stăncilova de Jos. 

5. Localitatea Poienile Boinei este aşezată în apropiere de Vârful Cornetului, la limita cu comună 

Dalboşeţ. 

6. Localitatea Ravensca este aşezată pe Dealul Streneac, unde predominantă este populaţia de etnie 

cehă. 

7. Localitatea Răchita este răsfirată pe culmi şi versanţii de deal, formată din patru corpuri, din care 

Urzicari în zona Vârfului Urzicari, Faţa Izvorului - pe versanţii Văii Ogaşul Izvorului. 

8. Localitatea Stăncilova este formată din două corpuri principale şi un corp secundar şi anume: 

Stăncilova de Sus situată pe culmea Dealului Stăncilova şi Stăncilova de Jos situată pe Valea Biştii. 

9. Localitatea Valea Răchitei are specific de vale aşezată pe cursul apei cu acelaşi nume, Valea Răchitei.   

10. Localitatea Valea Roşie este alcătuită din două corpuri, aşezată pe vale, pe cursul apei cu acelaşi 

nume, Valea Roşie. 

Distanţele dintre localitatea de reşedinţă de comună şi localităţile componente, precum şi între 

aceste localităţi, sunt: 

• Şopotu Nou - Stăncilova de Sus - 6 km; 

• Şopotu Nou - Urcu - 2,5 km; 

• Şopotu Nou - Valea Roşie - 9 km; 

• Şopotu Nou - Valea Răchitei - 9,0 km; 

• Şopotu Nou - Dirşte (prin comună Lăpuşnicul Mare - 3,5 km; 

• Şopotu Nou - Poienile Boinei - 3 km; 

• Şopotu Nou - Ravensca (prin Valea Răchitei) - 15,0 km 

• Urcu - Stăncilova de Jos - 0,5 km; 

• Valea Roşie - Cîrşa Roşie ~ 1,0 km; 

• Valea Răchitei - Răchita - 6,0 km; 

• Sopotu Nou - Ravensca (prin Bîrz) - 11,5 km. 
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Figura 3.8. Comuna Șopotu Nou și împrejurimi 

 

Cadrul natural 

Comuna Şopotu Nou se desfăşoară în Depresiunea ce desparte braţul Vestic al Munţilor 

Almăjului, de versanţii estici ai Munţilor Locvei, cât şi în bazinul hidrografic al Râului Nera. 

Aspectul general este de zonă deluroasă, cu culmi erodate, săpate de văi adânci. înălţimile 

maxime se situează în sud-estul comunei unde întâlnim Vârful Văcăreţu - 656 m, Vârful Frasinului - 670 

m, Vârful Ravensca sud - 726 m, Dealul Streneac - 732 m şi Vârful Urzicari - 707 m. 

Pe latura de vest a Comunei Şopotu Nou se desfăşoară, pe axa vest-est, culmile dealurilor 

Stăncilova - 613 m, dealul Cununa Cheii şi dealul Ciucăr. Culmile sunt despărţite de cursuri de ape, cu 

văi adânci, care se revarsă în Râul Nera. 
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Între localităţile Şopotu Nou şi Sasca Română, Nera străbate cel mai pitoresc traseu, unic în ţară 

ca frumuseţe și sălbăticie, cu o lungime totală ce depăşeşte 20 km. Dincolo de valea Cremeniţa şi pârâul 

Buceava, spre nord, se ridică culmi calcaroase, cu o cădere abruptă în valea Râului Nera creându-se astfel 

defileul „Cheile Nerei” de un pitoresc aparte şi unic. 

Cheile Nerei reprezintă o succesiune de poteci, mai mult sau mai puţin abrupte, dintre care, multe 

ne oferă un peisaj interesant. Şopotul Nou închide capătul dinspre apus al Văii Almăjului. 

Cheile Nerei deţin recordul de lungime (aproximativ 22 km) printre unităţile geomorfologice de 

acest gen din întreaga ţară. 

Relieful comunei Şopotul Nou este unul specific treptelor de relief pe care se desfăşoară raza 

acesteia, după cum urmează: 

- 70 % deal; 

- 3 % câmpie; 

- 27% munte. 

 

Situaţia terenurilor din comună Şopotu Nou se prezintă astfel: 

Tabelul 3.10. 

Suprafața terenurilor din comuna Șopotu Nou 

Specificare Ha % 

Teren arabil 936 11,5 

Pășuni 2020 24,8 

Fânețe 696 8,5 

Păduri 4429 54,4 

Livezi 40 0,5 

Teren neproductiv 23 0,3 

TOTAL 8144 100% 

 

Suprafaţa de teren cea mai mare este deţinută de păduri, de aproximativ 54,4%, iar la polul opus 

se află terenul neproductiv, cu un procent de 0,3%. 

Datorită zonei de relief din care face parte comună Şopotu Nou, fiind în mare parte compusă din 

dealuri şi munte, terenul agricol ocupă o mică parte de doar 11,5%. 

 

VIZIUNEA STRATEGIEI LOCALE 

Viziunea strategiei stabileşte alternativele de dezvoltare ale comunei Şopotu Nou pentru perioada 

2014-2020 şi constituie diferenţa dintre ceea ce reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să devină comună 

Şopotu Nou în următorii 7 ani. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică datorată poziţiei 

geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme/activităţi economice/investiţii. În acest sens, 

trebuie urmate două puncte prioritare: creșterea gradului de atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea 

imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii 

în infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale, etc.). 

 

Tabelul 3.11. 

Analiza SWOT generală a comunei Șopotul Nou 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența a forţei de muncă calificată în 

agricultură, prelucrarea lemnului, etc.; 

 Existența condiţiilor şi tradiţiei pentru 

 Suprafeţele mari de păşuni şi fâneţe, 

neexploatate la adevărata lor valoare; 

 Organizarea ineficientă a filierelor pe produs şi 
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dezvoltarea activităţii zootehnice; 

 Efectivul de animale conform centralizatorului 

era următorul: 3 266 capete de păsări, 766 

capete de bovine, 572 capete de ovine şi 

caprine, 608 capete de porcine, 103 altele; 

 Suprafaţa ocupată de pădure este de 54,4% din 

suprafaţa comunei; 

 Comuna deține suprafeţe mari de păşuni şi 

fâneţe bune pentru creșterea animalelor; 

 Prezenţa fondurilor europene ce pot fi 

absorbite în vederea impulsionării afacerilor în 

agricultură şi pentru tinerii fermieri. 

 Potențial turistic foarte ridicat prin care se pot 

practica mai multe forme de turism (Şopotul 

Nou este unul dintre punctele de acces în Parc 

Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa); 

 Potențial existent pentru obţinerea de produse 

ecologice în zootehnie; 

 Existența în localitate a agenţilor economici 

care ajută la dezvoltarea localităţii şi crearea 

unor noi locuri de muncă; 

 Existența în comună unui sector economic 

diversificat în prelucrarea lemnului, creșterea 

animalelor şi servicii către populaţie; 

 Potențial extraordinar de dezvoltare a 

turismului, ecoturismului, cicloturismului, 

agroturismului, drumeţii pe traseele marcate, 

rafting, alpinism, turism speologic, etc.; 

 Şopotul Nou este unul dintre punctele de acces 

în Parc Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa. 

 Obiceiuri, tradiţii şi artizanat cu multiple 

influenţe culturale etnice ce atrag turişti din 

alte ţări; 

 Conservarea tradițiilor şi ospitalitatea 

locuitorilor din mediul rural; 

 Populaţie prietenoasă şi ospitalieră; 

 Capacitate de comunicare în alte limbi datorită 

populaţie de alte etnii din comună; 

 Natura bine conservată şi nepoluată în mare 

parte; 

 Diversitatea resurselor turistice rurale; 

 Reţea de învăţământ general în comună prin 

Existența a trei şcoli generale şi o grădiniţă; 

 Existența în comună a 4 biserici şi cimitire; 

 Existența a trei cămine culturale; 

 Implementarea programelor de integrare a 

copiilor de alte etnii în unităţile învăţământului 

obligatoriu. 

numărul mic de contracte de preluare a 

producţiei; 

 Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al 

produselor agricole; 

 Temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa 

de desfacere a produselor agro-alimentare din 

gospodărie; 

 Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură; 

 Dotarea tehnică slabă în zootehnie, pomicultură, 

etc.; 

 Lipsa unor politici guvernamentale coerente în 

domeniu. 

 Nu există reţea de alimentare cu gaze; 

 Nu există reţea de canalizare; 

 Reţeaua de alimentare cu apă este slab 

dezvoltată; 

 Nu există staţie de epurare şi tratare a apelor 

reziduale; 

 Nu există serviciu de salubrizare; 

 Necolectarea selecţionată a deşeurilor în vederea 

reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării 

lor; 

 Prezența pe cursul râurilor a deşeurilor 

menajere; 

 Interesul scăzut al agenţilor economici în 

protecţia mediului înconjurător; 

 Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele 

ce prezintă pericole de alunecări de teren; 

 Educaţia ecologică este superficială. 

 Slaba implementare a sistemului de asigurare a 

calităţii producţiei şi produselor; 

 Ponderea redusă a sectoarelor industriale cu 

tehnologii noi în domeniu de vârf; 

 Inexistența la nivel naţional a unui sistem 

stimulativ pentru înfiinţarea IMM - urilor în 

ramurile economiei deficitare; 

 Resurse financiare la nivel local, insuficiente 

pentru susţinerea /promovarea unor investiţii; 

 Folosirea unor tehnologii vechi, cu 

productivitate şi eficienţă economică scăzută; 

 Absenţa implementării sistemului de calitate în 

cadrul proceselor de producţie şi a produselor. 

 Resurse financiare insuficiente, investiţii 

autohtone şi străine insuficiente; 

 Inexistența unor forme de promovare a comunei 

pentru creșterea numărului de turişti pe teritoriul 

acesteia; 

 Insuficienţa unor activităţi de agrement 
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 Rata infracţionalităţii extrem de redusă; 

 Disponibilitatea de a muncii în condiţii de 

motivare adecvată; 

 Pe raza comunei îşi desfășoară activitatea 

firme pe diferite domenii; 

 Existența resurselor umane într-un volum şi 

calificare ce pot asigura dezvoltarea activităţii 

economico - sociale. 

 Există în comună: 1 dispensar, dispensar 

veterinar, toate acestea deservite de 1 medic, 1 

asistent medical şi 1 medic veterinar; 

 Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este 

mică; 

 Informare operativă cu privire la formele de 

ajutor de stat; 

 Actualizarea periodică a organigramei 

primăriei; 

 Transparenţa în recrutarea şi în promovarea 

personalului; 

 Existența unui cadru legal coerent şi stabil 

privind liberul acces la informaţia de interes 

public şi transparenţa actului administrative. 

 

atractive; 

 Inexistența unui complex turistic şi de agrement 

pe raza comunei Şopotu Nou; 

 Capacitate de cazare mică; 

 Degradarea progresivă a patrimoniului cultural 

artistic; 

 Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi 

învăţământul gimnazial în scădere datorită 

scăderii demografice a populaţiei; 

 Nivel scăzut al salariilor în învăţământ; 

 Existența în comună a unor clădiri şcolare şi 

cămine culturale afectate de uzură fizică şi 

dotări tehnico - sanitare precare; 

 Lipsa programelor de pregătire profesională; 

 Gradul de acoperire relativ ridicat al posturilor 

didactice ocupate de suplinitori; 

 Îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi 

migrarea tinerilor spre centre urbane); 

 Populaţia ocupată este mult prea mică faţă de 

forţa de muncă activă; 

 Existenţa şomajului de lungă durată care 

conduce la descalificarea şi descurajarea foştilor 

angajaţi; 

 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi 

străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire 

profesională înaltă; 

 Capacitatea financiară relativ scăzută a 

locuitorilor zonei. 

 Serviciile acordate sunt afectate de bugetul 

insuficient; 

 Fonduri insuficiente destinate asistenţei 

medicale; 

 Sistemul de ajutor social nu încurajează 

reintegrarea activă; 

 Personal insuficient pentru asistenţă socială; 

 Număr insuficient de personal medical în 

mediul rural; 

 Gama serviciilor oferite insuficientă pentru 

diferitele categorii de persoane defavorizate; 

 Slaba dotare a cabinetelor; 

 Întreţinerea curentă nesatisfăcătoare; 

 Societatea civilă insuficient implicată; 

 Populaţia activă a migrat în străinătate. 

 Resurse financiare insuficiente destinate 

modernizării şi dezvoltării activităţilor 

instituţiei; 

 Existența încă a unui sentiment de frustrare a 

funcţionarilor (angajaţi contractuali şi 
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funcţionari publici) motivat de sistemul de 

salarizare, promovare, precum şi de menţinerea 

unei imagini publice negative a funcţionarului 

din administraţia publică; 

 Încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele 

prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei 

personalului din instituţie; 

 Existența fondurilor limitate alocate formării 

continue a funcţionarilor publici; 

 Dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor 

acte normative datorită multitudinii şi 

complexităţii acestora; 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

informatizarea administraţiei publice locale. 

Oportunități Amenințări 

 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole 

şi forestiere; 

 Reabilitare fond forestier; 

 Împădurirea terenurilor agricole şi neagricole; 

 Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei 

spontane; 

 Înfiinţarea grupurilor de producători - campanii 

de informare; 

 Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală; 

 Extinderea reţelei de alimentare cu apă;  

 Amenajarea spaţiilor verzi din localitate; 

 Conectarea instituţiilor publice din localitate la 

internet prin conexiuni broadband şi promovarea 

conceptului de e-educaţie, e - guvernare; 

 Asigurarea accesului la internet al populaţiei 

prin crearea de acces point internet în zonă Parc 

- Primărie; 

 Implementarea unor mijloace de supraveghere şi 

sistematizare a traficului (benzi producătoare de 

zgomot pentru atenţionare), semnalizarea şi 

protejarea trecerilor de pietoni în mod deosebit 

în proximitatea unităţilor de învăţământ; 

 Extindere construire - zone noi de locuit; 

 Implementarea unui sistem integrat de colectare 

selectivă a deşeurilor la nivel de localitate sau în 

parteneriat cu alte administraţii locale 

învecinate; 

 Acordarea de facilităţi pentru realizarea de 

infrastructuri de generare şi distribuire a surselor 

de energie alternativă, promovarea culturilor 

energetice şi a proiectelor de energie eoliană, 

biomasă, energie solară; 

 Susţinerea iniţiativelor asociative pentru 

 Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot 

conduce la scăderea randamentului; 

 Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase; 

 Parcul de utilaje agricole mic determină 

imposibilitatea încadrării în perioadele optime 

de executare a lucrărilor; 

 Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei 

vegetale ce pot determina pierderi în perioadele 

de vârf de producţie; 

 Numărul de concurenţi în creștere pentru 

produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii 

Europene; 

 Cadrul legislativ instabil; 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire la 

normele europene. 

 Lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea 

obiectivelor de investiţii propuse; 

 Lipsa culturii antreprenoriale; 

 Cunoștințe insuficiente legate de elaborarea şi 

administrarea proiectelor finanţate din Fondurile 

Europene pentru proiecte de infrastructură şi 

mediu; 

 Lipsa informaţiilor legate de normele europene 

de mediu în rândul micilor întreprinzători; 

 Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia 

mediului; 

 Lipsa informaţiei în legătură cu programele de 

finanţare europeană. 

 Instabilitatea legislativă în continuă schimbare; 

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei 

locale la cerinţele pieţei care determină decalaje 

economice mari, greu de recuperat; 

 Oferte de creditare greu accesibile (garanţii 
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creșterea eficienţei economice a exploataţilor 

agricole, creșterea puterii de negociere pe pieţele 

de desfacere şi a capacităţii de valorificare 

superioară a producţiei; 

 Stimularea înfiinţării unor centre de prestări 

servicii pentru agricultură (mecanizare, reparaţii 

utilaje, furnizare seminţe, îngrăşăminte, 

insectofungicide etc.), prin acordarea de 

facilităţi; 

 Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor 

destinate dezvoltării agriculturii; 

 Promovarea IMM-urilor din localitate şi a 

produselor/serviciilor acestora prin susţinerea 

participării comune la târguri şi expoziţii, 

elaborarea de materiale de prezentare a localităţii 

cu secţiune de economie inclusă, promovarea 

prin încheierea de înfrăţiri şi schimburi de 

experienţă cu localitate din străinătate; 

 Promovarea programelor derulate de guvern 

pentru stimularea înfiinţării 

microîntreprinderilor; 

 Construirea unui complex turistic şi de agrement 

în comună; 

 Sprijinirea înfiinţării unor unităţi de alimentaţie 

publică; 

 Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul 

Uniunii Europene şi realizarea de schimburi 

cultural-turistice; 

 Crearea de evenimente culturale care să devină 

tradiţionale; 

 Dezvoltarea şi promovarea turismului 

gastronomic, prin valorificarea tradiţiilor locale 

şi a interferenţei diferitelor culturi în domeniu; 

 Acordarea de facilităţi tinerilor care înfiinţează o 

afacere în localitate şi creează locuri de muncă; 

 Organizarea la nivel local a unor competiţii 

sportive (concursuri/ întreceri) pentru elevi pe 

diferite ramuri sportive; 

 Atragerea de programe cu finanţare europeană 

pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 

 Existența unor reglementări ce acordă facilităţi 

angajatorilor care creează noi locuri de muncă 

pentru şomeri, tineri absolvenţi etc.; 

 Accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea profesională a persoanelor active din 

comună; 

 Implementarea unor proiecte care să stimuleze 

implicarea rromilor în activităţi aducătoare de 

mari); 

 Rata ridicată a dobânzii la credite; 

 Reducerea ponderii populaţiei active şi 

îmbătrânirea acesteia; 

 Scăderea continuă a producţiei prin scăderea 

productivităţii muncii; 

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieţei muncii, economiei locale 

şi asistenţei sociale în perspectivă; 

 Reducerea ponderii populaţiei active; 

 Migrarea populaţiei către alte zone mai 

dezvoltate sau către alte țări; 

 Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi 

provocările zilelor noastre, conducând la 

scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în 

favoarea altor teritorii, considerate mai 

interesante de către turişti şi investitorii în 

turism; 

 Nerespectarea reglementărilor legale care are ca 

rezultat afectarea mediului, a zonelor protejate, 

poluarea mediului şi a apelor; 

 Nepromovarea suficientă a zonei pentru 

atragerea turiştilor; 

 Migrarea turistică către alte regiuni cu un 

Potențial mai bine dezvoltat şi promovat. 

 Îmbătrânirea populaţiei din sat; 

 Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului 

natalităţii; 

 Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de 

evaluare didactică; 

 Buget încă insuficient alocat învăţământului 

public generând fenomene de dotare materială la 

limita necesarului unităţilor sau recurgerea la 

finanţare paralelă prin aportul familiilor. 

 Scăderea interesului adolescenţilor faţă de 

studiile universitare; 

 Scăderea atractivităţii sistemului de învăţământ 

datorită salariilor mici din acest sistem; 

 Legislația din domeniu în continuă modificare; 

 Menţinerea decalajelor între performanțele 

elevilor din mediul urban şi mediul rural. 

 Scăderea numărului persoanelor calificate, prin 

ieşirea acestora din viaţa activă; 

 Scăderea natalității; 

 Creșterea şomajului în rândul absolvenţilor de 

liceu; 

 Migrarea forţei de muncă; 

 Amplificarea pregătirii teoretice a forţei de 
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venituri; 

 Asigurarea necesarului de resurse umane în 

domeniul sănătăţii prin oferirea de facilităţi de 

cazare în locuinţe de serviciu în scopul atragerii 

de specialişti; 

 Asigurarea spaţiului necesar pentru înfiinţarea de 

noi servicii de sănătate, în parteneriat cu 

furnizori publici şi privaţi autorizaţi pentru 

fiecare domeniu abordat, astfel: 

- cabinet de planificare familială. 

- centru de prevenire/consiliere pentru populaţia 

rroma, eventual cu personal sanitar de etnie 

rroma. 

 Organizarea unor evenimente publice pentru 

promovarea sănătăţii populaţiei, în parteneriat cu 

Direcţia de Sănătate Publică; 

 Implementarea, împreună cu alte autorităţi 

publice locale, a unor proiecte de dezvoltare 

regională, pentru dezvoltarea şi"îmbunătăţirea 

infrastructurii serviciilor sociale: azil de bătrâni, 

case de copii, etc.; 

muncă în detrimentul aspectelor aplicative; 

 Estomparea tradiţiilor locale, odată cu trecerea 

timpului; 

 Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme 

sanitare impuse; 

 Migrarea unui număr tot mai mare de specialişti 

în domeniul medical şi social; 

 Politici de specializare zonală a centrelor de 

asistenţă sanitară; 

 Fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită 

salariilor mici personalul bine pregătit este 

tentat să caute locuri de muncă în sectorul 

privat; pe de altă parte imposibilitatea angajării 

imediate a altor funcționari publici influenţează 

în mod negativ continuitatea activităţilor; 

 Dificultatea realizării unei strategii şi a unor 

planuri de acţiune care să reziste schimbărilor 

politice - clasa politică actuală nu are încă 

suficientă maturitate încât să aprecieze şi să 

implementeze programele iniţiate de 

conducerile instituţiilor din mandatele anteriore; 

 Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi 

asimilate eficient 

 

 

DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

  

1.Direcţii de dezvoltare a infrastructurii localităţii şi transportului 

Obiectiv general: îmbunătăţirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea 

dezvoltării socio-economice durabile. 

 

1.1  Obiectivul operaţional: Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu 

zonele urbane prin reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri comunale în vederea asigurării 

unui acces mai facil şi rapid pentru toţi locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi diversificării 

economiei  locale: 

 Modernizarea drumurilor comunale; 

 Realizare de alei pietonale în comună; 

 Modernizarea sistemului rutier; 

 Construcţie pod; 

 Extinderea reţelei de alimentare cu apă; 

 Realizarea reţelei de canalizare; 

 Realizarea staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale; 

 Realizarea reţelei de distribuţie gaz metan; 

 Lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan reactualizare PUG; 

 Montarea unui post de transformare în localitate în vederea îmbunătăţirii parametrilor 

curentului electric; 

 Reabilitarea drumurilor agricole şi forestiere; 

 Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în comună; 
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1.2. Obiectivul operaţional “Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea 

unei imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, spaţii verzi, alei pietonale, 

parcări, mobilier “urban”)”: 

 Amenajarea spaţiilor verzi din localitate; 

 Construire/modernizare parcări şi trotuare; 

 Îmbunătăţirea serviciilor de transport pentru persoane prin construirea de staţii de autobuz; 

 Extindere construire - zone noi de locuit. 

 

1.3. Obiectivul operaţional “Creşterea standardului de viaţă ai cetăţenilor şi asigurarea 

condiţiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prim asigurarea 

accesului la utilităţi pentru toţi locuitorii comunei”: 

 Crearea unui sistem de supraveghere modem pentru creșterea siguranţei cetăţenilor; 

 Conectarea instituţiilor publice din localitate la internet prin conexiuni broadband şi 

promovarea conceptului de e-educaţie, e - guvernare; 

 Asigurarea accesului la internet al populaţiei prin crearea de acces point internet în zonă Parc 

- Primărie; 

 Construirea de rampe de acces în toate instituţiile de interes public în vederea facilitării 

accesului persoanelor cu dizabilităţi; 

 Lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, reactualizare PUG; 

 Asigurarea spaţiilor necesare astfel încât cimitirele să corespundă nevoilor comunei: 

 modernizare şi extindere cimitire existente,  

 modernizare şi reabilitare capele conform standardelor UE, 

 modernizare căi de acces cimitire. 

 

1.4. Obiectivul operaţional “Asigurarea accesului la tehnologiile modeme şi la tehnologia 

informaţiei pentru toţi locuitorii comunei prin susţinerea investiţiilor în sisteme de comunicaţie de 

ultimă oră”: 

 Conectarea instituţiilor publice din localitate la internet prin conexiuni broadband şi 

promovarea conceptului de e-educație, e-guvernare, e-sănătate;  

 Asigurarea accesului la internet al populaţiei prin crearea de acces point internet în zonă Parc 

- Primărie. 

 

 2. Direcţii de dezvoltare domeniu Managementul unui mediu sustenabil 

Obiectiv general: asigurarea protecţiei şi calităţii mediului înconjurător în vederea creșterii 

standardului de viaţă al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Şopotu Nou. 

 

2.1. Obiectivul operaţional „Asigurarea managementului de calitate ai apei”: 

 Lucrări de regularizare a albiei pârâu/râu şi apărări de maluri pentru prevenirea şi reducerea 

consecinţelor distructive ale inundaţiilor; 

 Extinderea reţelei de alimentare cu apă. 

 

2.2. Obiectivul operaţional “Dezvoltare unui sistem integrat eficient de management al 

deşeurilor”: 

 Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi 

transportul deşeurilor; 
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 Studiu de fezabilitate amenajare groapă pentru deşeuri inerte şi din construcții; 

 Identificarea rampelor de gunoi neautorizate și dezafectarea acestora; 

 Dotare cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală şi salubritate 

(maşină de colectare, pubele etc.); 

 Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă (autospecială PSI, buldo-excavator, 

volă, tractor cu remorcă şi alte dotări). 

 

2.3. Obiectivul operaţional ”Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi 

de eficiență energetică”: 

 Reducerea consumului energetic al localităţii prin modernizarea reţelei de iluminat public şi 

înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi solare sau alte sisteme care reduc consumul de 

energie electrică; 

 Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în comună. 

 

2.4.  Obiectivai operaţional îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea 

riscurilor naturale şi de sănătate a populaţiei”: 

 Consiliere şi informarea populaţiei pentru protecţia mediului şi colectarea selectivă a 

deşeurilor; 

 Implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deşeurilor la nivel de localitate 

sau în parteneriat cu alte administraţii locale învecinate; 

 Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinţe prin lucrări de 

reabilitarea termică; 

 Crearea de sisteme centralizate de furnizare a energiei termice pentru blocurile de locuinţe 

utilizând sisteme convenţionale de încălzire completate de sisteme ce utilizează energii 

nepoluante (solare, eoliene, etc.); 

 Reducerea consumului energetic al localităţii prin modernizarea reţelei de iluminat public şi 

înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi solare sau alte sisteme care reduc consumul de 

energie electrică; 

 Acordarea de facilităţi pentru realizarea de infrastructuri de generare şi distribuire a surselor 

de energie alternativă, promovarea culturilor energetice şi a proiectelor de energie eoliană, 

biomasă, energie solară; 

 Reducerea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele 

afectate de acest fenomen şi acţiuni de împădurire în zonele de formare a viiturilor, în zonele 

inundabile şi în luncile râurilor; 

 Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea sistemului de intervenţii 

în situaţii de urgenţă (sistemul de avertizare); 

 Dezvoltarea activităţilor de conştientizare a populaţiei asupra necesităţii conservării mediului 

înconjurător şi de implicare a acesteia în activităţi de protejare a mediului; 

 Reabilitare fond forestier. 

 

 

3. Direcţii de dezvoltare în domeniul educaţie 

Obiectiv general: Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Şopotu Nou, 

prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de activităţi 

extracurriculare, creșterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale. 
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3.1. Obiectivul operaţional ”Dezvoltarea infrastructurii educaţionale”: 

 Reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi grădiniţei din comună; 

 Dotarea cu mobilier a şcolilor şi grădiniţei; 

 Construire scoală şi grădiniţă; 

 Construcţia unei creşe; 

 Amenajarea unei baze sportive în comună; 

 Construcţia unei săli de sport în cadrul şcolilor; 

 Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei. 

 

3.2. Obiectivul operaţional “Creșterea gradului de perfecţionare a personalului didactic”: 

 Sprijinirea şcolilor din localitate pentru iniţierea şi derularea de proiecte de schimb de 

experienţă şi parteneriate în domeniul învăţământului gen Comenius Regio (se pot derula 

activităţi precum vizite de studiu, schimburi de experienţă şi bune practici, şcoli de vară, 

sesiuni de formare comune, conferinţe, seminarii etc.); 

 Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a programelor de tip “a doua şansă” pentru 

reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv activităţi de 

alfabetizare), în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean; 

 Asigurarea suportului material pentru realizarea unei publicaţii şcolare. 

 

3.3. Obiectivul operaţional “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local”: 

 Amenajarea unei baze sportive; 

 Construcţia unei săli de sport în cadrul şcolilor; 

 Amenajarea şi dotarea unui centru dejoacă şi recreere pentru copiii comunei;  

 Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de învăţământ din localitate şi îmbogăţirea 

fondului de carte al bibliotecilor şcolare. 

 

4. Direcţii de dezvoltare domeniu Turism 

Obiectiv general: Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comună Şopotu Nou prin 

promovarea potenţialului cultural local şi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea unui turism de 

agrement. 

4.1.  Obiectivul operaţional “Dezvoltarea infrastructurii turistice” 

 Construirea unui complex turistic şi de agrement în comună. 

 

4.2. Obiectivul operaţional “Transformarea obiectivelor culturale din comună Şopotu Nou 

în obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic”. 

 Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de schimburi 

cultural-turistice; 

 Crearea de evenimente culturale care să devină tradiţionale; 

 Crearea unui brand al comunei şi promovarea obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin 

internet, pliante, broşuri şi info-chioşc; 

 Dezvoltarea şi promovarea turismului gastronomic, prin valorificarea tradiţiilor locale şi a 

interferenţei diferitelor culturi în domeniu. 

 

5. Direcţii de dezvoltare domeniu Sănătate 

Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale în vederea 

asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de bază. 
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5.1. Obiectivul operaţional “Realizarea de investiţii în infrastructura-suport, echipamente şi 

resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite”: 

 Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a dispensarului uman; 

 Asigurarea unei dotări tehnice corespunzătoare şi implementarea sistemelor informatizate în 

cabinete; 

 Înfiinţarea unui centru de permanenţă pentru dezvoltarea asistenţei ambulatorii; 

 Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătăţii prin oferirea de facilităţi de 

cazare în locuinţe de serviciu în scopul atragerii de specialişti; 

 Asigurarea spaţiului necesar pentru înfiinţarea de noi servicii de sănătate, în parteneriat cu 

furnizori publici şi privaţi autorizaţi pentru fiecare domeniu abordat, astfel: 

- cabinet de planificare familială; 

- centru de prevenire/consiliere pentru populaţia rroma, eventual cu personal sanitar de 

etnie rromă; 

- centru consiliere antifumat, antialcool şi consilierea minorilor rămași singuri. 

 

5.2. Obiectivul operaţional “Creșterea accesibilităţii grupurilor vulnerabile la serviciile de 

sănătate”: 

 Realizarea de campanii în şcoli împotriva fumatului, consumului de droguri, boli 

transmisibile, de planificare familială, de sănătate mintală, pentru un stil de viaţă sănătos, în 

parteneriat cu Centrul de Consiliere şi Prevenire Antidrog, Direcţia de Sănătate Publică, şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean; 

 Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătăţii populaţiei, în parteneriat 

cu Direcţia de Sănătate Publică; 

 Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea unor stimulente pentru 

comunitatea rromă în scopul prezentării acestora la campaniile de vaccinare; 

 Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea unor stimulente pentru gravide, 

în scopul prezentării acestora la consultaţia periodică prenatală, 

 Construirea unui complex social şi reabilitarea şi modernizarea căminului azil pentru bătrânii 

comunei şi dotarea acestuia cu mobilier; 

 Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile dezavantajate. 

 

5.3. Obiectivul operaţional ”Creşterea responsabilităţii societăţii pentru societatea publică”: 

 Implementarea, împreună cu alte autorităţi publice locale, a unor proiecte de dezvoltare 

regională, pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale: azil de 

bătrâni, case de copii, etc.; 

 Dotarea unităţilor prestatoare de servicii sociale cu echipament special (medical, social, 

terapie reparatorie); 

 Încheierea de parteneriate public private cu ONG-uri acreditate în domeniile: 

- Servicii specializate pentru persoane vârstnice aflate în nevoie; 

- Servicii specializate pentru persoane cu handicap; 

- Calificării şi formării profesionale a adultului; 

- Servicii specializate pentru copii aflaţi în dificultate şi familii monoparentale. 

 Crearea unei reţele de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice; 

 Crearea unui serviciu de acompaniere la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente, care 

locuiesc singure prin dezvoltarea unei reţele de voluntariat în parteneriat cu unităţile şcolare 

din comună; 
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 Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare/ 

recalificare profesională pentru persoanele neocupate, în parteneriat eu Agenţia Judeţeană de 

Ocupare a Forţei de Muncă; 

 Asigurarea spaţiului necesar înfiinţării unui centru pentru sprijinirea şomerilor pentru a 

(re)intra pe piaţa forţei de muncă prin scheme speciale de consiliere, tutoriat, mediere şi 

plasare în muncă, pus la dispoziţia prestatorilor de servicii în domeniu, în cadrul unui 

parteneriat; 

 Crearea unor servicii sociale de tip alternativ pentru persoanele cu handicap (centre de zi, 

cluburi, ateliere protejate, etc.), în parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat; 

 Crearea unui centru specializat pentru asistenţă şi consilierea copiilor aflaţi în dificultate, 

familii monoparentale, victime ale violenţei domestice, în parteneriat cu un furnizor de 

servicii acreditat. 

 

6.Direcţii de dezvoltare domeniu Cultură 

Obiectiv general: Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea 

timpului liber, 

 

6.1. Obiectivul operaţional “Reabilitarea şi punerea tu valoare a obiectivelor culturale din 

comună” 

 Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale; 

 Reabilitarea bisericilor din comună; 

 

6.2. Obiectivul operaţional “Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului 

liber”: 

 Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de învăţământ din localitate şi îmbogăţirea 

fondului de carte ai bibliotecilor şcolare; 

 Organizarea la nivel local a unor competiţii sportive (concursuri/ întreceri) pentru elevi pe 

diferite ramuri sportive; 

 Revigorarea echipei de fotbal a comunei; 

 Amenajare teren fotbal în comună Şopotu Nou; 

 Înscrierea în circuitul judeţean a localităţii ca şi organizator de competiţii sportive. 

 

7. Direcţii de dezvoltare domeniu Tineret 

Obiectiv general: Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de 

calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să limiteze, să 

combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, sa recupereze şi să reintegreze social tinerii 

aflaţi în situaţii de risc. 

 

7.1. Obiectivul operaţional “Creșterea implicării administraţiei publice în apărarea 

drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale”: 

 Înfiinţarea unui Centru Comunitar de Comunicare, Educaţie şi Resurse pentru Tineri; 

 Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine integrarea socială a tinerilor, de exemplu 

ateliere protejate, birouri de consiliere etc. în parteneriat cu furnizori de servicii acreditaţi; 

 Promovarea derulării de activităţi culturale pentru tineri: înfiinţarea de echipe de dansuri 

populare, dansuri moderne înființarea de publicaţii locale (inclusiv publicaţii electronice). 
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7.2. Obiectivul operaţional „Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor” 

 Înscrierea în circuitul judeţean a localităţii ca şi organizator de competiţii sportive; 

 

7.3. Obiectivul operaţional „Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul 

formarii profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale”: 

 Crearea unei legături între comunitatea locală şi AJOFM, Primărie şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean în vederea analizării situaţiei şi elaborării unor strategii comune şi eficiente în 

domeniul tinerilor şi formării profesionale. 

 

7.4. Obiectivul operaţional „Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive 

 Revigorarea echipei de fotbal a comunei; 

 Organizarea la nivel local a unor competiţii sportive (concursuri / întreceri) pentru elevi pe 

diferite ramuri sportive. 

 

8.Direcţia de dezvoltare: Dezvoltarea economică a comunităţii 

Obiectiv general: Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio 

economice a comunei Şopotu Nou. 

 

8.1. Obiectivul operaţional „Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe 

produsele tradiţionale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi pieţe, cu precădere europene”: 

 Modernizarea şi diversificarea pieţelor agroalimentare în localitate; 

 Susţinerea iniţiativelor asociative pentru creșterea eficienţei economice a exploataţiilor 

agricole, creşterea puterii de negociere pe pieţele de desfacere şi a capacităţii de valorificare 

superioară a producţiei; 

 Stimularea înfiinţării unor centre de prestări servicii pentru agricultură (mecanizare, reparaţii 

utilaje, furnizare seminţe, îngrăşăminte, insectofungicide etc.) prin acordarea de facilităţi; 

 Informarea cetăţenilor asupra programelor de finanţare nerambursabilă; 

 Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor destinate dezvoltării agriculturii; 

 Realizarea unui studiu asupra situaţiei resurselor umane din localitate şi furnizarea acestor 

informaţii potenţialilor investitori; 

 Elaborarea unei baze de date disponibile pe internet privind oportunităţile locale de 

dezvoltare a afacerilor în localitate; 

 Elaborarea unui program de atragere a investiţiilor; 

 Promovarea IMM-urilor din localitate şi a produselor/serviciilor acestora prin susţinerea 

participării comune la târguri şi expoziţii, elaborarea de materiale de prezentare a localităţii 

cu secţiune de economie inclusă, promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi schimburi de 

experienţă cu localitate din străinătate. 

 

8.2. Obiectivul operaţional ”Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităţilor 

neagricole din mediul rural”: 

 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor. 

 Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi puse la dispoziţia întreprinzătorilor locali, în 

vederea dezvoltării propriilor afaceri, în agricultură şi zootehnie, în baza unui acord avantajos 

pentru ambele părţi; 
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 Identificarea oportunităţilor de parteneriat public-privat în vederea demarării de activităţi în 

domeniul industrial. 

 

8.3. Obiectivul operaţional „Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea 

afacerilor": 

 Informarea cetăţenilor asupra programelor de finanţare nerambursabilă; 

 Elaborarea unui program de atragere a investiţiilor; 

 Promovarea programelor derulate de guvern pentru stimularea înfiinţării 

microîntreprinderilor;  

 Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile publice locale, societatea civilă şi comunitatea 

de afaceri pentru dezvoltarea zonelor de agrement. 

 

9. Direcţii de dezvoltare domeniu agricultură şi dezvoltare rurală  

Obiectiv general: Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor fermieri. 

 

9.1.  Obiectivul  operaţional „Facilitarea accesului la finanţare al micilor producători: 

 Înfiinţarea şi modernizarea fermelor agricole; 

 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; 

 Sprijinirea exploataţiilor agricole (fermelor) de semisubzistenţă; 

 Sprijinirea fermierilor şi deţinătorilor de păduri să utilizeze serviciile de consiliere şi 

consultanţă în vederea îmbunătăţirii performanţelor generale ale activităţii acestora conform 

înregistrării APIA; 

 Reabilitare fond forestier; 

 Împădurirea terenurilor agricole şi neagricole. 

 

9.2. Obiectivul operaţional „Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice pentru 

încurajarea realizării unor plantaţii, împăduriri ale terenurilor neagricole”: 

 Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei spontane; 

 Înfiinţarea grupurilor de producători - campanii de informare; 

 Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală; 

 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte care 

activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei 

agroalimentare; 

 Calificarea şi recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de 

subzistenţă; 

 Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice pentru încurajarea unor împăduriri de mici 

dimensiuni, plantaţii de livezi şi păduri de protecţie; 

 Reabilitarea şi întreţinerea păşunilor. 

 

10. Direcţii de dezvoltare domeniu Administraţia publică 

Obiectiv general: Creşterea capacităţii administraţiei publice locale de furnizare a 

serviciilor către populaţie şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local. 

 

10.1. Obiectivul operaţional „Reabilitarea şi dotarea instituţiilor publice”: 

 Lucrări de  mansardare a sediului primăriei; 

 Dotări ale administraţiei locale; 
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 Achiziţia și utilizarea unui sistem de back-up, salvări de siguranţă şi utilizarea unor surse de 

alimentare de rezervă; 

 Achiziţionarea de aplicaţii informatice integrate pentru toate serviciile din cadrul 

administraţiei locale în vederea eficientizării procesului de furnizare a serviciilor către 

populaţie. 

 

10.2. Obiectivul operaţional „Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategi de 

comunicare între administraţie şi cetăţean”: 

 Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei prin standardizarea elementelor de identitate 

vizuală - formulare tip, materiale informative, adrese, răspunsuri; 

 Creșterea eficienţei în administraţia locală prin facilitarea, urmărirea şi documentarea 

proceselor de lucru utilizând programe informatice de management al documentelor. 

 

10.3.  Obiectivul operaţional ”Îmbunătăţirea activităţii curente a administraţiei locale şi 

creşterea capacităţii de atragere de finanţări de la Uniunea Europeană”: 

 Creșterea nivelului de pregătire profesională a salariaţilor din administraţia locală prin 

realizarea unui program anual de pregătire profesională şi participarea la cursuri de formare 

profesională continuă;  

 Constituirea în cadrul primăriei a unei Unităţi de Implementare a Proiectelor şi instruirea 

membrilor săi pentru atragerea şi implementarea de proiecte finanţate din fonduri de la 

Uniunea Europeană; 

 Realizarea de parteneriate şi activităţi de înfrăţire cu localităţi din ţară şi din străinătate în 

vederea promovării de proiecte. 

 

Portofoliul de proiecte 

(selecție din strategia comunei) 

 

1. Modernizarea drumurilor comunale 

Obiectiv general: 

 Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a 

comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătăţirea legăturilor rutiere cu 

localităţile învecinate şi cu satele componente.  

 Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât şi pentru turiştii care tranzitează zona. 

 

2. Realizare de alei pietonale în comună 

Obiectiv general: 

 Prin realizarea proiectului primăria Șopotu doreşte accesul tuturor pietonilor la trafic în condiţii 

de siguranţă. 

 

3. Modernizare sistem rutier 

Obiectiv general: 

 Modernizarea sistemului rutier care să deservească nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor 

economice fără să afecteze starea mediului înconjurător. 

 Modernizarea sistemului rutier va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare prin 

conectarea diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătăţirea legăturilor rutiere cu comunele 

învecinate şi cu satele componente. 
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4. Construcţie pod 

Obiectiv general: 

 Se doreşte construire pod.  

 Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte tranzitul cetăţenilor între localităţi. 

 

5. Extinderea reţelei de alimentare cu apă 

Obiectiv general: 

 Extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna va avea efecte benefice asupra dezvoltării 

economice a zonei prin crearea de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forţa de muncă în zonă. 

 

6. Realizarea reţelei de canalizare 

Obiectiv general: 

 Realizarea reţelei de canalizare in comuna Şopotu Nou, va duce la dezvoltarea economică a 

zonei. 

 

7. Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale 

Obiectiv general: 

 Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale va duce la dezvoltarea economică a 

zonei. 

 

8. Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan, reactualizare PUG 

Obiectiv general: 

 Principalele obiective urmărite se referă la o mai bună valorificare a potenţialului natural, 

economic şi uman al comunei. 

 

9. Dotare cu utilaje şi echipamente pentru servic1uu de gospodărire comunală şi salubritate 

(maşina de colectare, pubele etc.) 

Obiectiv general: 

 Primăria doreşte să înfiinţeze serviciul înfiinţarea serviciului public de salubrizare şi să doteze 

fiecare gospodărie cu pubele ecologice pentru a contribui la prevenirea/reducerea efectelor 

riscurilor naturale. 

 

10. Reabilitarea drumurilor agricole şi forestiere 

Obiectiv general: 

 Reabilitarea drumurilor agricole şi forestiere va îmbunătăţi legăturile rutiere cu localităţile 

învecinate şi cu satele componente. 

 Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât şi pentru turiştii care tranzitează zona. 

 

11. Amenajarea spaţiilor verzi din localitate, inclusiv cele situate lângă trotuare 

Obiectiv general: 

 Prin realizarea proiectului, primăria Șopotu Nou doreşte îmbunătăţirea vieţii şi creşterea gradului 

de confort pentru populaţie prin amenajarea spaţiilor verzi din localitate, inclusiv cele situate 

lângă trotuare. 

 

12. Conectarea instituţiilor publice din localitate la internet prin conexiuni broadband şi 

promovarea conceptului de e-educație, e-guvernare, e-sănătate 
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Obiectiv general: 

 Proiectul de faţă va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin accesul la reţeaua de 

internet a tuturor locuitorilor şi a angajaţilor primăriei. 

 

13. Lucrări de regularizare a Albiei Pârâu/Râu şi apărări de maluri pentru prevenirea și reducerea 

consecinţelor distructive ale inundaţiilor 

Obiectiv general: 

 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin lucrări de regularizare a albiei râului şi apărări de maluri 

pentru prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor.  

 Dezvoltare şi implementare plan de inundaţii. 

 

14. Implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de localitate sau 

în parteneriat cu alte administraţii locale învecinate 

Obiectiv general: 

 Promovarea colectării selective a deşeurilor prin implementarea unui sistem integrat de  colectare 

selectivă a deşeurilor la nivel de localitate sau în parteneriat cu alte administraţii locale 

învecinate. 

 

15. Reducerea eroziunii socului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele 

afectate de acest fenomen şi acţiuni de împădurire 

Obiectiv general: 

 Reducerea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele 

afectate de acest fenomen şi acţiuni de împădurire în zonele de formare a viiturilor, în zonele 

inundabile şi în luncile râurilor. 

 Dezvoltare şi implementare plan de inundaţii. 

 

16. Modernizarea și diversificarea piețelor agroalimentare 

Obiectiv general: 

 Facilitarea întâlnirii „cererii” cu „oferta” şi obţinerea unui comerţ dinamic 

 

17. Elaborarea unei baze de date disponibile pe Internet privind oportunitățile locale de dezvoltare 

a afacerilor în localitate 

Obiectiv general: 

 În vederea atragerii oamenilor de afaceri în zonă şi a implementa proiecte benefice pentru 

comună, Primăria trebuie să elaboreze o bază de date disponibilă pe internet privind oportunităţile 

locale de dezvoltare a afacerilor în localitate. 

18. Promovarea IMM-urilor din localitate şi a produselor/ serviciilor acestora prin susţinerea 

participării comune la târguri şi expoziţii, elaborarea de materiale de prezentare a localităţii 

Obiectiv general: 

 Promovarea IMM-urilor din localitate şi a produselor/serviciilor acestora prin susţinerea 

participării comune la târguri şi expoziţii, elaborarea de materiale de prezentare a localităţii cu 

secţiune economie inclusă, promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi schimburi de experienţă cu 

localități din străinătate. 

 

19. Dezvoltarea de parteneriate între autoritățile publice locale, societatea civilă și comunitatea de 

afaceri pentru dezvoltarea zonelor de agrement 
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Obiectiv general: 

 Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile publice locale, societatea civilă şi comunitatea de 

afaceri pentru dezvoltarea zonelor de agrement. 

 

20. Amenajarea și dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei 

Obiectiv general: 

 Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei, va oferi copiilor 

posibilitatea de relaxare şi dezvoltare prin activităţi instructiv-educative, într-un mediu sigur în 

timpul liber. 

 

21. Construirea de locuinţe sociale destinate unor categorii de persoane cărora nivelul de resurse 

şi/sau de existenţă nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în 

condiţiile pieţei. 

Obiectiv general: 

 Construirea de locuinţe sociale destinate unor categorii de persoane cărora nivelul de resurse 

şi/sau de existenţă nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe 

în condiţiile pieţei. 

 

22. Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare/ 

recalificare profesională 

Obiectiv general: 

 Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare/ recalificare 

profesională. 

 

23. Construirea unui complex turistic şi de agrement în comună 

Obiectiv general: 

 Construirea unui complex turistic şi de agrement în comună 

 

24. Sprijinirea înfiinţării unor unităţi de alimentaţie publică 

Obiectiv general: 

 Sprijinirea înfiinţării unor unităţi de alimentaţie publică. 

 

25. Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul uniunii europene şi realizarea de schimburi 

cultural-turistice 

Obiectiv general: 

 Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul Uniunii Europene. 

 

26. Crearea unui brand au comunei şi promovarea obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin 

internet, pliante, broşuri şi info-chioşc 

Obiectiv general: 

 Înfiinţarea unui centru informare turistică pentru promovarea destinaţiei turistice. 

 

27. Dezvoltarea şi promovarea turismului gastronomic, prin valorificarea tradiţiilor locale şi a 

interferenţei diferitelor culturi în domeniu 

Obiectiv general: 
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 Dezvoltarea şi promovarea turismului gastronomic, prin valorificarea tradiţiilor locale şi a 

interferenţei diferitelor culturi în domeniu. 

 

28. Constituirea în cadrul primăriei a unei unităţi de implementare a proiectelor 

Obiectiv general: 

 Constituirea în cadrul primăriei a unei unităţi de implementare a proiectelor. 

 

29. Înfiinţarea şi modernizarea fermelor agricole 

Obiectiv general: 

 Înfiinţarea şi modernizarea fermelor agricole. 

 

30. Sprijinirea exploataţiilor agricole (fermelor) de semisubzistenţă 

Obiectiv general: 

 Sprijinirea exploataţilor agricole. 

 

31. Reabilitare fond forestier 

Obiectiv general: 

 Gospodărirea raţională a pădurii şi asigurarea continuităţii şi biodiversităţii ecosistemelor 

forestiere; 

 Susţinerea aplicării programelor de refacere a pădurilor slab productive şi degradate prin 

optimizarea compoziţiilor şi promovarea speciilor valoroase indigene; 

 Aplicarea lucrărilor de transformare a păşunilor împădurite şi lucrărilor de îngrijire a pădurilor 

tinere în acord cu planurile de management. 

 

32. Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei spontane 

Obiectiv general: 

 Susţinerea aplicării programelor de refacere a pomiculturii și valorificarea florei spontane. 

 

33. Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte care activează 

în domeniile agriculturii, silviculturii 

Obiectiv general: 

 Informare şi asistenţă privind sursele de finanţare ale Uniunii Europene pentru perfecţionarea 

competenţelor profesionale persoanelor adulte care activează în agricultură, silvicultură etc. 

 

34. Calificarea şi recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate in agricultura de 

subzistenţă 

Obiectiv general: 

 Calificarea şi recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de 

subzistenţă. 

 

35. Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice pentru încurajarea realizării unor 

împăduriri de mici dimensiuni, plantaţii de livezi şi păduri de protecţie 

Obiectiv general: 

 Informare şi asistenţă privind sursele de finanţare ale Uniunii Europene 
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36. Reabilitarea şi întreţinerea păşunilor 

Obiectiv general: 

 Introducerea tehnologiilor agricole modeme de utilizare a soiurilor de plante rezistente la secetă, 

boli şi dăunători, pentru care sunt necesare mai puţine lucrări agrotehnice. 
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CAPITOLUL 4. 

PROIECTE DE INVESTIȚII  ÎN DERULARE,  

CUPRINSE ÎN PNDL 2017-2020 

 

Din declarațiile oficiale guvernamentale reținem că PNDL reprezintă sursa principală de 

finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din 

țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – 

canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, 

cultură, culte, locuire și sport. 

 În Lista Obiectivelor de Investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului 

National de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020, (publicat în data de 19-07-2017) 

regăsim și localitățile din Depresiunea Almăjului. Proiectele aprobate pentru finanțare sunt cuprinse în 

strategiile locale de dezvoltare a fiecărei comune având menirea de a contribui la reabilitarea, măcar 

parțială, a infrastructurii acestora, îndeosebi a celei rutiere deosebit de precară.  

În tabelul următor sunt prezentate obiectivele de investiții extrase din documentele publicate în 

iulie 2017. 

 

Tabelul 4.1. 

Lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020 (stadiul 19. 07. 2017). 

Comuna Obiectivul de investiții 
Suma alocată 

(lei) 

Bozovici 
Înființare canalizare menajeră localitățile Prilipeț și 

Bozovici II, comună Bozovici, județul Caraș-Severin 
6 520 318,00 

Bozovici 
Reabilitare școală loc. Prilipeț, com. Bozovici, jud. 

Caraș-Severin 
798 248,00 

Bozovici 
Reabilitare, dotare si extindere Școala Generala 

Bozovici, com. Bozovici, județul Caraș-Severin 
6 323 893,00 

Bozovici 
Reabilitare dispensar comunal din comună Bozovici, 

jud. Caraș-Severin 
617 998,00 

Bozovici 
Reabilitare DC 44 și străzi locale în comună Bozovici, 

jud. Caraș-Severin 
7 771 694,00 

Dalboşeţ 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii din satul 

Dalboșeț, comună Dalboșeț, județul Caraș-Severin 
1 645 250,00 

Dalboşeţ 
Asfaltare străzi în comună Dalboșeț, județul Caraș-

Severin 
6 263 406,00 

Dalboşeţ 
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 

comună Dalboșeț, județul Caraș-Severin 
455 144,46 

Eftimie Murgu 

Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea școlii 

generale din comună Eftimie Murgu, județul Caraș-

Severin 

3 932 763,00 

Eftimie Murgu 
Modernizare infrastructură rutieră în comună Eftimie 

Murgu, județul Caraș-Severin 
567 349,00 
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Eftimie Murgu 

Reabilitare drumuri de interes local, pod peste pârâul 

Rudăria, înființare pasarelă pietonală și pasaj rutier 

peste pârâul Rudăria în comună Eftimie Murgu, județul 

Caraș-Severin 

4 324 403,00 

Lăpuşnicu Mare 
Reabilitare DC 44, pe raza comunei Lăpuşnicu Mare, 

jud. Caraș-Severin 
7 309 088,00 

Şopotu Nou 

Modernizarea drumurilor din comună Șopotu Nou, 

județul Caraș-Severin ( Modernizare DC 136, str. 

Valea Răchitei, culmea Sicheviței, strada Stăncilova, 

Șestul Stăncilovei, strada Valea Răchitei - Fata 

Izvorului, străzi sat Răchita) 

17 437 086,00 

Prigor Modernizare drumuri de interes local în comună Prigor 15 333 388,00 

Consiliul Județean Caraș-

Severin 

Reabilitare DJ 571 (DN 57B) - Eftimie Murgu, km 

0+000 - 5+643 
12 365 071,00 

Consiliul Județean Caraș-

Severin 

Reabilitare DJ 571G ,  L=7,249 km, Gîrbovăț - 

Lăpușnicu Mare 4 tronsoane 
11 109 463,00 

 

Tabelul 4.2. 

Sumele alocate pe comunele din Almăj pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare 

Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020 

Primării Suma alocată 
Procent din total 

Almăj 

Consiliul Județean Caraș Severin        23 474 534 22,8 

Bozovici 22 032 151 21,4 

Bănia     0 0 

Dalboșeț 8 363 800 8,1 

Eftimie Murgu 8 824 515 8,6 

Lăpușnicu Mare 7 309 088 7,1 

Prigor 15 333 388 14,9 

Șopotu nou 17 437 086 17,0 

TOTAL  Almăj 102 774 562 11,64 

TOTAL  CARAȘ - SEVERIN 883 095 842 - 

 

Remarcăm faptul că, din punctul de vedere al mărimii sumei alocate pentru finanțarea  

Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), în perioada 2017-2020, județul Caraș-

Severin, cu 883.095.842 lei alocați, ocupă locul doi pe țară (după județul Suceava care beneficiază de  

928.525.098,93). Această ierarhizare corespunde, în linii mari, cu nivelul de subdezvoltare a județelor 

fiind un criteriu justificat în procesul de alocare a fondurilor de dezvoltare. Tot o data sumele repartizate 

pentru finanțarea obiectivelor de infrastructura locală din Almăj (102.774.562 lei)  reprezintă 11,6% din 

suma totală repartizată județului Caraș-Severin. Având în vedere că în județul Caraș-Severin funcționează 

un număr de 77 primării (inclusiv cele 8 orașe), sumă alocată, în medie pe o primărie, este de 11.468.777 

lei, iar suma medie alocată pentru o primărie din Depresiunea Almăjului este de 14.682.080 lei. 
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Figura 4.1. Procentele alocate pe comune pentru finanțarea 

Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020 

 

Tabelul 4.3. 

Repartizarea pe destinații a sumelor alocate din PNDL 2017-2020, pentru Almăj 

Comuna 
Infrastructură 

rutieră 

Școli și 

grădinițe 
Canalizare Sănătate 

Iluminat 

public 
Total 

Bozovici 7771694 7122141 6520318 617998 - 22032151 

Dalboșeț 6263406 1645250 - - 455144 8363800 

Eftimie 

Murgu 

4891752 3932763 - - - 8824515 

Lăpușnicu 

Mare 

7309088 - - - - 7309088 

Prigor 15333388 - - - - 15333388 

Șopotu 

Nou 

17437086 - - - - 17437086 

Cons. Jud. 

CS 

23474534 - - - - 23474534 

Total 82480948 12700154 6520318 617998 455144 102774562 

% 80,25 12,35 6,34 0,60 0,44 100 

 

 
Figura 4.2. Repartizarea pe destinații a sumelor alocate din PNDL 2017-2020, pentru Almăj, % 
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Din punct de vedere al priorităților selectate, remarcăm ponderea importantă a infrastructurii 

rutiere (80,25%) ca expresie evidentă a nevoii de reabilitare a drumurilor, cu precădere a celor județene 

aflate într-un stadiu avansat de deteriorare, starea drumurilor condiționând proiectele de dezvoltare a 

întregii zone, mai ales a proiectelor de valorificare a potențialului turistic deosebit de valoros. 

 Fondurile alocate nu rezolvă decât în foarte mică măsură problema infrastructurii rutiere. 

Majoritatea sumelor alocate comunelor din această zonă sunt destinate drumurilor comunale menite să 

faciliteze deplasarea între centru de comună și satele aparținătoare. Un exemplu pozitiv al eforturilor de 

modernizare (asfaltare) a drumurilor de legătură între satele aparținătoare îl regăsim în comună Șopotu 

Nou unde acest proces continuă de mai mulți ani și se preconizează asfaltare tuturor drumurilor comunale 

care însumează peste 40 de kilometri. Din păcate, reabilitarea drumului județean care asigură legătura 

dintre Șopotu Nou și celelalte comune din Almăj nu este cuprins în proiectele existente deși starea acestui 

drum este deosebit de precară, devenind  aproape impracticabil.  

În lista obiectivelor de investiții nu este nominalizat nici modernizarea drumului care ar putea 

facilita legătura între localitățile din Țara Almăjului și localitățile de pe Clisura Dunării (DJ 571 B din 

Șopotu nou prin Stăncilova spre Cărbunari și Moldova Nouă). Modernizarea acestei căi de acces ar 

favoriza valorificarea potențialului turistic din zonă, îndeosebi a obiectivului turistic Cheile Nerei.    

 Pe locul doi în ierarhia priorităților regăsim proiectele de reabilitare a școlilor (12,35%), un 

demers apreciabil dar nesusținut de evoluția numărului de copii. În majoritatea localităților din Almăj 

clasele primare sunt comune, numărul de elevi nu permite (după normele Ministerului Educației) 

formarea claselor individualizate, separate pentru fiecare an de studiu, mai ales în satele aparținătoare 

fiecărei comune, unde, eventual,funcționează doar ciclul primar.  

Pentru proiectele de realizare, reabilitare sau extindere a rețelelor de canalizare a localităților din 

Almăj,  doar comună Bozovici are repartizată o sumă destinată acestui domeniu, deși nevoile sunt mult 

mai mari pentru multe localități din Almăj.  
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