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GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ AL COMUNITĂŢILOR DIN 

ZONA SĂTMARULUI 

ORGANISM REPREZENTAT DE COMUNA MICULA, JUDEȚUL 

SATU MARE, STR. PRINCIPALĂ, NR.293 

 

REZUMAT 

-PNDR-AXA 4 LEADER- 

 

Prezentarea parteneriatului: 

Teritoriul este bine delimitat şi uşor identificabil: este vorba de localităţile ce se întind 

în Sătmarul istoric (din acest motiv denumirea GAL-ului este GAL Zona Sătmar): Viile 

Satu Mare, Odoreu, Păuleşti, Vetiş, Botiz, Livada, Micula, Lazuri, Socond şi Dorolţ si o 

localitate din judetul Maramures, Bicaz. Teritoriul este omogen, această afirmație 

bazându-se pe următoarele: 

 Există o omogenitate etno-culturală: localitățile de mai sus formează așa-

numita zonă Sătmar, cunoscută din cele mai străvechi vremuri ca o zonă 

bogată în tradiții și obiceriuri al numeroaselor etnii ce conviețuiesc aici în 

armonie 

 Există o omogenitate teritorială: localitățile sunt situate la o distanță 

relativ scăzută de reședința de județ, Municipiul Satu Mare (cea mai apropiată 

la 3 km, iar cea mai îndepărtată la 30 km), iar între localitățile propuse există 

suprafețe vecine, fiecare se învecinează cu cel puțin una din localitățile 

componente ale GAL-ului 

Din punct de vedere geografic, suprafaţa teritoriului este uniformă, suprafeţele 

dominate fiind cele de câmpie. Teritoriul este străbătut de Râul Tur şi cursurile 

inferioare a râului Someş, precum şi de Homorodul Nou, Homorodul Vechi, Pârâul 

Sărat şi alte mici pârâuri. Suprafaţa totală a GAL este de 63425 hectare (634.25 km2) 

Numărul de locuitori cuprinși în teritoriul pentru care se depune candidatura: 

45387 de locuitori 

Densitatea populației teritoriului respectiv: 71,56 loc/km2  
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Situația zonelor  Natura 2000, zone cu valoare naturală ridicată:  

 X da-pe teritoriul GAL se găsește o parte din Rezervaţia Naturală a Râului Tur, 

declarată Rezervaţie Naturală prin Legea 5/2000. Conform clasificării UICN, 

Rezervaţia Naturală “Râul Tur” este arie protejată de categoria IV. Limitele 

Rezervaţiei „Râul Tur” au fost stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004.(în 

dosarul GAL se regăsește o adresă din partea Agenției Județene pentru Protecția 

Mediului Satu Mare prin care ne este comunicat oficial limitele zonelor NATURA 

2000). 

Existența în componența teritoriului a unor zone cuprinse în județe diferite :  

  X da-Comuna Bicaz (județul Maramureș) 

Denumirea grupurilor minorităților etnice cuprinse în parteneriat :  

          X da-Asociația Interetnică Drumul Voinicilor-Asociția este fondată de etnici 

romi și desfășoară activități socio-culturale al căror beneficiari sunt romii din Județul 

Satu Mare. 

Ponderea (%) reprezentanților legali tineri (cu vârsta până în 40 de ani) în cadrul 

organizațiilor ce formează parteneriatul : Numărul total al partenerilor este de 54, 

dintre care un număr de 23 sunt sub 40 de ani, reprezintând 43% din totalul 

reprezentanților organizațiilor partenere în GAL.  

Reprezentarea grafica al reprezentantilor legali ai 

organismelor partenere (conform varstei)

43%

57%

Sub 40 de ani Peste 40 de ani

 

Ponderea (%) femeilor ca reprezentanți legali în cadrul organizațiilor ce formează 

parteneriatul: Numărul total al partenerilor este de 54 dintre care un număr de 15 

organizații sunt reprezentate de femei. Astfel procentual exprimat 27,77% din 

reprezentanții GAL-ului Zona Sătmar sunt femei. 
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Denumirea grupurilor ce includ reprezentanți ai organizațiilor agricole/a 

grupurilor de producători: 

 ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE BICAZ 

 ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN SOCOND 

Denumirea reprezentanților sectorului forestier: 

 LUKACS ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALA 

Denumirea reprezentanților sectorului economic: 

 SC MIKE COMPANY SRL 

 SC MUELLER&PRIETENII SRL 

Reprezentanți ai organizațiilor de mediu cuprinse în cadrul parteneriatului: 

 Societatea Carpatina Ardeleana 

 

Ponderea (%) grupurilor care includ parteneri privați și reprezentanți ai 

societății civile în cadrul parteneriatului: partenerii publici sunt în procent de 

22,22% (un număr de 12 organizații), iar cei privați și reprezentanți ai societății 

civile sunt în procent de 77,78% (un număr de 42 de organizații) 

Reprezentarea grafica al numarului partenerilor publici 

si privati din GAL

22%

78%

Public Privat

 

 

Denumirea acțiunilor inovative prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală: 

 Posibilele idei de proiecte identificate se referă la acțiuni inovative, 

recunoscute ca fiind indispensabile în urma realizării analizei diagnostic: trasee 

turistice tematice, proiecte de mediu, dezvoltare turistică bazată pe specificul 

local-produse și servicii locale. 
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 Alte acțiuni inovative sunt cele legate de funcționarea biroului: în etapa de 

monitorizare propunem un instrument propriu realizat de unul din membrii 

echipei de proiect-expert local 

 În ceea ce privește realizarea strategiei această se bazează pe o metodă nouă, 

ci nu doar pe simpla identificare a problemelor, dar și pe ideea căutării de 

soluții logice. Astfel, în cadrul strategiei au fost identificate și subliniate cu o 

culoare verde toate punctele tari, oportunitățile, resursele, în analiza SWOT 

identificate situațiile problematice, iar înainte de elaborarea sistemului de 

obiective, al priorităților s-au realizat două scenarii de dezvoltare, ce au avut 

ca instrument de bază elaborarea arborelor problemă și obiectiv pentru fiecare 

obiectiv în parte 

 

Denumirea acțiunilor de cooperare prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală: 

Cooperare internă: 

Nr. 
crt. 

Partenerul/parte
nerii 

Tematica 
cooperării 

Obiective Valoarea 
proiectului 

(euro) 

Rezultate 

21 Intenţii de cooperare 
1. GAL Tovishat Prelucrarea 

fructelor şi 

legumelor în 

mod 
tradiţional 

Identificarea şi 
păstrarea unor 

metode de 

prelucrare 

5.000 Păstrarea vechilor 
metode de prelucrare 

2. GAL Țara 
Zarandului 

Integrare 
socio-

culturală pe 

piața muncii 

Crearea de 
locuri de muncă 

în mediul rural 

8.000 Realizare studiu privind 
șansele de integrare pe 

piața muncii a tinerilor, 

curs comun și forum cu 
persoanele juridice din 

cele două GAL-uri 

3. GAL Valea 
Moștiștei 

Creșterea 
economică 

în 
parteneriat 

Identificarea 
problemelor cu 

care se 
confruntă 

persoanele 

juridice din cele 
două GAL-uri 

6500 Crearea unui forum 
interactiv de discuții 

între reprezentanții 
persoanelor juridice din 

cele două GAL-

uri,realizarea unui site 
interactiv cu funcții de 

marketing comun al 
celor două GAL-uri 
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Cooperare internațională: 

Nr. 
crt. 

Partenerul/parte
nerii 

Tematica 
cooperării 

Obiective Valoarea 
proiectului/proi

ectelor de 
cooperare 

(euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 
1. GAL UNGARIA Schimb de bune 

practici 
Construcţia de 
parteneriate între 

GAL-uri din 

exteriorul ţării.  

7800 Creşterea 
nivelului de 

cunostinţe a 

45 de 
persoane 

privind 
programul 

Leader. 

2. Intenţii de cooperare 
1.  

 

GAL KRASZT 
SLOVACIA 

Elaborare de 

studiu, vizită-

schimb de 
experiență 

Îmbunătățirea 

procesului de 

vânzare al 
produselor, 

marketingului, 
posiblități de 

prezentare și 
desfacere, 

creeare unui 

mediu favorabil 
economic 

25.000 40 de 

reprezentanți 

din cele două 
GAL-uri 

participanți la 
schimburi, 

pliante, 
mediatizarea 

produselor,ex

poziție de 
produse 

tradționale, 
etc 

 

 
2. 

 

GAL 36 Jó Palóc 
Közhasznú 

Egyesület  

UNGARIA 

Promovarea 

produselor 
specifice locale şi 

tradiţionale 

Realizarea unui 

festival cu 
produse 

tradiţionale şi 

specifice 
teritoriale cu 

GAL-ul din 
Ungaria 

24.000 1 festival 

româno-
maghiar 

Aprox.50 de 

participanți 
din România 

 

 
3. 

 

 
GAL Összefogás 

a Sárréti 
Kistérségért 

Egyesület 

UNGARIA 
 

Cultură, tradiții, 

învățarea 
meșteșugurilor 

străvechi. 
Cooperare cu 

GAL  din regiunile 

din Ungaria în 
vederea realizării 

unor proiecte 
axate pe 

păstrarea 
tradițiilor, 

promovarea 

meșteșugurilor 
tradiționale 

 

 

Desfășurarea 
unor evenimente 

comune pentru 
tineri ce au ca 

scop învățarea 

comună a unor 
meșteșuguri, 

obiceiuri, etc 

 

 
 

28.000 

Creșterea 

nivelului de 
cunoștințe și 

al  conștiinței 
microregional

e. 

Promovarea 
și păstrarea 

vie al unor 
tradiții, 

obiceiuri și 
meșteșuguri 

specifice 

celor doi 
parteneri 

-realizarea 
unei analize 

privind 

traditiile 

 

 
 4. 

 

 
Gozo Action 

 

Tehnici și practici 
de parteneriat 

Creșterea 

capacității de 
susținere comună 

 

 
 

Experiența 

vastă în 
parteneriate 
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Group 

MALTA 

publici-privat al produselor 

locale, serviciilor 
de reprezentanții 

publici și privați 

38.000 pe care o are 

GAL-ul din 
Malta va crea 

posibilitatea 

realizării unui 
schimb și al 

unui studiu 
detailat cu 

privire la 
marketingul 

public-privat 

realizat în 
GAL-ul din 

Malta, 
precum și 

organizarea 

unor 
forumuri, 

conferințe 
tematice 

comune 

 

 

Denumirea obiectivelor operaționale care sunt adresate fermierilor de 

subzistență: 

1.2 Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă 

1.3 Diversificarea şi modernizarea exploataţiilor agricole 

1.5 Susținerea producției unor bunuri specifice agricole 

2.2 Promovarea meşteşugurilor tradiţionale 

 

Denumirea obiectivelor operaționale adresate tinerilor: 

1.1 Susținerea și sprijinirea tinerilor fermieri 

1.4 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

2.3 Susținerea micro-întreprinderilor noi și al celor existente 

 

Denumirea obiectivelor operaționale legate de mediu: 

2.1 Creşterea interesului populaţiei la importanţa protecţiei mediului 
 

Denumirea obiectivelor operaționale adresate grupurilor de producători, 

asociații, parteneriate: 

1.3 Diversificarea şi modernizarea exploataţiilor agricole 

1.4 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

1.5 Susținerea producției unor bunuri specifice agricole 

2.4 Creșterea atractivității zonei pentru turiști 
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I. Introducere 

Nevoia de dezvoltare a existat în permanenţă în istoria umanităţii, indiferent dacă 

luăm în calcul dezvoltarea individuală sau dezvoltarea unor grupuri. Această nevoie a 

fost satisfăcută diferit în funcţie de nivelul, de spaţiul social, cultural şi istoric la care 

ne referim. Ceea ce putem afirma cu certitudine este că nevoia de dezvoltare este o 

nevoie continuă, un proces pe care nu putem să-l oprim (ar fi un lucru contrar fiinţei 

umane).  

Documentul de faţă constituie baza unei dezvoltări viitoare, bazată pe nevoi şi 

resurse existente în comunităţile partenere, însă are la bază şi numeroase informaţii 

cu privire la posibilităţile viitoare de dezvoltare. Prin existenţa acestui document 

partenerii pot să planifice strategic, astfel se asigură posibilitatea de a  lucra în mod 

structurat în vederea obţinerii unor resurse financiare nerambursabile din partea 

Uniunii Europene (în mod prioritar din Programul LEADER), precum şi ale altor 

instituţii naţionale şi internaţionale ce oferă finanţare asociaţiilor de acest tip.  

Prezentul document a fost realizat în cadrul proiectului “Dezvoltare strategică în 

localităţile Grupului de Acţiune al comunităţilor din zona Sătmarului”.Proiect finanţat 

prin Axa 4-LEADER, 431- Fucţionarea  Grupurilor  de  Acţiune  Locală,  dobândirea  

de competenţe şi animarea teritoriului, 431.1 – „Construcţie parteneriate public–

private”. Strategia de dezvoltare a fost realizată având la bază principiile Planului 

Naţional de Dezvoltare Rurală, Strategia de dezvoltare a Regiunii Nord Vest, precum 

şi liniile strategice definite de Consiliul Judeţean Satu Mare.  
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Anexa 2 - Lista localităţilor 

Teritoriu : GAL ZONA SATMAR 

         

Codul comunelor INSSE 

Numele localităţii Nr. locuitori Suprafaţa totală Densitate 
 

Comune Oraşe Sate Din oraşe Total teritoriu km2 loc./km2 
 

137684 Dorolt 

  

Dara 
Atea  

Petea   
  

3491 
34,67 100,7   

137979 Lazuri 

  

Bercu  
Nisipeni 
Noroieni 

Peles 
Pelisor   

  

5362 

70,72 75,8 

 

138048   

Livada 

Adrian 

Dumbrava 
Livada Mică  

7,004 

0 

116,13 60,3 
 

138173  Micula 
  

Micula Noua 
Bercu Nou 

  
3873 

37,7 102,7 
 

138299 Odoreu 

  

Mărtineşti 
Berindan 

Vânătoreşti 
Cucu  
Eteni   

  

4855 

47,17 102,9 

 

138440 Paulesti 

  

 Amati  
Ambud 
Hirip  
Petin 

Ruseni  

  

4359 

60,43 72,1 

 

139367 Vetis 
  

 Oar  
Decebal  

  
4475 

55,35 80,8 
 

139401 Viile Satu 
Mare 

  

Tătăreşti  
Tireac  
Medişa 

Cioncheşti  

  

3242 

80,59 40,2 

 

138869  Socond 
  

 Cuţa 
Hodişa 

  
2576 

88,76 29,0 
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Stâna 
Soconzel  

137194 Botiz 
  -     4863 54,22 89.69  

107234 Bicaz 
  

Corni 
Ciuta  

  
1287 

39,01 32,99 
 

Total 10 1 36 7,004 38,383 634,25 71,56  

% locuitori oraşe din total 
locuitori (≤25%) 

- - - 18 - -   
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PARTEA I:  PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA 

DIAGNOSTIC 

 

I.1.1 Prezentarea geografică şi fizică  

I.1.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice 

GAL-ul Comunităţilor din Zona Sătmarului este situată în partea centrală a judeţului 

Satu Mare. Judeţul Satu Mare este aşezat în partea de Nord-vest a României, pe 

cursul inferior al Someşului. Datorită situaţiei geografice, judeţul are graniţe comune 

cu două ţări: la nord cu Ucraina, la vest cu Ungaria, iar graniţele sale interioare sunt 

comune cu judeţele Bihor, Sălaj şi Maramureş. Pe teritoriul GAL-ulului există două 

puncte de trecere a frontierei: Petea-Csengersima (Ungaria) şi Peleşu Mare-Zajta 

(Ungaria).  

Teritoriul este bine delimitat şi uşor de identificat: este vorba de localităţile ce se 

întind în imediata vecinătate a Municipiului Satu Mare, astfel: Viile Satu Mare, 

Odoreu, Păuleşti, Vetiş, Botiz, Livada, Micula, Lazuri, Socond şi Dorolţ si o localitate 

din judetul Maramures, Bicaz, toate acestea sunt localităţile componente ale GAL-

ului. Localităţile sunt omogene: există graniţe între ele, nu există goluri sau suprafeţe 

neacoperite. În cadrul judeţului ca şi repere cardinale GAL-ul se găseşte în parte de 

Nord, Nord-Vest şi  Nord-Est. 

 

Căile de comunicare ce se regăsesc în GAL-ul Comunităţilor din Zona Sătmarului 

sunt:  

 rutiere (drumuri judeţene, dar şi drumuri naţionale circulate traversează 

teritoriul GAL:  

Figura 1.Situare GAL 
 Judeţul Satu Mare 

 GAL Comunităţile Zona Sătmar 

 Municipiul Satu Mare 

 



 12 

1. DN19 Satu Mare-Baia Mare traversează comuna Botiz (pe centură 

de ocolire prin DJ se face legătura cu Micula-Lazuri-Dorolţ) şi Oraşul 

Livada. Pe centura de ocolire se face legătura între Botiz-Micula-Lazuri-

Dorolţ-Vama Petea-Ungaria. 

2. DN19 A Punct de trecere al frontierei Petea (sat aparţinător de  

Dorolţ) -Satu Mare. 

 Feroviare (artere feroviare de mărfuri şi persoane traverseau pe vremuri 

GAL-uri, dar cu restructurările CFR activitatea de transport marfă a fost redusă). 

Amintim cele de persoane existente şi intens circulate: 

1. Halmeu-Satu Mare-Oradea (staţie ferovială în comuna Micula). Oraşele 

Satu Mare şi Oradea au legături internaţionale, astfel teritoriul GAL-ului 

este uşor accesibil din orice punct al Lumii 

2. Satu Mare-Baia Mare (staţie ferovială în comuna Botiz şi Odoreu) 

 Aeriene-aeroportul internaţional Satu Mare este situat la 3 km de comuna 

Viile Satu Mare şi la aproximativ 6 km de Păuleşti. 
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Harta teritoriului privind delimitarea localităților 
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Hartă a localizării teritoriului în cadrul judeţului 

 

 

 Localitatile GAL din jud.Satu Mare 

 Bicaz-jud.Maramures 

-- 
Granita dintre judete 
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Relieful  

Din punct de vedere geologic, teritoriul microregiunii se încadrează în Câmpia de Vest 

(Câmpia Sătmarului şi al Someşului Inferior). Această câmpie este formată din zone 

mai joase şi zone scufundate. Teritoriul se încadrează într-o câmpie slab ondulată, 

care în partea de nord, nord-est urcă treptat, prezentând în unele locuri aspectul 

unor grinduri. În general, terenul este plan cu mici ondulări.  

Din punct de vedere geografic, suprafaţa teritoriului este uniformă, suprafeţele 

dominate fiind cele de câmpie. Teritoriul este străbătut de Râul Tur şi cursurile 

inferioare a râului Someş, precum şi de Homorodul Nou, Homorodul Vechi, Pârâul 

Sărat şi alte mici pârâuri. Cursul natural total al râului este de Tur – 66 km din care 

aproximativ 5 km sunt pe teritoriul administrativ al GAL-ului. În ceea ce priveşte 

lacurile, putem aminti: Lacul din Bercu Nou (comuna Micula), Lacul din Oar (comuna 

Vetiş), Lacul lui Uglar (comuna Păuleşti), etc.  

Suprafaţa totală a GAL este de 63425 hectare (634.25 km2) 

  

Lacul din Bercu Nou Cursul Râului Tur în zona Bercu (comuna Lazuri) 

 

Forma de relief predominantă este câmpia, care reprezintă 90,2% din suprafaţa 

totală a regiunii (572,88 km2), ceea ce indică existenţa unui potenţialul agrar 

ridicat şi favorabilitatea exploatării agricole a terenului (treapta altimetrică de 

102-120 m, deţine 41,2%, iar suprafeţele înscrise valorilor de 120-150 m altitudine 

ocupă arealul cel mai extins (50%) la nivelul teritoriului). Majoritatea terenurilor 

extinse peste aceste forme de relief sunt incluse în circuitul agricol, iar o mare parte 

au folosinţă arabilă. 
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De asemenea, menționăm că valorile densităţii fragmentării reliefului 

înregistrează variaţii mari pe suprafeţe relativ restrânse, ceea ce reflectă concordanţa 

cu tipologia petrografică şi structurală a teritoriului, condiţiile climatice, panta 

versanţilor şi gradul de intervenţie antropică asupra componentelor naturale (lucrări 

de asanare, canalizare pentru reducerea excesului de umiditate, îndiguiri, rectificări 

de albii, desţeleniri, nivelări, defrişări).  

Un factor ce induce diferențieri între durata insolației solare în funcție de pantă este 

expoziţia/orientarea versanţilor, generând astfel regimuri calorice diferite, care 

vor influenţa conţinutul de umiditate al solului şi, prin efecte cumulative, calitatea 

covorului vegetal, particularităţile solului, tipurile de procese morfodinamice care se 

instalează, utilizarea terenurilor etc.  

Versanţii cu condiţii de încălzire asemănătoare sunt cei cu expoziţie: sudică şi sud-

vestică (însoriţi), sud-estică şi vestică (semiînsoriţi), estică şi nord-vestică 

(semiumbriţi), nordică şi nord-estică (umbriţi). 

10%
6%

11%

14%

11%8%

11%

12%

11%
6%

Plat

N

NE

E

SE

S

SV

V

NV

N

 

Pe teritoriul GAL Zona Sătmar se constată o repartiţie echilibrată sub aspectul 

ponderii deţinute de categoriile de expoziţie a versanţilor: 26,0 % - versanţi 

însoriţi, 26,0 % - versanţi semiumbriţi, 28,0 % - versanţi semiînsoriţi şi 

22,0 % - versanţi umbriţi (fig.1), remarcându-se o uşoară predominare a 

versanţilor semiînsoriţi vestici (14,0 % din suprafaţa teritoriului).  
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Condiţii climatice 

Datorită aşezării sale în partea de nord-vest a ţării microregiunea se încadrează în 

zona de climă temperat-continentală, cu influenţe diverse (moderarea climei, 

frecvente perioade de încălzire în timpul iernii, primăverii timpurii şi cantităţi medii 

multianuale de precipitaţii relativ ridicate). Temperatura medie anuală se situează 

între:. 

 vara +16 - +19 grade C; 

 iarna -6 - +4 grade C. 

 

Umiditatea atmosferică este destul de ridicată. Precipitaţiile se situează la un nivel 

între un maxim de 690 mm/m2 şi un minim de 530 mm/m2. Regimul vânturilor se 

caracterizează prin predominanţa curenţilor din sectorul nord-vestic, care aduc 

precipitaţii primăvara şi vara.  

Data de apariţie a primului înghet: 

 valoare medie : 19 octombrie 

 cel mai timpuriu: 21 septembrie 

 cel mai târziu : 29 noiembrie 

Data de apariţie a ultimului înghet: 

- valoare medie : 18 aprilie 

- cel mai timpuriu: 21 martie 

- cel mai târziu : 24 mai 

Datorită lipsei unor stații meteorologice, precum și numărului mic al posturilor 

pluviometrice permite o caracterizare climatică bazată pe unele generalizări teritoriale 

şi analiza datelor de observaţie preluate din arhivele staţiilor meteorologice proximale 

(Satu Mare).  

 De la limita superioară a atmosferei în Zona Sătmarului ajunge numai a doua 

miliarda parte din energia emisă de Soare în spaţiul cosmic. Faţă de valoarea 

medie a acesteia (2,4 x 1.018 cal/cm3min), radiaţia solară înregistrează o 

fluctuaţie anuală de la + 3,4% în ianuarie (la periheliu) până la - 3,5% în iulie (la 

afeliu). 
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 Radiaţia solară difuză variază de la valori medii de 0,02 - 0,03 cal/cm2min, în 

dimineţile de la sfârşitul iernii, la 0,40 - 0,44 cal/cm2min, în amiezile zilelor de la 

sfârşitul primăverii şi începutul verii. 

 Iarna, la amiază, datorită stratului de zăpadă, se ating cele mai mari valori ale 

albedoului (58 - 70%), iar vara cele mai mici (< 30%). 

 Radiaţia absorbită reprezintă cantitatea de energie solară preluată şi supusă 

transformării în energie calorică de către suprafaţa activă. Valorile ei cresc foarte 

rapid în prima jumătate a anului. Astfel, dacă în ianuarie numai 40 - 50% din 

energia solară este preluată de suprafaţa activă, în luna martie aceasta atinge 80 

- 85%. 

 Bilanţul radiativ este condiţionat de caracteristicile fizice ale suprafeţei active 

care determină atât potenţialul energiei preluate, cât şi pe cel al energiei cedate 

atmosferei, ca şi de atmosferei. Cele mai pronunţate diferenţieri se produc 

deasupra solului neînierbat, iar cele mai, pe suprafeţe cu un grad mare de 

omogenitate coloristică şi structurală, cum sunt cele cu iarbă verde şi cele cu strat 

de zăpadă. 

 Bilanţul radiativ nocturn este negativ de-a lungul întregului an, crescând de la 

iarnă la iarnă odată cu contrastul caloric. Ziua, radiaţia absorbită este tot timpul 

anului mai mare decât radiaţia efectivă.  

 Până în iunie-iulie, bilanţul creşte astfel încât, în timpul amiezii zilelor de vară se 

ajunge la valori de 0,50 cal/cm2min. În nopţile cu cerul acoperit, bilanţul radiativ 

are un potenţial de numai 24% din cel al nopţilor senine, iar la amiaza zilelor cu 

cer acoperit variază între 45 şi 65% faţă de cel ce se realizează în zilele senine. 

 Expoziţia versanţilor faţă de circulaţia generală a atmosferei determină o 

distribuţie neuniformă a cantităţii de umezeală, a precipitaţiilor şi a nebulozităţii. 

Versanţii cu expunere estică şi nord-vestică beneficiază de o umezeală mai mare 

(cu 2 - 4%), precipitaţii mai bogate (cu circa 100 mm mai mult pentru aceeaşi 

altitudine), nebulozitate mai ridicată (în medie cu 0,4 - 1,0 zecimi) etc., 

comparativ cu versanţii estici şi sud-estici. 

 Vegetaţia generează particularităţi climatice în raport cu gradul de acoperire, de 

speciile caracteristice, de densitatea lor, înălţimea coronamentului arborilor, forma 

şi densitatea frunzelor, înălţimea pajiştilor şi a culturilor, stadiul de vegetaţie etc. 

Peste 80% din razele solare şi 15-20% din precipitaţii nu ajung la sol, ci sunt 
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reţinute de frunze. Aceasta are ca efect creşterea temperaturii şi scăderea 

umezelii relative a aerului la acest nivel. 

 Suprafeţele forestiere prezintă cele mai pronunţate particularităţi topoclimatice:  

 regim termic moderat, cu izoterme şi inversiuni de temperatură; 

 umezeală mare a aerului şi a solului; 

 strat de zăpadă uniform; 

 predominarea calmului în interior; 

 circulaţia locală de tip briză la periferie. 

 

Regimul eolian 

Frecvenţele medii anuale înregistrate la Satu Mare pun în evidenţă predominarea 

vânturilor din SE (11,0%) şi SV (10,0%), urmate de cele din N (7,1%) şi NV (7,0%). 

Frecvenţa medie anuală a calmului este foarte mare la nivelul unităţilor de câmpie 

(46,2%).Vitezele medii anuale pe cele opt direcţii cardinale şi inter-cardinale 

oscilează între 2,6 şi 3,5 m/s.  

Vântul constituie un alt element climatic important al cărui cunoaştere oferă 

posibilitatea utilizării potenţialului său energetic.  

În cursul anului cele mai mari viteze se produc în intervalul martie - aprilie, iar cele 

mai mici vara, în iulie. Numărul anual al zilelor în care vântul poate depăşi 11 m/s 

este cuprins între 40 şi 60. 

Posibilităţile de utilizare a energiei eoliene sunt bune având în vedere faptul că 

frecvenţa anuală cu viteza > 3m/s se menţine între 2.001 - 4.000 ore. Având în 

vedere vitezele active ale vântului (> 3m/s) capabile să pună în mişcare un agregat, 

se poate aprecia că vântul poate asigura funcţionarea acestuia între 23 % şi 46 % 

din zilele anului.  

Frecvenţele cele mai mari ale vitezelor ce prezintă importanţă energetică se produc în 

orele din zi (10 00-19 00), iar cele mai mici în orele de noapte şi dimineaţa (22 00-05 

00). 
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Tabelul . 1. Frecvenţa vânturilor pe direcţii la Satu Mare (%) 

Direcţia/ 

anotimp

ul 

 

N 

 

 

NE 

 

 

E 

 

 

SE 

 

 

S 

 

 

SV 

 

 

V 

 

 

NV 

 

 

Calm 

 

Iarna 18,9 6,4 18,4 33,6 17,0 26,8 11,2 11,1 156,6 

Primăvara 31,1 12,6 16,9 33,2 24,0 35,7 14,9 26,3 105,3 

Vara 24,2 7,0 7,8 24,0 15,3 31,4 20,5 28,2 140,6 

Toamna 15,2 6,6 11,1 36,3 16,1 26,7 11,1 16,0 159,9 

Multianu

ală 
89,4 32,6 54,2 127,1 72,4 120,6 57,7 81,6 562,4 

 

Seceta - apare datorită lipsei precipitaţiilor, cel puţin 14 zile consecutive în intervalul 

rece şi cel puţin 10 zile consecutive în aprilie - septembrie, sau dacă s-au produs 

acestea nu depăşesc 0,1 mm.  

 Frecvenţa cea mai mare se înregistrează în anii deficitari pluviometric, în 

intervalul iulie – septembrie.  

 Absenţa precipitaţiilor este determinată de predominarea timpului anticiclonic.  

 De-a lungul timpului se remarcă gruparea anilor deficitari pluviometric, ceea 

ce face ca seceta să devină mai intensă şi consecinţele mai grave. 

 În medie, în cursul unui an, se produc 4 perioade de secetă cu o durată medie 

de 15 zile, adică aproximativ 2 luni de secetă pe an (16,5 - 17,0% din totalul 

zilelor anului).  

 Secetele de scurtă durată (ISP-3 luni) sunt cele care predomină ca 

frecvenţă în câmpia Somesului, precum şi în regiunea colinară piemontană 

(Dealurile Viişoarei). 

 Secetele de durată medie (ISP-6 luni) sunt cele mai reduse ca pondere, 

dar cele mai severe şi mai lungi. 

 

Îngheţul şi dezgheţul timpuriu - cauzele producerii acestor fenomene sunt 

determinate de advecţiile de aer rece din vest sau din nord-vest, precum şi expoziţia 

favorabilă a versanţilor faţă de masele de aer. 

 În zonele joase de câmpie, primul îngheţ se produce în intervalul 11-21 

noiembrie, iar ultimul îngheţ se înregistrează în a doua decadă a lunii aprilie. 
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Pentru teritoriul înscris dealurilor piemontane zilele cu îngheţ (temperatura 

minimă < 0,0oC) se produc din septembrie până în aprilie (uneori chiar mai).   

 Apariţia îngheţului în afara sezonului afectează culturile în primele faze de 

dezvoltare sau spre sfârşitul acestora, limitând perioada de vegetaţie.  

 Dezgheţul timpuriu sporeşte cantităţile de apă în procesul scurgerii, şi asociate 

cu precipitaţiile pot provoca riscuri hidrice şi geomorfice. 

 Durata medie a zilelor cu îngheţ este de 50 - 60 zile/an, la nivelul câmpiilor şi 

80 - 90 zile/an, în regiunea deluroasă.    

 Intervalul de risc este cuprins între data medie şi extremă de producere a 

îngheţului. 

 Vulnerabilitatea regiunii la fenomenele de îngheţ şi brumă este în scădere, 

datorită tendinţei de creştere a temperaturilor în anotimpul rece. 

 

Solul are o fertilitate bună, dar nivelul recoltelor se află frecvent sub influenţa 

negativă a stagnărilor temporare de apă. Resurse ale solului: ape termale 

neexploatate. Apele freatice se găsesc la mică adâncime 3-4 m. Zona Noroieni este 

bogată în ape termale neexploatate.  

Pe teritoriul GAL-ului principalele tipuri de sol sunt : 

* Luvisoluri albice (soluri podzolice argiloiluviale) tipice 

- Textura : Lutoargiloasă 

* Luvisoluri albice (soluri podzolice argiloiluviale) tipice 

- Textura : Lutoasă 

* Luvisoluri albice pseudogleizate 

- Textura : Lutoasă 

* Soluri brune argiloiluviale pseudogleizate şi soluri brune luvice pseudogleizate 

- Textura : Lutoasă 

* Soluri brune argiloiluviale tipice (inclusiv slab luvice) 

- Textura : Argiloasă 

* Soluri brune argiloiluviale tipice (inclusiv slab luvice) 

- Textura : Lutoargiloasă 

* Soluri brune eu-mezobazice gleizate (puternic) şi soluri amfigleice pe depozite 

fluviatile recente 

- Textura : Lutoasă 



 22 

* Soluri brune luvice gleizate şi/sau amfigleizate 

- Textura : Textura variată 

* Soluri brune luvice pseudogleizate, freatic-umede 

- Textura : Lutoasă 

* Soluri brune luvice tipice şi soluri brune luvice, erodate 

- Textura : Lutoasă 

* Soluri brune luvice tipice, oligobazice si/sau holoacide, soluri brune eumezobazice 

şi soluri brune acide 

- Textura : Lutoargiloasa 

 

Degradările stării de calitate a apei din stratul freatic sunt produse de: 

 Evacuări de ape uzate neepurate sau insuficient epurate cât şi de gradul 

scăzut de echipare cu reţea de canalizare menajeră. 

 Dejecţii evacuate de la complexele de creştere a animalelor şi păsărilor. 

 Depozite de nămoluri şi gunoi menajer pe suprafeţe neamenajate. 

 Îngrăşăminte chimice şi pesticide administrate incorect pe terenurile agricole.  

 

Resurse naturale 

Solul GAL este bogat în ape termale neexploatate. De asemenea, pe teritoriul GAL se 

găsesc numeroase păduri, heleştee, lacuri, precum şi o parte din Rezervaţia Naturală 

a Râului Tur, declarată Rezervaţie Naturală prin Legea 5/2000. Conform clasificării 

UICN, Rezervaţia Naturală “Râul Tur” este o arie protejată de categoria IV. Limitele 

Rezervaţiei „Râul Tur” au fost stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004. 

Acviferul termal ponţian inferior se dezvoltă în depozite permeabile constituite dintr-o 

serie de intercalaţii psamitice în alternanţă cu argile fin nisipoase şi argile.  

Numărul intercalaţiilor permeabile care participă la formarea acestui complex variază 

foarte mult, iar grosimile individuale ale acestor strate se menţin frecvent între 2 şi 

25 m. Forajul efectuat la Satu Mare, zona Noroieni, indică o grosime totală a 

depozitelor ponţiene de 660 m şi prezenţa a 25 de strate acvifere cu grosimi cuprinse 

între 1,5 şi 19 m.  

Indicele de permeabilitate al complexului termal a fost evaluat la 22,4. In regiunea 

cercetată adâncimea coperişului complexului termal ponţian se menţine între 400 şi 

600 m. 
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Apele de zăcământ din etajul inferior (800-1800 m) se ivesc la suprafaţă ca izvoare 

sau ca foraje sub formă de ape minerale dar şi termale, la 40oC şi chiar peste 60oC. 

Zăcământul hidromineral cu caracteristici termale existente pe întregul teritoriu al 

județului Satu Mare  este situat la o adâncime de 1100 m şi are un debit de 1300 

m3/24 h, obţinut dintr-o singură sondă.  

Apa hipertermală are o temperatură de suprafaţă de 71 ºC şi o mineralizare totală de 

9,63 g/l, este predominant clorurată - bicarbonatată - sulfatată (din punct de vedere 

al dominanţei anionilor) şi sodică - calcică – magneziană  în prezenţa amoniului şi 

potasiului. Având în vedere calităţile terapeutice deosebite, apa termominerală, din 

punct de vedere chimic şi microbiologic poate fi utilizată în cura externă (afecţiuni 

reumatismale, degenerative, neurologice periferice cronice, sechele posttraumatice, 

boli profesionale, endocrine, de metabolism, etc.).  

Debitele medii ale apelor freatice cantonate în zona de câmpie variază între valori de 

0,1 şi 1,5 l/s/km2. Apele subterane de adâncime se prezintă sub formă ascensională 

sau arteziană şi sub formă de zăcământ. Etajul superior de straturi acvifere este 

format din ape dulci, carbonatate, la adâncimi de 220-450 m. 

Apele freatice din câmpia joasă şi terasele inferioare nu corespund sub raport 

cantitativ şi calitativ (trăsături chimice şi bacteriologice) pentru alimentarea cu apă a 

localităţilor. Fac excepţie unele surse locale care dispun de debite mai însemnate, 

asigurând necesarul pentru o bună parte a populaţiei. În treapta piemontană apar la 

contactele morfologice, linii de izvoare bogate care pot asigura necesarul de apă prin 

sisteme centralizate.  

Primul sistem acvifer de medie adâncime, situat imediat sub cel freatic, este cuprins 

între 50 şi 120 m. Aceste ape sunt cantonate într-un complex de strate permeabile 

de vârstă holocenă, variabile ca număr, grosime şi granulozitate.  

Particularitatea este dată de buna legătură hidraulică dintre stratele ce alcătuiesc 

complexul acvifer pleistocen. Potenţialul productiv al acestui complex este mediu, 

fapt pus în evidenţă de valorile calculate ale transmitivităţii, care se menţin între l şi 

100 m /zi. 
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Vegetaţia  

Vegetaţia de silvostepă, pe alocuri de stepă în extremitatea nordică a Câmpiei de 

Vest se caracterizează prin preponderenţa formaţiunilor ierboase, întâlnindu-se pe 

alocuri şi vegetaţie lemnoasă. Pajiştile stepice mezofile de sărături şi cele stepizate 

sunt restrânse în urma extinderii suprafeţelor arabile.  

Vegetaţia este bogată şi variată. Dintre arborii întâlniţi amintim: ulmul, stejarul, 

frasinul, plopul şi salcâmul. Vegetaţia spontană ierboasă este caracterizată prin 

existenţa resurselor vegetale medicinale, cum ar fi: coada şoricelului, trifoi, muşeţel, 

urzică, traista ciobanului, etc. 

GAL Zona Sătmar se încadrează în zona de silvostepă (subzona silvostepei nordice cu stejari 

mezofili) prezentând două caracteristici principale: terenuri acoperite cu vegetaţie 

ierboasă specifică zonelor de câmpie şi zona de vegetaţie forestieră compactă 

sau dezvoltată local sub forma pâlcurilor de pădure.  

Pe terenurile inundate mai rar s-au format păduri de luncă de esenţe tari. Speciile 

care o alcătuiesc sunt: stejarul, frasinul, ulmul de câmp şi velnişul. Sunt păduri 

bogate în arbuşti ca sângerul, cruşinul, păducelul. Primăvara sunt împodobite de o 

varietate bogată de flori: grâuşori, ghiocei, brebenei, viorele, păştiţe albe, ghiocei 

bogaţi, brânduşe de primăvară. 

Coeficientul de împădurire nu urmăreşte etajarea verticală, fiind mai mult o expresie 

a gradului de umanizare a teritoriului cu implicaţii în dinamica actuală. Componenta 

forestieră prezintă un pronunţat caracter de discontinuitate, numai în extremităţile de 

nord-est, sud şi sud-vest ale teritoriului, existând suprafeţe împădurite compacte, 

alcătuite din speciile de foioase mai sus amintite. 

Utilizarea agricolă excesivă a terenurilor a determinat defrişarea unor extinse 

suprafeţe, astăzi, vegetaţia spontană se întâlneşte pe areale reduse. Perturbarea 

etajului forestier de către activităţile antropice, a făcut ca pe locul fostelor 

suprafeţe împădurite să apară pajişti secundare, terenuri arabile, plantaţii pomi-

viticole şi vetre de localităţi. 

Vegetaţia erbacee din silvostepă este reprezentată de pajişti şi tufărişuri xerofile 

asemănătoare cu cele din stepă, precum şi de pajişti mezofile, mezohigrofile şi 

higrofile (în locuri umede).  

Pajiştile xerofile sunt edificate în principal de către păiuşul stepic (Festuca valesiaca) 

şi colilie (Stipa lessingiana), dar care în mare parte sunt fie desţelenite şi 
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transformate în terenuri agricole sau pârloage, fie degradate datorită 

suprapăşunatului. 

Pe coamele şi versanţii dunelor de nisip se întâlnesc tipuri artificiale de păduri, 

compuse din: salcâmete, plopete de plopi hibrid (pe suprafeţe plane şi interdune 

largi) şi salcâmete cu subarbore de soc negru (diseminate în spaţiile interdunale 

umede). Acest lucru a făcut posibilă dezvoltarea unor păduri de stejar brumăriu 

(Quercus pedunculiflora) în locurile mai joase, unde apa freatică este la mică 

adâncime, stejar (Quercus robur) şi gorun (Quercus cerris). 

Speciile arborescente indigene întâlnite în arboretele naturale de pe solurile nisipoase 

sunt: stejar pedunculat (Quercus robur) şi în măsură mai mică cireşul (Prunus 

avium), arţarul tătăresc (Acer tataricum), părul pădureţ (Pirus piraster), mesteacănul 

(Betula pendula), plopul alb (Populus alba) şi rare exemplare de cer (Querrcus ceris), 

iar dintre arbuşti alunul (Corylus avelleana), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), 

porumbarul (Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina) salba moale (Euonymus 

europaea), salba râioasă (Euonymus verucoasa) spinul cerbului (Ramnus cathartica), 

cornul (Cornus mas), socul negru (Sambucus nigra).  

În zonele interdunale se găsesc: aninul negru (Alnus glutinosa), călinul (Vibrum 

populus), răchite (Salvix capreea); la marginea zonei nisipoase din depresiuni se mai 

întâlnesc: frasinul comun (Fraxinus excelsior) şi ulmul (Ulmus minor).  

Vegetaţia lemnoasă de pe malul râurilor, numită şi zăvoi, este formată din esenţe 

moi precum: răchită albă (Salix alba), plesnitoare (Salix fragilis), salcie (Salix 

triandra), răchită (Salix viminalis), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus 

nigra), plop hibrid (Populus x canescens), arin negru (Alnus glutinosa), ulm (Ulmus 

laevis, U. foliacea) şi izolat, pe suprafeţe restrânse, Tamarix ramosissima (mai ales în 

sectorul câmpiilor formate pe depozite nisipoase); în ultimul timp s-a plantat masiv 

plop canadian (Populus canadensis) şi diferiţi hibrizi.  

Pe terenurile din luncă ceva mai înalte, unde apa freatică se găseşte la o adâncime 

mai mare, cresc esenţe lemnoase tari formând pâlcuri de păduri numite şleau de 

luncă. 
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Fauna 

O urmare firească a evoluţiei ecologice şi a condiţiilor naturale actuale, elementele 

faunistice ale GAL Zona Sătmar, aparţin spaţiului de interferenţă dintre provinciile 

pannonică şi dacică.  

Prezenţa ecosistemelor forestiere pe o proporție însemnată din teritoriu, împreună cu 

fauna cinegetică asigură un valoros fond de vânat, ce constituie o bogăţie naturală 

de interes local. În ceea ce privesc efectivele existente din speciile de vânat principal 

se apreciază că acestea sunt reduse în comparaţie cu efectivele optime.  

Pe baza repartiţiei zonale şi tipologiei asociaţiilor vegetale (naturale şi antropice) în 

care au fost identificate elementele faunistice din spaţiul analizat se pot distinge 

următoarele categorii majore: fauna etajului nemoral (păduri de fag şi gorun), fauna 

de silvostepă, fauna azonală şi fauna zonelor antropizate. 

Particularităţile teritoriilor componente ale microregiunii asigură o biodiversitate a 

faunei. Din speciile existente amintim: iepurele, mistreţul, popândăul, vulpea, 

căprioara, dihorul, ariciul, nevăstuica, etc. Microregiunea are o mare diversitate de 

păsări, dintre care amintim: prepeliţa, potărnichea, ciocârlia de câmp, fazani, barza, 

rândunica, dropia, turturele, etc. În ape vegetează specii de rogoz şi popândaci, 

stânjenei. În braţele moarte cu apă adâncă şi pe porţiuni de râu domoale predomină 

nufărul galben. În apele mai mici asociaţia vegetală este alcătuită din cornaci, 

peştişoare, iarba broaştelui, foarfeca bălţii şi o plantă carnivoră: otrăţelul de baltă. În 

mediile acvatice colmatate găsim tufărişuri de răchită şi zălog.  

Luciile mari de apă ale heleşteelor, asemănătoare unor ape naturale şi asociaţiile 

vegetale apărute au creat condiţii propice de viaţă unor animale pe cale de dispariţie, 

care prin modul lor de viaţă sunt legate de mediul acvatic. În multe dintre heleştee 

există specii şi asociaţii vegetale periclitate de dispariţie, ca de exemplu stufărişuri, 

păpurişuri şi câmpuri de inariţă. Aceste asociaţii, considerate rare în Europa 

constituie mediul de viaţă pentru numeroase animale nevertebrate, în special libelule. 

În ce priveşte starea acestor habitate precizăm următoarele: 

- în habitatele naturale administrate şi gestionate de primăriile comunale ori de 

persoane fizice din ariile naturale protejate nu se realizează integral măsurile de 

protecţie care să asigure conservarea acestora la nivelul necesar ; 
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- în habitatele naturale din afara ariilor naturale protejate se desfăşoară unele 

activităţi umane (păşunat, recoltări de plante, recoltări de masă lemnoasă, turism 

neorganizat etc) care afectează calitatea acestora ; 

-multe habitate naturale şi seminaturale, datorită activităţilor antropice din interiorul 

lor şi-au pierdut calităţile naturale şi se află într-un stadiu de degradare       

Pe suprafeţe mari, neocupate de vegetaţia lemnoasă de luncă sunt pajişti a căror 

compoziţie floristică, cu o bună valoare furajeră, aparţine mai multor familii botanice: 

coada vulpii (Alopecurus pratensis), firuţă (Poa pratensis), timoftică (Phleum 

pratensis), raigras (Lolium perenne), Agrostis alba, Trifolium pratense, T. campestre, 

T. arvense, Medicago falcata, pirul târâtor (Agropyron repens), Agrostis tenuis, 

Falcaria vulgaris, Salvia pratensis ş.a.  
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I.1.1.2 Populaţie – demografie 

Analizând evoluţia populaţiei în timp al GAL Zona Sătmarului, putem observa o 

tendinţă de descreştere uşoară:  în timp ce în anul 1992 populaţia era de 45474 

de locuitori, în anul 2002 acesta a scăzut la 45387 de locuitori. 

Tabel nr.1: Principalii indicatori demografici 

Populaţie 1992 2002 Evoluţie 
Soldul 

migrării 

Soldul 

natural 

(natalitatea-

mortalitate) 

Sub 14 

ani  

2002 

Peste 60 

ani  

2002 

Populaţia 

activă 

(persoanel

e între 14 

-60 de ani)  

Şomaj 

Total 

 

45474 

 

 

45387 

 

-87 333 -129 13250 7541 24596 1152 

% 100 100 -0,19 

 

  0,73 

 

0,28‰ 

 

29,19 16,16 54,65 2,53 

Notă: datele privind soldul natural, numărul celor sub 14 și 16 ani, șomajul sunt realizate 

conform cu datele statistice de la Recensământul populației din 2002 

Scăderea demografică din ultimii ani a fost determinată de sporul natural negativ- 

numărul naşterilor fiind inferioară numărului deceselor.  

Tabelul nr. 2  redă principalele tendinţe demografice ale GAL-ului în valori absolute. 

Tip dată 2002 

Număr total de locuitori 45387 

Număr naşteri înregistrate 529 

Număr decese înregistrate 658 

Spor natural -129 

Număr căsătorii 249 

Sursă: Recensământul populației din 2002 

Soldul migrației reprezintă diferența dintre numărul persoanelor care și-au stabilit 

domiciliul în teritoriu și cel al persoanelor care au plecat în cursul unui an. 

Migraţia a fost un fenomen caracteristic localităţilor componente GAL-ului până în 

anul 1989, după care aceasta a început să înregistreaze valori tot mai mici, crescând 
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în anii 2000, iar în prezent, GAL-ul nu se confruntă cu probleme de emigrare. O altă 

caracteristică a GAL este aceea că foarte mulţi dintre cei emigraţi şi-au păstrat 

locuințele, astfel există o posibilitate ca în viitor vor reveni în localitățile de unde au 

plecat.(în cele mai multe situații este vorba de o migrație temporară determinată de 

schimbarea temporară a domiciliului datorită găsirii unui loc de muncă, începerii 

studiilor, etc) 

Soldul natural se calculeaza: Sn=N–M;  

Sn= soldul natural; 

N= natalitatea;  

M=mortalitatea 

Teritoriul Natalitate Mortalitate Soldul natural 
GAL Zona Satmar 529 658 -129 

Sursă: Recensământul populației din 2002 

 

Densitatea populaţiei este de 71,56 loc./km2, inferioară atât mediei pe judeţ 

(82,74 loc./km2), cât şi celei a regiunii Nord-Vest (80,2 loc./km2). În anul 2002, GAL-

ul totaliza un număr de 14834 de gospodării, rezultând o medie de 3,05 

persoane/gospodărie. 

Structura populatiei pe sexe

51%

49%

Femei Barbati

 

Grafic 1.Structura populației pe sexe 

Sursă: Recensământul populației din 2002 

 

Vârsta şi sexul sunt caracteristicile de bază ale unei populaţii, acestea având un 

impact considerabil asupra situaţiei sociale şi economice, atât în prezent cât şi pentru 
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viitor. Împreună cu rata natalităţii, structura pe vârste este „motorul” care  conduce 

la creşterea unei populaţii sau la scăderea ei.  

Structura populaţiei pe sexe este asemănătoare situaţiei pe judeţ: din cei 45.387 

de locuitori 22.447 sunt bărbaţi (49%) şi 22.940 sunt femei (51 %).  

Structura populaţiei pe grupe de vârstă reflectă un proces de îmbătrânire mult mai 

lent decât cel caracteristic mediului rural, atât la nivel de ţară, cât şi la nivelul 

judeţului Satu Mare. Populaţia tânără (0-14 ani) reprezintă 29,19% din populaţia 

totală, în timp ce populaţia de peste 60 de ani reprezintă doar 16,16% din populaţia 

totală a comunei. 54,65% reprezintă populaţia activă, adică cei între 14-60 de ani. 

Graficul nr.2 . prezintă ponderea categoriilor de vârstă în totalul populaţiei: 

13250

7541

24596

1

Intre 14-60 ani

Peste 60 ani

Sub 14 ani

 

Sursă: Recensământul populației din 2002 

 

Indicele de îmbătrânire1 al populaţiei este de 0,56, valoare situată cu puţin sub 

media judeţeană. Coeficientul de dependenţă al persoanelor vârstnice2 este 

0.30 situat sub media judeţeană şi regională, iar coeficientul de dependenţă al 

persoanelor tinere 3este de 0,53. Valoarea rindicelui de îmbătrânire şi raportul bun 

al dependenţei demografice determină un număr relativ ridicat al populaţiei tinere.  

                                                 
1
 Reprezintă raportul între populaţia în vârstă de peste 60 de ani şi populaţia în vârstă de 0-14 ani 

2
 Reprezintă raportul dintre vârstnici ș i persoanele de vârste active P60+/P15-60 

3
 Reprezintă rapordul dintre tineri ș i persoanele de vârste active P0-14/P14-60 
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Sarcina demografică sau raportul de dependenţă demografică după vârstă4 

este de 84,53 valoare situată cu mult peste media judeţului (56,12). Asfel la nivelul 

GAL-ului 84,53 de persoane în vârstă dependentă (0-14 ani şi 60 de ani şi peste) 

revine la fiecare 100 de persoane în vârstă de muncă (15-60 de ani). 

Graficul nr.3  denumit piramida vârstelor, arată structura populaţiei pe vârste şi 

pe sexe al GAL-ului. Barele orizontale reprezintă numărul bărbaţilor şi femeilor pentru 

fiecare grupă de vârstă. Este de remarcat faptul că femeile sunt majoritare în grupele 

de vârstă înaintată, fapt care ne arată că femeile au o durată medie de viaţă mai 

mare.  

Grafic nr.3-Piramida vârstelor 
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4
 Raport, exprimat în procente, între numărul populaţiei de vîrstă tînără şi al populaţiei de vîrstă bătrînâ, pe de o 

parte, şi numărul populaţiei de vîrstă adultă: 

[(P0-14 ani + P 60 ani si peste) / P 14-60 ani] * 100 

Femei Bărbaţi 
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Riscuri demografice 

Semnificaţia noţiunii de risc demografic înglobează posibila apariţiei unui fenomen 

(proces) cu consecinţe negative. Dacă în cazul riscurilor naturale el poate îmbrăca 

forma unor evenimente mai puţin previzibile, ce se manifestă prin salturi 

intempestive de la o stare la alta, în momentul în care sunt depăşite pragurile 

energetice critice, evenimentele din categoria riscurilor demografice, de care ne 

ocupăm în analiza de faţă, au o manifestare graduală. 

Dacă analizăm riscurile demografice în GAL Zona Sătmarului riscurile demografice pot 

fi coroborate cu fazele de dezechilibru al grupelor majore de vârstă în care se află 

populaţia unei localităţi componente, cu dezechilibrul structurii pe sexe a populaţiei, 

cu tendința uşor descendentă al natalităţii, cu efectele pe care la poate genera 

fenomenul migratoriu, la care se adăugă o serie de fenomenele asociate stadiului 

dezvoltării economico-sociale (de exemplu criza economică mondială), dar şi efectele 

pe care le are aderarea la Uniunea Europeană. 

După schimbările politice din anii 90 se observă o tendință generală la nivelul întregii 

țări, și anume:  

 segmentul populaţiei în vârstă de până la 14 ani a intrat în declin concomitent 

cu expansiunea segmentului de vârstă de peste 65 de ani.  

 numărul de naşteri scade continuu, lucru care a început să se reflecte şi în 

scăderea populaţiei din categoria de vârste cuprinsă între 15 – 19 ani.  

Teritoriul GAL Zona Sătmar aparţine Regiunii de Nord Vest, iar rata de dependenţă este de 

84,53 %. Dependenţa de sectorul agricol, combinată cu rata mare de dependenţă 

demografică (populaţia inactivă faţă de populaţia activă) şi consecinţele negative ale 

acestora asupra sistemelor sociale (sistemul de sănătate, bugetul asigurărilor sociale, 

sistemul de protecţie socială), vor avea un puternic impact negativ asupra dezvoltării 

economice şi vor contribui la decuplarea continuă de la creşterea economică a 

anumitor zone ale ţării, a căror populaţie activă va avea şi mai multe motive să 

migreze spre marile centre urbane. 

Structura pe sexe, chiar şi în cazul localităţilor mai puţin echilibrate din acest punct 

de vedere, nu constituie o potenţială expunere la risc a populaţiei spaţiului analizat, 

datorită faptului că per ansamblu valoarea acestui indicator este redată de raportul 

51 % femei şi 49 % bărbaţi. 
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Repere naţionale, caracteristice mediului rural 

 

 densitatea medie a populaţiei din zone rurale de cca. 45,1 loc./km2. 

 natalitatea: 10,01‰ 

 mortalitatea: 15,9‰ 

 spor natural: – 5,8 

 nupţialitate: 4,8 ‰ 

 rata de dependenţă demografică: 71,5%  

 raportul vârstnicilor (peste 60 de ani) în populaţie: 23,8% 

 raportul tinerilor (până la 14 de ani) în populaţie: 17,84% 

 

I.1.1.3 Patrimoniu de mediu 

 

Suprafaţa totală a GAL este de 63425 hectare (634.25 km2). Din punct de vedere al 

reliefului teritoriul GAL-ului se încadrează în Câmpia de Vest (Câmpia Sătmarului şi 

al Someşului Inferior). Această câmpie este formată din zone mai joase şi zone 

scufundate. Teritoriul se încadrează într-o câmpie slab ondulată, care în partea de 

nord, nord-est urcă treptat, prezentând în unele locuri aspectul unor grinduri. În 

general, terenul este plan cu mici ondulări.  

Calitatea apei –în GAL Zona Sătmarului putem remarca faptul că apele subterane 

freatice şi cele de suprafaţă sunt expuse riscului de poluare cu substanţe organice, 

nitraţi şi compuşi ai fosforului datorită activităţilor agricole şi a evacuărilor de ape 

menajere insuficient sau neepurate. Calitatea apei din punct de vedere al 

substanţelor prioritar periculoase, conform datelor furnizate de Direcţia Apelor 

Someș-Tisa, este corespunzătoare la indicatorul Crtot, dar prezintă depăşiri pentru 

indicatorul Cu. 

Majoritatea din localităţile GAL Zona Sătmar nu dispun de un sistem de canalizare şi 

epurare a apelor uzate. Haznalele de diferite tipuri realizate în pământ au ca efect 

poluarea solului, subsolului şi a apelor freatice utilizate de populaţie prin fântâni. 
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Apele din precipitaţii sunt colectate şi evacuate prin rigole deschise şi şanţuri 

stradale. Realizarea reţelei de canalizare se află în stadiul de proiect în numeroase 

localități ale GAL, precum: Micula, Dorolț, Viile Satu Mare și Odoreu (Măsura 322-

Proiect Integrat, FEADR). 

În urma investigaţiilor efectuate de către Autoritatea Sănătăţii Publice Satu Mare cu 

privire la calitatea apei din fântânile care au fost utilizate ca surse locale de apă 

potabilă, s-au înregistrat depăşiri pentru nitraţi, peste limita maximă admisă (50 

mg/l apă). 

Calitatea aerului- pe teritoriul GAL Zona Sătmar nu există industrii cu emisii 

poluante semnificative, atât în aer cât şi în apă. În mod similar, prin monitorizarea 

lunară a emisiilor de poluanţi din aer, efectuată de către APM Satu Mare, pe baza 

probelor de pulberi sedimentabile recoltate în diverse localități ale GAL Zona Sătmar, 

se constată că la analizele gravimetrice şi cele de metale grele nu s-au depăşit 

limitele maxime admise (17 g/m2/lună).  

Dispersia nutrienţilor aplicaţi în sol în alte compartimente ale mediului (în mod 

special în mediul acvatic) depinde de solubilitatea fiecărui tip de îngrăşământ utilizat. 

Astfel, în marea lor majoritate, îngrăşămintele chimice cu azot sunt solubile aproape 

în totalitate în apa din sol, ceea ce creează posibilitatea pierderilor de nitraţi în 

anumite circumstanţe şi concentrarea lor în timp în apele subterane şi de suprafaţa. 

Sursele agricole din care provine poluarea cu nitraţi sunt constituite în principal 

din: dejecţiile animale şi apele uzate tratate necorespunzător din sectorul zootehnic, 

gunoiul de grajd depozitat direct pe sol şi deşeurile organice rezultate din activităţile 

specifice mediului rural. 

Spaţiile verzi din localități sunt situate de-a lungul străzilor, bulevardelor, 

drumurilor şi cursurilor de ape prezintă un rol polifuncţional în structura spaţială 

urbană și rurală, îndeplinind funcţii de natură socială, culturală, educativă, sanitară, 

igienică, fiziologică, utilitară şi estetică.  

Conform reglementatărilor Uniunii Europene, precum și prevederilor O.U.G. nr. 

114/2007, spațiul verde pentru fiecare locuitor trebuie să fie de 20 m2 , iar până în 

anul 2013, suprafaţa trebuie să extinsă la 26 m2/locuitor. Norma minimă de spaţiu 

verde acceptată în Uniunea Europeană este de 26 m2/locuitor, în condiţiile în care 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă o suprafaţă de 52 m2/locuitor.  
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Legislaţia actuală oferă oportunităţi de creştere a suprafeţelor acestor spaţii - 

amintim aici OUG 59/2007 aprobată prin Legea nr. 343/2007, Ordinul 1166/2007 

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a 

calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi  sau componenta de mediu al 

Programelor de Cooperare Teritorială România-Ungaria și România-Ungaria-Slovacia-

Ucraina, programe accesibile de comunitățile GAL Zona Sătmar. 

Pe teritoriul GAL Zona Sătmarului există spații întinse de zonă verde, neamenajate, 

deci vorbim de pâlcuri de pădure, mici poiene, zone libere, necultivate sau plantate 

cu copaci în centrele localităților. O necesitate identificată la nivelul GAL este 

realizarea unor parcuri tematice, parcuri de joacă, zone de agrement, etc. Deși există 

astfel de zone, nu sunt conforme cu standerdele de mediu și amenajare solicitate la 

nivel european, și în acelaș timp sunt foarte puține. De asemenea, o altă oportunitate 

pentru valorificare resurselor naturale existente pe teritoriul GAL ar fi creearea de 

trasee naturale: trasee ce prezintă participanților viața animalelor, faunei, florei, etc. 

Dacă analizăm geografic în marea majoritate suprafaţa teritoriului este 

uniformă, suprafeţele dominate fiind cele de câmpie. Teritoriul este străbătut de 

Râul Tur şi cursurile inferioare a râului Someş, precum şi de Homorodul Nou, 

Homorodul Vechi, Pârâul Sărat şi alte mici pârâuri. Cursul natural total al râului este 

de Tur – 66 km din care aproximativ 15 km sunt pe teritoriul administrativ al GAL-

ului. În ceea ce priveşte lacurile, putem aminti: Lacul din Bercu Nou (comuna 

Micula), Lacul din Oar (comuna Vetiş), Lacul lui Uglar (comuna Păuleşti), etc.  

 

Cursul Râului Someş 
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Pe teritoriul GAL se găsesc numeroase păduri, heleştee, lacuri, precum şi o parte din 

Rezervaţia Naturală a Râului Tur, declarată Rezervaţie Naturală prin Legea 5/2000. 

Conform clasificării UICN, Rezervaţia Naturală “Râul Tur” este o arie protejată de 

categoria IV. Limitele Rezervaţiei „Râul Tur” au fost stabilite în Hotărârea de Guvern 

nr. 2151/2004.  

 

 

 Existenţa acestei Rezervaţii poate fi o resursă pentru dezvoltarea unui turism bazat 

pe trasee educative tematice, cum ar fi : traseul vieţii pădurilor, traseul biosferei, 

apelor, etc. Astfel, am reuşi să promovăm potenţialul turistic neexploatat al GAL, dar 

în acelaş timp am reuşi să oferim şanse alternative de educaţie prin vizite practice 

tinerilor elevi din Satu Mare, şi nu numai. De asemenea, realizarea unor proiecte ce 

au la bază exploatarea resurselor naturii, vor putea genera proiecte de protecţia a 

mediului, de conştientizare a populaţiei nu doar despre posibilităţile şi valorile 

mediului înconjurător, dar şi despre importanţa protejării acestor resurse de care 

dispunem. 

Limita nordică a Rezervaţiei  este descrisă pe direcţia est-vest – direcţia de curgere a 

râului Tur. Rezervaţia se regăseşte pe: 

Teritoriul comunal Livada: cursul vechi al râului Tur: Hb 1223 (malul vestic), 

borna comunală nr. 38., De (7) 1281, De (7) 1284, De (7) 1286, De 1265, De 1073, 

Hc (2/0,5) 1093, Hc (10/2) 1097, De (4) 1113, digul heleşteului de la Adrian: Cd 

1139, Cd 1141, De 1176, digul râului Tur: Cd 1132. 

Teritoriul comunal Micula: De (4) 603, De (4) 608, De 383, De (10) 363, De (4) 

412, De (4) 123, De (6) 140, A 35, A 21. 



 37 

Teritoriul comunal Lazuri: De (4) 29, Hc 91, De 94, Cd (18/2) 96, Cd 86, Hc (8/2) 

60, graniţa de stat cu Ungaria: borna 175. 

Teritoriul comunal Lazuri: râul Tur Hr 1, formând graniţa de stat România-

Ucraina: bornele 11-1 şi România-Ungaria: bornele L176/2-L175. 

Astfel pe teritoriul administrativ al GAL Zona Sătmarului sunt valoroase habitate 

naturale şi numeroase specii de animale şi plante rare de găsit în alte zone. Bălţile, 

heleşteele constituie o ţintă principală a pescarilor sportivi, dar şi turisti iubitori de 

păsări, animale, natură îşi pot găsi un mod util de a petrece timpul liber.  

Habitatele din lunca Turului, dar şi lunca Someşului sunt vestite în primul rând 

datorită diversităţii faunei de păsări. Dintre cele 188 de specii de păsări găsite în zona 

de şes a Turului, majoritatea duc o viaţă legată de braţele moarte şi de heleştee. În 

pădurile de luncă cuibăresc berze negre, acvile ţipătoare şi alte specii rare de păsări 

răpitoare. Pajiştile umede oferă habitat de reproducere cristelului de câmp şi 

nagâţului. 

Aria protejată este situată în partea de nord-vest a României, de-a lungul cursului 

inferior al râului Tur dintre lacul de acumulare de la Călineşti Oaş şi graniţa de stat cu 

Ungaria şi Ucraina pe o suprafaţă de 6212 hectare. 

Prin defrişarea unei părţi a pădurilor de luncă au luat naştere păşuni şi fâneţe 

bogate, care, în trecut, au întreţinut un număr mare de animale ierbivore. Sub 

influenţa apelor de inundaţii şi precipitaţii şi a modurilor de folosire a terenurilor s-a 

format o varietate de pajişti. 

Numele zonei 

Suprafaţa 

în ha 

 

Caracteristici principale (clasificarea directivelor 

privind Habitatele, Păsări, Habitate şi Păsări) 

Rezervaţia 

Râului Tur 

109 

- pajişti turboase de tip Molinion coeruleae 

Koch formate pe turbării de câmpie uscate cu speciile 

Molinia coerulea, Juncus effusus, Festuca rubra, 

Thymus serpyllum, Gentiana pneumonanthe, 

Sanguisorba officinalis. (codul Natura 2000 al 

habitatului: 6410) 

232 - pajişti umede cu ierburi înalte de tip 
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Agrostetum stoloniferae Burduja et all. formate 

în zone cu apa freatică aflată aproape de suprafaţă, 

cu specii ca: Agrostis stolonifera, Poa pratensis, 

Juncus compressus, Alopecurus pratensis, Genista 

tinctoria, Orchis morio etc. (codul Natura 2000 al 

habitatului: 6420) 

224 

- pajişti de altitudine joasă cu Alopecurus pratensis şi 

Sanguisorba officinalis sunt pajişti mezofile folosite ca 

fâneţe. Sunt caracterizate de asociaţiile Alopecuretum 

pratensis Nowinski şi Arrhenatheretum elatioris Soó. 

Cele mai importante specii prezente sunt: Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis, Arrhenaterum 

elatius, Gentiana pneumonanthe, Ranunculus acris, 

Lotus corniculatus,  

Orchis morio, Dactylis glomerata, etc. (codul Natura 

2000 al  

Habitatului: 6510) 

 81 

Stratul de arbori este dominat de speciile Fraxinus 

angustifolia, Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Populus nigra, Populus tremula Populus alba, 

Acer campestre, Tilia cordata, etc. (codul Natura 2000 

al habitatului: 91F0) 
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Arinişuri (Alnetum glutinosae Meijer-Drees) cu Alnus 

glutinosa, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, 

Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis. 

(codul Natura 2000 al habitatului: *91E0) 

 76 

Galerii cu arbori de esenţă moale, tip Salicetum albae 

Issler (Salici-Populetum Mejer-Drees) dominate de 

Salix alba, Salix fragilis,Populus alba. (codul Natura 

2000 al habitatului: 92A0). 

 

Pe teritoriul Rezervaţiei Naturale “Râul Tur” trăiesc numeroase specii rare de 

amfibieni (Bombina variegata şi Bombina bombina) şi reptile. Speciile de peşti 
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prezente: crap, crap chinezesc, caras, caracudă, plătică, roşioară, obleţ, biban, 

ştiucă, somn, boarţă, ţipar şi lin.  

   

Specii de păsări protejate de pe teritoriul GAL “Zona Sătmarului” 

Importanţa conservativă a pădurilor din lunca Turului constă în gradul ridicat de 

conservare a acestora, efectivul relativ mic de specii exotice şi importantele populaţii 

de animale care vieţuiesc în aceste păduri (Felis sylvestris, Ciconia nigra, Aquila 

pomarina, Falco subbuteo, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Strix uralensis, Vipera 

berus, Bufo bufo, etc.). 

Cu excepţia celor două din urmă, care sunt protejate, toate pot fii reţinute. Păsările 

ce se regăsesc pe teritorul GAL şi sunt ocrotite de lege sunt: retevânatul, sfrânciocul 

mare, precum şi raţa solitară.  

GAL-ul este  aşezat pe un imens rezervor subteran, apele se ivesc la suprafaţă 

doar prin efectuarea unor viitoare foraje, sub formă de ape minerale carbogazoase, 

cloruro-sodice cu proprietăţi alcaline, slab sulfuroase, bicarbonate, sau sub formă de 

ape termale cu temperaturi de peste 50°C. 

Din punct de vedere al vegetaţiei, teritoriul GAL-ului se încadrează în zona de 

silvostepă, prezentând două aspecte: unul despădurit şi altul, cu pâlcuri de pădure. 

Vegetaţia specifică nisipurilor continentale alternează cu plantaţii pomivitilole, culturi 

de câmp şi păduri de salcâm. În partea de câmpie predomină stejeretele pure sau în 

asociaţie cu carpen, ulm, frasin, arţar, păducel, măr sau păr pădureţ, alun, tei, iar în 

părţile cu exces de umezeală (pădurea Noroieni), plopişuri şi aninişuri. 

GAL-ulul dispune de un fond cinegetic variat (cerbi, căprioare, urşi, lupi, vulpi, 

mistreţi, iepuri, fazani, potârnichi, etc.) şi importante resurse piscicole. 

Mediul natural propice al întregului teritoriul al GAL este pentru: 

 Ciclism 

 Excursii 

 Turism educativ, ecoturism, turism rural, de recreere 

 Agrement 
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 Parte integrantă a ecoturismului şi a turismului activ o constituie 

drumeţiile, plimbările în pădure şi ciclismul, care pot fi îmbinate cu călărit, 

vânat, observarea păsărilor şi a animalelor sălbatice, precum şi cu diverse alte 

programe şi evenimente legate de natură. GAL-ului nostru are numeroase 

astfel de zone: Pădurea Noroieni, Lacurile şi bălţile, pescăriile situate pe 

teritoriul localităţilor, ariile zonei protejate Rezervaţia Tur, specii de păsări şi 

animale rare, etc. 

 

I.1.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural 

Unul din cele mai importante monumente la nivelul GAL-ului este castelul Vécsey, 

castel ce se află pe teritoriul oraşului Livada. Castelul a fost construit în perioada 

1760-1764. Clădirea a avut etaj ornamentat cu sculpturi din lemn, care s-a distrus în 

urma unui incendiu în 1823, iar castelul s-a acoperit ulterior fără a mai fi reconstruit 

cel de al doilea nivel. Deasupra intrării centrale se află blazonul familiei Vécsey, iar 

faţada clădirii este păzită de doi zmei executaţi din alama pe jgheab, pentru a speria 

spiritele rele. Castelul este înconjurat de un parc englezesc ideal pentru plimbări, plin 

cu copaci seculari. In secolul al XX-lea castelul a revenit familiei Sztaray, care au fost 

nevoiţi să-l părăsească în 1944. 

 

Castelul Vecsey-Oraşul Livada, Monument istoric, Categoria B 

 

Alte monumente sunt pe teritoriul GAL-ului bisericile construite în mare majoritate 

în stil gotic, bisericile romano-catolice cu fresce şi interioare nemaipomenite, biserici 

ortodoxe, respectiv greco-catolice, majoritatea construite în stil baroc. 
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Bisericile, declarate monumente istorice şi cele mai renumite pe teritoriul GAL sunt: 

 Biserica Reformată din Livada construită în 1457 şi Biserica ucraineană 

"Acoperământul Maicii Domnului" 1700, muzeu etno 

 Biserica Reformată din Odoreu construită în 1586 şi cea Ortodoxă “Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavril” construită în perioada 1818-1823 

 Biserica Reformată din Atea (Dorolţ) şi Lazuri 

 Biserica din Micula datează din 1838 

 Biserica din Vetiş a fost construită în 1620 

 Clădirea Curiei Romano-catolice din Botiz a fost contruită în 1820 

 La Păuleşti se află Biserica "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" construită în 1880 

 Biserica Ortodoxă din Viile Satu Mare datează din 1814 fiind una dintre cele 

mai frumoase edificii ecleziastice din zonă. 

  

Biserica Reformată Livada Biserica Ortodoxă din Odoreu 

 

Biserica de lemn din Bicaz Maramureș datează din anul 1723. Are hramul „Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavriil”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice 

sub codul LMI: MM-II-m-A-

04523(biserica a fost inclusă pe lista 

UNESCO în 1999). 

În comuna Socond există o altă 

biserică din lemn, denumită "Sfantii 

Arhangeli", datând din 1777 și este 

așezată în localitatea Soconzel. 
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Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: SM-II-m-B-

05355. 

În comuna Micula se află o plachetă memorială Gellért Sándor (născut la 

Debrecen în 11 decembrie 1916-decedat în comuna Micula în 14 noiembrie 1987). 

Renumitul poet a trăit cu familia o perioadă îndelungată în comuna Micula, decedând 

tot aici, în prezent fiind înmormântat în cimitirul Reformat din Satu Mare.  

Numeroşi turişti, în special maghiari, vizitează mormântul cunoscutului poet. În 

poeziile lui aminteşte de numărate ori de „pădurile romantice”, „prispele caselor cu 

mireasma plăcintelor tradiţionale”, etc. 

Un alt monument istoric aparţinător GAL-ului este pe teritoriul administrativ al 

comunei Lazuri, la 3,5 km sud-est de centrul satului, care poartă denumirea Situl 

arheologic de la Lazuri (numită şi zona „Luby tag”) potrivit Listei Monumentelor 

Istorice publicată de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice. 

Tot în acest loc se poate găsi o zonă cu cuptoare de ars ceramică, fiind catalogat ca 

un alt monument istoric al comunei Lazuri. Descoperirile arheologice au dus la 

suprafeţe obiecte din epoca bronzului. În săpăturile ce au avut loc în anul 1993 au 

fost descoperite numeroase obiective arheologice şi materiale preistorice ce pot fi 

atribuite culturilor Suciu de Sus şi Gáva, precum şi o groapă din perioada Latčne C. 

În cele opt suprafeţe cercetate (6 x 6 m) au apărut un bogat material ceramic şi 

câteva obiecte de bronz (lamă de seceră, brăţară de bronz) aparţinând culturii Suciu 

de Sus, faza evoluată a culturii Culciu Mare. Au fost descoperite şi câteva complexe 

care indică o legătură a culturii Suciu de Sus (faza târzie) cu ceramica canelată a 

Culturii Gava şi două locuinţe din epoca Latene (două fibule de tip Lt.C1, brăţări de 

sapropelit, alte obiecte metalice, ceramica lucrată cu roata de factură celtică şi 

lucrată cu mâna, de tradiţie hallstattiană locală). 

În campaniile din anii 1993-1994 au apărut gropi de tipul bine cunoscut pe întreg 

teritoriul Daciei, de formă pâlnie aşezată cu gura în jos, care pătrund în lutul galben. 

Materialul cel mai abundent îl reprezintă ceramica modelată cu mâna şi la roată 

(ceşti, vase de tip borcan, fructiere, căni, chiupuri); nu lipsesc nici fragmentele de 

râşniţe.  

În groapa nr.16 s-a găsit şi un obiect de fier, este vorba de o daltă de tipul celor 

rotunde cu vârful lăţit (folosită deopotrivă în făurărie, cât şi pentru alte lucrări, de 
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exemplu cioplirea pietrei, primul obiect din fier descoperit în N-V României din 

această perioadă). 

   

Vase de tip borcan-Lazuri Brăţări Livada Săpături la Petea 

 

Tot pe terenul GAL-ului este situat în oraşul Livada, situl arheologic „La Cosma” 

pe teritoriul administrativ al oraşului Livada (sat Dumbrava), aici fiind descoperite: 

 Unelte de piatră, depozit de unelte şi brăţări, o sabie a unui şef de trib, 

cuptoare ale dacilor liberi 

 Aşezare formată din 14 lăcaşuri de tip bordei 

Un alt sit arheologic renumit situat tot pe teritoriul GAL-ului este situl de la Vama 

Petea (Dorolţ)-Csengersima. Cele mai vechi urme de locuire la „Határátkelõ” sunt 

cele aparţinând epocii mijlocii a bronzului (prima jumătate a mileniului II i.Chr.), 

urmate de cele din bronzul târziu (a doua jumătate a mileniului II i.Chr.), de cele de 

epoca romană (sec. II-IV d. Chr) şi de cele medieval timpurii (sec. VII-IX d.Chr.). 

Cea mai intensă locuire o constatăm în epoca romană, acesteia aparţinându-i cele 

mai multe dintre complexele identificate (locuinţe, gropi, fântâni etc.). Locul de hotar 

numit "Határátkelõ" (hotar, frontieră) este situat în partea estica a localităţii 

Csengersima, la graniţa dintre Romania şi Ungaria, pe locul unde este azi vama Petea 

- Csengersima.  

In partea românească a sitului (Petea) cercetările arheologice, întreprinse de 

arheologii de la Muzeul Judetean Satu Mare, au scos la iveală un număr de 174 

complexe arheologice aparţinând epocii târzii a bronzului şi epocii romane. Pe baza 
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materialului ceramic descoperit aici, aşezarea de epocă mijlocie a bronzului poate fi 

atribuită culturii Suciu de Sus, faza I (cultura Suciu de Sus numită astfel după 

localitatea Suciu de Sus, jud. Maramures unde au fost făcute primele descoperiri 

aparţinând acestei culturi arheologice, în a doua jumătate a secolului XIX). 

Importanţa aşezării de la Csengersima constă în faptul că este, până în clipa de faţă, 

una dintre cele mai extensiv cercetate staţiuni aparţinând fazei timpurii a culturii 

Suciu de Sus din arealul pe care aceasta cultura il ocupa. Atât locuinţele şi gropile, 

cât mai ales materialul ceramic sunt similare cu cele descoperite în celelalte situri 

Suciu de Sus I. 

Patrimoniul construit cu valoare culturală locală şi naţională din aşezările GAL 

Zona Sătmar atestă prezenţa atât a populaţiei româneşti, cât şi a locaşuilor de cult 

reformate şi catolice, specifice populaţiei maghiare. Patrimoniul construit, prin 

caracteristicile sale, creionate după criterii ca valoarea culturală, vechime şi tipologie, 

se recomandă unor activităţi turistice specifice turismului cultural, religios şi ştiinţific.: 

Puncte slabe identificate: 

- stadiul avansat de degradare al unor monumente istorice; 

- lipsa unor trasee culturale integrate şi complexe, care să se regăsească şi 

în ofertele turistice ale agenţiilor de turism; 

- gestionarea lipsită de experienţă a monumentelor turistice şi gradul scăzut 

de aplicare al proprietarilor acestora pentru proiecte vizând restaurarea lor; 

- lipsa unor lucrări de restaurare pentru mare parte din monumentele 

istorice sau restaurarea incorectă a acestora; 

Obiectivele mai sus enumerate se regăsesc pe lista monumentelor istorice ce a fost 

publicată în anexele 1 şi 2 (ultima pentru monumente istorice dispărute) ale Ordinului 

nr. 2314 / 8 iulie 2004, publicat în Monitorul official nr. 646 / 16 iulie 2004, pe baza 

Legii nr. 422 din 18 iulie 2001. prin Ordinul nr. 2314 / 2004 al Ministerului Culturii şi 

Cultelor a fost aprobată “Lista monumentelor istorice”. Acest capitol se bazează pe 

lista monumentelor istorice din judeţul Satu Mare, pentru fiecare dintre localităţile 

incluse în GAL Zona Sătmar. 

Viața culturală a GAL Zona Sătmar se caracterizează printr-o gamă largă de 

evenimente. Acest lucru se datorează în primul rând conviețurii interetnice a 

românilor, maghiarilor, ucrainienilor, romilor, care fiecare la rândul lor sunt păstrători 

de tradiții și obiceiuri specifice. Astfel, la nivelul fiecărei localități există sărbători, 
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festivaluri, evenimente locale, însă toate se desfășoară în zile diferite, sau chiar în 

perioade legate de marile sărbători, cum ar fi 15 sau 20 august. Deși există o 

infrastructură culturală relativ dezvoltată, considerăm că este nevoie de modernizări 

legate de infrastructura de bază: costume, sonorizare, echipamente muzicale, etc.  

Ceea ce este punctul forte al GAL Zona Sătmarului poate deveni și un element cheie 

al dezvoltării. Punctul forte îl constituie numărul mare de talente, persoane implicate 

și interesate de a dezvolta activități culturale, comunitare în vederea păstrării și 

promovării tradițiilor și obiceiurilor locale. Considerăm important a promova aceste 

posibilități la nivelul întregului GAL, prin creearea unor eveniment comune pentru toți 

partenerii, deci organizarea unor evenimente ce au ca grup țintă întreg teritoriul 

(festival tradițional pentru întreg GAL). În acest sens e important promovarea de 

activități ce implică actorii implicați în activități culturale la nivelul întregului GAL. 

În vederea analizării indicatorilor culturali actuali, se impune ca necesitate, o 

strategie coerentă, pentru a putea vorbi de o regiune culturală similară altora din 

Uniunea Europeană. Din păcate, la nivelul României, în general, şi la nivelul GAL 

Zona Sătmar, majoritatea datelor referitoare la indicatorii culturali nu există 

cuantificate într-o matrice instituţionalizată, în consecinţă ele nu pot fi utilizate. 

Singurele date instituţionale referitoare la indicatorul cultură sunt cele referitoare la 

situaţia numărului de biblioteci (orăşeneşti şi comunale), a numărului de cămine 

culturale, numărului de muzee şi numărului de vizitatori în muzee. 

Din analiza efectuată rezultă următoarele: 

 în fiecare unitate administrativ teritorială din GAL există cel puţin 

o bibliotecă-rezultă un total de 11 biblioteci şcolare, comunale, 

orăşeneşti; 

 numărul mediu de locuitor/bibliotecă este de 4126 locuitori / 

bibliotecă; 

 Numărul cel mai mare de biblioteci funcţionează în Livada 

Comparaţiile între numărul ideal, acceptat la nivelul instituţiilor de resort din Uniunea 

Europeană, şi valorile existente trădează o realitate care este departe de o situaţie 

ideală. 

Direcţii posibile de valorificare turistică a patrimoniului construit din acest 

ansamblu teritorial constă în: includerea monumentelor istorice în traseele turismului 

cultural, ştiinţific, ale agro-turismului şi turismului rural, ale turismului religios. 
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Meşteşuguri specifice 

Localităţile componente ale GAL-ului „Zona Sătmarului” sunt păstrătoare de tradiţii şi 

obiceiuri specifice etniilor ce trăiesc în aceste localităţi. De fapt, specificul aparte al 

acestui GAL este dat de coexitenţa pe acest teritoriu al unui număr mare de etnii: 

români, maghiari, germani, ucrainieni, romi, etc. Tot acest mozaic al etniilor, fiecare 

păstrător al propriilor obiceiuri şi tradiţii, poate deveni un punct de atracţie 

vizitatorilor.  

Paleta bogată a obiceiurilor populare este legată atât de tradiţionala cultivare şi 

prelucrare a fructelor, zarvaturilor şi a viei, cât şi de cultivarea căpşunilor şi 

cartofului. Zona GAL-ului este renumită şi despre pălinca tradiţională, care se 

distilează cu metode tradiţionale din prunele penyigei.  

Vinurile și pălinca din Viile Satu Mare sunt soiuri nobile fiind apreciate anual la 

concursurile vinicole. În localităţile GAL-ului se organizează concursuri de vinuri 

nobile, degustări de pălincă, festivaluri tematice legate de producţiile existente. 

Produsele cele mai celebre se pot gusta şi în cadrul unor degustări organizate, 

împreună cu mâncăruri tradiţionale GAL-ului „Zona Sătmarului”. 

 Deşi există numeroase festivaluri, concursuri, considerăm oportună 

mediatizarea produselor locale prin crearea unui şir de evenimente-festival 

microregional-bazat pe resursele agricole, produsele locale, obiceiurile şi tradiţiile 

locale existente. Astfel prin realizarea unui program complex, locuitorii GAL-ului vor 

putea obţine informaţii despre produsele tipice şi tradiţionale GAL-ului, iar acest şir 

de evenimente va duce în mod direct la dezvoltarea unei identităţi microregionale, 

dar va fi şi un instrument deosebit de util în promovarea GAL-ului (al produselor şi 

serviciilor locale) la nivel naţional şi internaţional. 

Multe meşteşuguri străvechi, rar practicate în alte zone sunt păstrate şi practicate în 

zona GAL-ului. Numărul relativ ridicat de cai asigură existenţa potcovarului, care în 

atelierul său confecţionează şi obiecte decorative. Curelarul fabrică chingi, harapnic şi 

obiecte de piele.  

Chirpiciul este un material des folosit în construcţii în zonă. Persoanele de etnie romă 

încă sunt meşteri ai aşa ziselor „vaioage”-chirpici. Considerăm că reînvierea acestei 

tradiţii, realizarea de vaioage ar putea oferi o sursă de venit permanentă pentru 

persoanele de etnie romă, iar pentru turişti o demonstraţie de realizare a vaioagelor 
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şi implicarea directă în realizare de vaioage ar fi un program ideal de petrecere a 

timpului liber. 

Porturi populare specifice Zonei Sătmarului 

  

  

 

Din sălcii localnicii împletesc coşuri, dar sunt confecţionate obiecte decorative sau 

chiar şi piese de mobilă. În comuna Viile Satu Mare turiştii se pot implica în realizarea 

de mături tradiţionale.  

 La nivelul GAL-ului există numeroase tradiţii şi obiceiuri promovate de 

Asociaţiile şi Fundaţiile locale, precum şi de persoane juridice care-şi fabrică 

produsele prin tehnici tradiţionale. Toate aceste tradiţii şi obiceiuri dacă ar fi 

cuprinse într-un program comun ar putea oferi turiştilor o posibilitate ideală de 

petrecere a timpului liber. 

Mozaicul etnic amintit mai sus duce şi la existenţa unui număr mare de porturi 

populare. Astfel, se mai păstrează portul popular. În unele localităţi ale GAL-ului se 
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mai păstrează tradiţia conform căreia dupămasa tinerii din comună îşi pun costumele 

tradiţionale şi se plimbă pe uliţele satului în aceste costume. 

Un specific aparte al GAL-ului „Zona Sătmarului” este existenţa unor grupuri folk şi 

al unor grupuri instrumentale, formate din tineri a câte 8 perechi-fete şi băieţi. 

Aceste grupuri sunt cunoscute la nivel local, însă din lipsă de fonduri, activitatea lor 

nu poate fi susţinută decât la nivel local. Considerăm că prin realizarea unor 

programe comune la nivelul GAL-ului, al unui şir de programe cultural-artistice, al 

unui festival anual specific, vom reuşi să mediatizăm şi să promovăm tinerele talente 

existente în localităţile componente ale GAL-ului. 

  

Poze realizate la evenimentele Grupului Folk şi instrumental 

 

Pe teritoriul administrativ al GAL Zona Sătmarului funcţionează „Centrul Hipic” în 

mijlocul Pădurii Noroieni, fiind situată pe teritoriul fostei Fazanerii. Clubul „Ponei” este 

administrat de Asociaţia Crescătorilor şi Deţinătorilor de Cai. Călăritul reprezintă un 

mod ideal de petrecere al timpului liber, dar şi o metodă utilizată în tratarea unor 

boli.  

Dumitran Zsolt este şi unul dintre puţinii instructori de echitaţie atestaţi pentru 

activităţi de hipoterapie, o metodă prin care copiii cu probleme speciale îşi pot 

ameliora dizabilităţile.  

Aceasta este o terapie prin mişcare, care acţionează la nivel neurofiziologic. Corpul 

preia automat din mişcarea animalului, ajutând funcţiile motorii. Pentru hipoterapie, 

Centrul hipic de la Pădurea Noroieni a fost ales şi de asociaţii din judeţele vecine. 

Zece copii cu nevoi speciale de la Asociaţia Esperando vin săptămânal din Baia Mare 

pentru a face această terapie.  
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Poză realizată la Centrul Hipic Pădurea Noroieni 

 

Pe teritoriul GAL-ului aceasta este singurul Centru Hipic ce oferă posibilitatea 

petrecerii timpului liber turiştilor, vizitatorilor în aer liber, în compania unor cai de 

rasă. Însă pe teritoriul administrativ al GAL-ului există în localităţile Viile Satu Mare, 

Dorolţ, Odoreu sau Botiz crescători de cai şi potenţial însemnat pentru realizarea 

unor astfel de zone de agrement. 

Turismul reprezintă în prezent o ramură a economiei locale ce nu are 

preponderenţă majoră. Caracterul specific zonei, ariile naturale, precum şi porturile şi 

obiceiurile locale vin să întărească ideea unui turism de agrement şi odihnă prin 

valorificarea şi punerea în prin plan al resurselor: culturale, religioase, resurselor 

piscicole, traseelor pentru ciclism. Astfel, propunem susţinerea şi dezvoltarea unui 

agroturism integrat.  

Fiecare localitate componentă a GAL are 

un caracter special, resurse ce trebuie 

văzute de turişti. Toate aceste resurse 

naturale şi istorice existente se îmbină cu 

existenţa unor tradiţii şi obiceiuri specifice 

zonei sătmarului şi acestora se mai adaugă 

ospitalitatea localnicilor, bucatele şi 

preparatele culinare specifice zonei, vinurile şi ţuica specifică, etc. 
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I.1.1.5 Economia locală  

Dezvoltarea economiei unei localităţi, al unui teritoriu, al unui GAL  din mediul rural 

este influenţată de mai mulţi factori. Aşezarea geografică al unei localităţi, 

infrastructura de acces şi cea interioară a localităţii, resursa umană disponibilă, 

spiritul anteprenorial al locuitorilor, numărul mare al persoanelor active, precum şi 

mulţi alţi factori influentează dezvoltarea localităţii.  

Dezvoltarea în parteneriat al localităţilor a devenit un model de bună practică la nivel 

european, numeroase programe de finanţare al Uniunii Europene şi nu numai, 

finanţează proiecte ce sunt realizate de mai multe localităţi în parteneriat. Astfel, 

dezvoltarea economiei localităţilor din GAL “Zona Sătmarului” în perioada imediat 

următoare poate fi realizată prin utilizarea potenţialelor existente, dar încă 

neexploatate: producţia vegetală, pomicolă, produsele locale tradiţionale, diversitatea 

serviciilor locale, precum şi rersursele naturale unice ale teritoriului. 

I.1.1.5.1 Repartizarea populaţiei active 

Analiza structurii societăţii GAL Zona Sătmarului se realizează pe trei segmente 

principale: nivel de instruire, structura profesională şi participarea populaţiei la 

activitatea economică. După nivelul de instruire, în anul 20025 populaţia GAL de 

10 ani şi peste arăta următoarea structură: 14% au studii superioare de lungă 

durată, o pondere mult mai mare decât 4,6% - media judeţului Satu Mare. 1,8% din 

populaţie nu a absolvit nici o formă de învăţământ. Gradul de analfabetism este 

redus în GAL, media pe judeţ fiind aproape de două ori mai mare.  

Grafic nr.5-Nivelul de instruire in GAL Zona Satmar  

Sursă: Recensământul populaț iei din 2002 
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Conform recensământului din anul 2002, din punctul de vedere al implicării 

populaţiei la viaţa economică, populaţia se împarte în populaţie activă şi 

populaţie inactivă, a cărei structură se prezintă astfel. 

Tabel nr.3 Rata implicării populaţiei în viaţa economică  

Sursă: Recensământul populaț iei din 2002 

 Persoane Ponderea din populaţia totală (%) 

Populaţia activă 24596 54,21 

- ocupată 12537 27,62 

- şomeri 1152 2,53 

-neocupată 10907 24,06 

Populaţia inactivă 20791 45,79 

- elevi/ studenţi 9801 21,59 

- pensionari 7682 16,92 

- casnice 1710 3,76 

- întreţinute de altă 

persoană sau de stat  

1598 3,52 

Populaţia totală 45387 100 

Sursă: Recensământul populaţiei, 2002 

Ponderea populaţiei active în populaţia totală a GAL depăşeşte ponderea populaţiei 

inactive, astfel 54,21 % din populaţia GAL este activă.  

Pensionarii au o pondere relativ scăzută (16,92%), această pondere fiind mult mai 

bună decât în cazul altor localităţi rurale, în care ponderea populaţiei inactive este 

dublul, sau chiar triplul, populaţiei active.   

Structura profesională a populaţiei reflectă atât ocupaţiile locuitorilor GAL, cât şi 

gradul de dezvoltare socio-culturală.  

Categoriile principale de ocupaţii sunt: agricultori, crescători de animale, apicultori, 

brutari, profesori, învăţători, educatoare, coafori, economişti, comercianţi, vânzători, 

tâmplari, zugravi, vopsitori, mecanici, lăcătuşi, tapiţeri, mici meşteşugari, funcţionari 

publici, medici umani şi veterinari, asistenţi medicali, asistenţi personali. 
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Tabel nr. 4 Structura populaţiei ocupate (conform Recensământului din 

2002) pe domenii ale economiei tabelar şi procentual se prezintă astfel: 

 Persoane Ponderea din populaţia 

totală ocupată 

A Agricultură 4051 32,31% 

B Industrie 3912 31,20% 

Industrie extractivă 16 0,12% 

Industrie prelucrătoare 2022 16,13% 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 151 1,20% 

Construcţii 1723 13,75 

C Servicii 4574 36,48 

Comerţ 1370 10,92% 

Hoteluri şi restaurante 226 1,80% 

Transport 494 3,94% 

Telecomunicaţii şi poştă 271 2,17% 

Activităţi financiar bancare 101 0,80% 

Tranzacţii imobiliare 92 0,74% 

Administraţie publică 389 3,10% 

Învăţământ 641 5,12% 

Sănătate şi asistenţă socială 452 3,60% 

Alte servicii 105 0,84% 

Activităţi gospodăreşti 433 3,45% 

Populaţia totală ocupată 12537 100% 

 

Grafic nr.5-Structura populatiei ocupate 
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Sursă: Recensământul populaţiei, 2002 
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Repere naţionale, caracteristice mediului rural 

 grad de instruire – doar 1% din populaţia rurală a absolvit o formă de 

învăţământ superior, în timp ce mai mult de 7% nu a absolvit nici o formă de 

învăţământ; 

 rata de ocupare a populaţiei raportată la totalul populaţiei active rurale este 

61,6%;   

 majoritatea locuitorilor rurali sunt ocupaţi în agricultură şi piscicultură 

(64,2%), în timp ce doar 18,7% muncesc în sectorul secundar, iar 17,1% în 

sectorul terţiar; 

 10% din totalul locurilor de muncă din rural este în sectorul meşteşugăresc; 

 populaţia activă reprezintă 46,3% din totalul locuitorilor din spaţiul rural. 

 

I.1.1.6. Agricultură 

Particularităţile activităţilor economice primare (agricole) din GAL Zona Sătmar 

reflectă modul de conlucrare a trăsăturilor naturale (relief, climă, resurse hidrice, 

resurse edafice) şi a celor social-economice (forma de proprietate, mentalitatea şi 

modul de organizare, nivelul de dotare tehnico-materială, caracteristicile pieţei de 

desfacere a produselor agricole, gradul de procesare a produselor agricole primare, 

etc.) 

O ramură de bază a economiei GAL o reprezintă agricultura, bazată pe cultivarea 

cerealelor, creşterea animalelor şi prelucrarea produselor agricole. 

Cu privire la trăsăturile naturale, putem aprecia că, în ansamblu, ele oferă suficiente 

elemente de favorabilitate pentru practicarea unei agriculturi performante, cu 

aspecte de favorabilitate pentru toate culturile agricole. Mai mult decât atât, se 

manifestă elemente de favorabilitate ridicată pentru culturi cum ar fi cele de 

căpșuni, cartofi, pomi fructiferi, viță de vie în primul rând, însă sunt condiții favorabile 

și pentru cultivarea orzului, porumbului, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr. În acest 

sens, sunt de amintit particularităţile climatice, prin valori ale radiaţiei solare globale 

de 111-118 kcal/cm2, durata medie de strălucire a Soarelui de 2000-2100 ore/an, 

temperatura medie anuală de ~10oC, precipitaţii medii anuale de 550-600 mm, etc. 
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Reflectarea directă a acestor particularităţi se face în particularităţi fenologice ale 

culturilor agricole. 

Structura terenului agricol (grafic 6) după utilizare se prezintă procentual 

astfel: 

Structura terenului agricol după utilizare
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Date Recensământ agricol 2002 

Calitatea pământurilor este una superioară, ceea ce determină o producţie bună din 

punct de vedere calitativ şi cantitativ. Un alt punct forte al terenurilor agricole de pe 

teritoriul GAL îl reprezintă nefărâmiţarea pământului aflat în proprietate privată, ceea 

ce conduce la creşterea eficienţei producţiei pământului cultivat.  

Cele mai mari suprafeţe de terenuri sunt ocupate de culturile de căpșuni, grâu, 

cartofi şi  porumb. Suprafeţe semnificative sunt ocupate de sfecla de zahăr, căpşuni 

şi floarea soarelui. Suprafeţe mai mici sunt ocupate de culturile de orz, secară, fructe 

şi legume.  

În medie, anual se produc 14.585 tone de căpșuni,34.160 tone de porumb, 18.820 

tone de grâu, 43.300 tone de sfeclă de zahăr, 18050 tone de cartofi, 4565 tone de 

floarea soarelui, 898 tone de orz, 192 tone de secară şi 543 tone de legume.  

Cultura viţei de vie ocupă şi ea suprafeţe destul de mari, iar concursurile de vinuri 

sunt din ce în ce mai populare. 
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Culturi predominante sunt:  

 Dorolț-Lazuri-Micula-caracteristic: cartofi și căpșuni 

 Livada-Botiz-Viile Satu Mare: porumb, grâu și fructe 

 Bicaz-Socond-Odoreu-Păulești-Vetiș: legume și porumb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește mărimea exploataților se poate afirma la modul general că există 

o fărâmițare teritorială, lucrându-se în general teritorii mici, pentru necesitatea unei 

familii. Însă, există și persoane al căror activitate este îndreptată doar spre producție. 

Astfel, există terenuri în proprietate privată unde se înregistrează produse agricole în 

cantități mari. 

Menționăm că producția este variabilă de la comună la comună, fiecare tip de produs 

regăsindu-se în fiecare localitatate din cele de mai sus amintite, însă calitatea 

diversificată al terenurilor a dus la orientarea unor anumite produse care sunt 

cultivate anual în zone asemănătoare. 

Modul de exploatare a terenurilor: există puține Asociații pe teritoriul GAL. 

Dintre acestea amintim: Asociaţia, „Avântul” Lazuri este una dintre cele mai prospere 

asociaţii agricole la nivel judeţean, suprafaţa terenurilor prelucrate de asociaţie este 

de 200 ha. De menționat, că cele mai multe terenuri sunt în proprietate privată, 

existând numeroase asociații familiare ce au ca activitate de bază agricultura. 

Grafic 7. Structura culturii vegetale - ha
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În ceea ce priveşte folosirea noilor tehnologii, procesarea produselor locale, 

unităţile care desfăşoară activitate pe teritoriul GAL-ului domeniul agrar şi industrial, 

şi care au recunoscut importanţa noilor tehnologii, le-au achiziţionat deja şi le 

folosesc.  

Mulți dintre aceștia au aplicat pentru obținerea de finanțări din SAPARD (Măsurii 1.1 

„Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole„ ) sau din 

fondurile de post-aderare.  

Creşterea animalelor este a doua ramură importantă a agriculturii practicate în 

GAL, care în ultimul timp începe să înregistreze o tendinţă descrescătoare. În cercul 

localnicilor, sunt crescute în special porcine (7112 de capete), bovine (2782) şi păsări 

(51.800 de capete).  

O pondere mai puţin semnificativă o are creşterea a cabalinelor (570 de capete) şi a 

caprinelor (96 capete). Localnicii deţin 1260 de familii de albine şi 1432 de iepuri de 

casă. 

 

 

 

Nr.capete 

de animale 

pe teritoriul 

GAL Zona 

Sătmarului 

  

Terenuri 

arabile 

(Ha) 

 

din care:  

 

 

 Păduri   

 (Ha) 

Productiv 

(Ha) 

Neproductive 

(Ha)  

Păşuni  

 (Ha) 

Viţă 

de 

vie şi 

livezi 

 (Ha) 

Total 63792 35324 20828 5211 5901 2841 543 

% 100 100 58,96 14,75 16,71 8,04 1,53 

 

Pentru sectorul zootehnic se remarcă faptul că acesta este încă tributar unui sistem 

de tip extensiv, în care producătorul individual îşi asigură o parte din consumul şi 

veniturile gospodăriei din astfel de activităţi. Este vorba în special despre 

comercializarea produselor de carne, lapte şi ouă, cu precădere pe pieţele urbane din 

proximitate. Germeni ai intensivizării acestui sector agricol se remarcă doar prin 

existenţa unui număr redus de ferme de profil: Ferma de porci din Livada, Ferma pui 

din Vetiș, Ferma zootehnică din Botiz, etc. 
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Apicultura beneficiază de condiţii de favorabilitate ridicată în GAL Zona Sătmar. 

Acest lucru se datorează atât particularităţilor climatice, cât şi caracteristicilor legate 

de flora meliferă. Aceasta din urmă este bine reprezentată, cu specii care pot asigura 

producţii ridicate de polen şi miere. Astfel de specii sunt prezente atât în structura 

culturilor de câmp (ex. floarea soarelui, cu un potenţial productiv de peste 50 kg 

miere/ha, lucerna, cu un potenţial productiv de peste 25 kg miere/ha, rapiţa de 

toamnă, cu un potenţial productiv de peste 200 kg miere/ha), livezi (cireşul şi vişinul, 

cu un potenţial productiv de peste 35 kg miere/ha, caisul, cu un potenţial productiv 

de peste 20 kg miere/ha, mărul, cu un potenţial productiv de peste 30 kg miere/ha) 

cât şi în flora spontană arboricolă şi ierboasă (salcâmul, cu un potenţial productiv de 

600-1300 kg miere/ha, teiul, cu un potenţial productiv de peste 400 kg miere/ha, 

salcia, cu un potenţial productiv de peste 150 kg miere/ha, trifoiul alb, cu un 

potenţial productiv de peste 100 kg miere/ha).  

Ca şi produse specifice zonei (poză realizată la Festivalul Fructelor din Odorheiul 

Secuiesc-standul produselor 

din Zona Sătmar) putem aminti: 

diferitele tipuri de gemuri, 

compoturi din fructe specifice 

zonei (căpşuni, mere, prune, etc), 

numeroase sortimente de pălincă 

şi lighior, tradiţional produse de 

locuitori.De asemenea, ca şi 

preparate culinare se poate afirma 

că există o bucătărie tradiţională, 

ca şi mâncăruri tradiţionale 

amintim: langoşul microreginal, prăjitura cu mere, tortul de căpşuni, cartofii la 

cuptor, urda şi caşul, etc. Toate aceste specialităţi şi bucate sunt pregătite în 

cuptoare cu lemn, în aer liber şi prin utilizarea unor reţete străvechi. 
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I.1.1.7 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi  

În ceea ce priveşte repartizarea întreprinderilor, numărul acestora este diferit la 

nivelul localităţilor din GAL. La modul general se poate afirma că prin situarea 

aceastor localităţi în imediat apropiere al Municipiului Satu Mare, precum şi în 

apropierea punctului de trecere al frontierei cu Ungaria şi Ucraina, aceste localităţi 

reprezintă un punct de atracţie atât pentru întreprinzătorii din oraş, dar şi pentru cei 

din străinătate. Astfel activitate economică mare este în localităţile: Botiz, Livada şi 

Vetiş, medie în Odoreu, Dorolţ şi Păuleşti şi scăzută în Lazuri, Micula şi Viile Satu 

Mare.  

 
Total 

întreprinderi 

Micro-

întreprinderi 

cu 1-10 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 10 - 50 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 50 - 250 

salariaţi 

Întreprinderi cu 

peste 250 salariaţi 

Număr 214 184 27 3 0 

% 100 85,98 12,61 1,40 0 

Dintre întreprinderile cele mai cunoscute și recunoscute chiar și la nivel național, 

amintim: SC UNICARM SRL și SCHLEMMER Romania (Vetiș), SAM MILLS (Botiz), 

FLORENTA MOBEL și SC WAWI SRL (Odoreu), TARR CONSTRUCT și CONSUMCOOP 

(Livada), AXA COMPANY SRL (Păulești), etc. 

  

Produse SC SAM MILLS-Botiz Produse WAWI-Odoreu 

De menționat că aceste firme pot fi considerate firme cu producție și desfacere cel 

puțin județeană, iar unele au desfacere chiar națională. De asemenea, SAM MILLS și 

WAWI sunt cunoscute și pe piața internațională.  

http://www.listafirme.ro/sc/2390937_consumcoop_livada_societate_cooperativa.htm
http://www.listafirme.ro/sc/2390937_consumcoop_livada_societate_cooperativa.htm
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Produsele precum pastele făinoase din Botiz sau ciocolata din Odoreu se pot regăsi 

pe rafturile marilor magazine din numeroase țări ale Uniunii Europene. Aceste firme 

au experiența programelor europene, iar în procesul de producție sunt utilizate 

aparate performante. 

 

I.1.1.8. Comerţ şi sector de servicii 

În tabelul de mai jos vor fi prezentate principalele tipuri de comerţ (industrial, 

agricol, piscicol etc.) practicate pe teritoriul respectiv. De asemenea vor fi enunţate 

principalele tipuri de întreprinderi care practică prelucrarea terţiară (a treia fază – 

stadiu – de prelucrare) a produselor.   

 

Tipuri de 

comerţ 

Număr  % din 

numărul 

total  

Întreprinderi din 

sectorul terţiar 

(servicii)  

Număr  

% din 

număru

l total 

Agricol-desfacere 34 22,81 Transport 4 6,15 

Agricol-prelucrare 72 
48,32 

Îmbrăcăminte-

confecţii 

29 
44,61 

Industrial-

producţie 

43 
28,85 

Producţie 32 
49,23 

Total 149 100 Total 65 100 

 

Micile fabrici, întreprinderi locale nu reuşesc să ofere locuri de muncă pentru resursa 

umană disponibilă în localităţi. Astfel, cei mai mulţi tineri din comunităţi fac naveta la 

Satu Mare şi lucrează în întreprinderi, firme din oraş. 

Deşi există resursa umană calificată şi ieftină, la nivel local, mediul de afaceri local nu 

reuşeşte să exploateze această resursă existente în mod pozitiv. 

 De aceea, considerăm că este o prioritate pentru GAL atragerea de investitori, 

susţinerea firmelor,al mediului privat existent, precum şi susţinerea acelor tineri, 

locuitori care vor să demareze noi iniţiative, noi afaceri, astfel creând şi locuri noi de 

muncă. 
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O problemă relevantă ce reiese şi din datele statistice cu privre la ocuparea forţei de 

muncă este legată de situaţia femeilor din GAL. Astfel, se constată că numărul celor 

care sunt fără loc de muncă, şomeri de lungă durată, sunt femeile.  

Adică numărul femeilor fără ocupaţie este cu mult mai mare decât al bărbaţilor. Se 

poate concluziona că se păstrează încă în unele familii, acea tradiţie conform căreia 

soţul este acela care lucrează şi câştigă pentru familie, iar femeia stă acasă, se ocupă 

de gospodărie şi treburile casei.  

Deşi, în societatea în care trăim, un număr mare de persoane au conştientizat 

importanţa implicării femeii active, totuşi cele mai multe femei care până acum nu au 

avut un loc de muncă, îşi găsesc greu locul pe piaţa muncii. 

În concluzie, putem afirma că este o prioritate susţinerea unor activităţi prin care 

sunt sprijite femeile să-şi facă propriile afaceri sau să dezvolte anumite iniţiative prin 

care să valorifice potenţialul natural, tradiţional pe care-l are GAL-ul, etc. 

De asemenea, trebuie promovate programele prin care aceste femei care nu au o 

meserie, să fie calificate sau recalificate în meserii care sunt căutate la nivelul GAL-

ului. 
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I.1.1.9 Servicii şi infrastructuri medico-sociale 

I.1.1.9.1 Echipamente prezente sau accesibilitate 

În ceea ce priveşte instituţiile publice situate pe teritoriul GAL-ului se poate afirma că 

starea infrastructurii acestora este acceptabilă, în comparaţie cu alte localităţi sau 

instituţii judeţene. Astfel, autorităţile locale au făcut eforturi în ultimii ani de a 

moderniza clădirile dispensarelor medicale umane, precum şi al şcolilor, grădiniţelor 

sau primăriilor.  

Un punct forte al GAL este că fiecare din parteneri sunt deosebit de activi, astfel din 

fonduri guvernamentale sau europene sau chiar din fonduri proprii în multe localităţi 

au fost realizate: săli de sport acoperite, grădiniţe, reabilitări şi renovări de şcoli sau 

primării, case de cultură, centre turistice, etc. 

Servicii Categorii Observatii* 

Invăţamânt Primar Accesibil la nivelul întregului 

GAL 

Secundar Accesibil la nivelul întregului 

GAL 

Universitar Accesibil de la 5-15 km pentru 

fiecare localitate. Universităţi 

sunt în Satu Mare. 

Şcoale de arte şi meserii Accesibil doar în 4 localităţi, însă 

acestea au devenit inatractive 

pentru tineri. Este nevoie de 

achiziţia unor noi utilaje, 

modernizare procesului de 

predare, precum şi iniţierea 

unor parteneriate cu firmele 

locale pentru a putea oferi şi 

locuri de muncă pentru 

absolvenţi. 

Medicale Medic  Medicină umană, dar şi 

veterinară este accesibilă în 

fiecare localitate. Dispensarele 

necesită îmbunătăţiri, achiziţii 

de mobilier, bunuri, etc. 
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Cabinet stomatologic Accesibil în fiecare localitate prin 

existenţa unor cabine 

stomatologice particulare. 

Spital Nu sunt decât la Satu Mare 

Centre de zi pentru vârstnici, 

tineri 

Nu sunt. 

Sportive Terenuri sportive (de fotbal, 

tenis...) 

Există în fiecare localitate un 

teren de sport, chiar şi baze 

sportive realizate din finanţări 

naţionale.Terenurile existente ar 

trebui modernizate, fiind 

identificată nevoia realizării de 

terenuri sportive cu gazon 

artificial. 

Sala de Sport Săli de sport sunt în Micula, 

Livada şi Dorolţ 

Piscine Nu sunt 

Altele...  

 

I.1.1.10 Activităţi sociale şi instituţii locale 

În activitatea GAL-ului sunt implicate unsprezece instituţii publice, Primării, şi anume: 

Botiz, Dorolţ, Lazuri, Micula, Odoreu, Păuleşti, Vetiş,Socond, Bicaz, Livada şi Viile 

Satu Mare. Toate sunt localităţi situate în imediata apropiere a Municipiului Satu 

Mare, mai puțin localitatea Bicaz, ce se află în județul Maramureș.  

Sunt localităţi relativ dezvoltate, cele mai multe probleme ale acestor comunităţi, 

sunt tipice problemelor cu care se confruntă şi ale comunităţi din mediul rural sau 

mic urban din România, şi anume: infrastructura de drumuri, lipsa canalizării, apei, 

gazului, etc. 

Institutiile locale sunt cele de la nivelul comunelor, satele neavand autonomie locala 

si fiind subordonate comunelor. Acestea sunt: consiliul local care reprezinta 

autoritatea deliberativa si primarii care reprezinta puterea executiva. 

Pe teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala Zona Satmarului, activitatile 

comunitatilor sunt coordonate de autoritatile administratiilor publice locale, 
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respectiv primariile si consiliile locale. Autoritatile administratiei publice locale 

urmaresc derularea de lucrari pentru imbunatatirea sistemelor tehnico-edilitare, 

precum și al serviciilor sociale. 

La nivelul comunităților, ordinea si linistea publica sunt asigurate prin activitatile 

desfasurate de Posturile locale de Politie si/sau de Biroul de Politie 

Comunitara.Lucratorii postului local de Politie desfasoara urmatoarele activitati: 

solutionarea de petitii/ sesizari ale cetatenilor comunei;aplicarea de contraventii, 

precum și intocmirea dosarelor de cercetare penala. 

In fiecare comunitare funcționează Serviciul Public Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta al caror personal au urmatoarele atributii : 

 desfasurarea de actiuni de informare si instruire privind cunoasterea regulilor 

si masurilor de aparare impotriva dezastrelor; 

 verificarea modului de aplicare a normelor, dispozitiilor si masurilor care 

privesc apararea impotriva dezastrelor 

 actiuni de interventie pentru inlaturarea efectelor dezastrelor, salvarea, 

acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor afectate de 

dezastre; 

 acordarea de ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in 

pericol in caz de inundatii, alunecari de teren, accidente, explozii precum si in 

caz de dezastre. 

La nivelul primariilor este asigurata de asemenea asistenta sociala. Asistenta 

sociala presupune un ansamblu complex de masuri intreprinse pentru a raspunde 

nevoilor sociale , individuale , familiale sau de grup , in vederea prevenirii si depasirii 

unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta in prezentarea autonomiei 

si protectiei persoanei , pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale insacu 

promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii. 

Pe plan local serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariilor este asigurat de 

salariatii din structura organizatorica a serviciului de asistenta sociala cu 

responsabilitati specifice acestei activitati nominalizate in fisele de post individuale. 

Comunele componente ale Grupului de Actiune Locala dispun de o serie de retele si 

echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad redus de acoperire. De 
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asemenea, se inregistreaza zone insuficient sau deloc echipate cu unele retele 

tehnico-edilitare. 

În cele mai multe localităţi al GAL-ului există apă potabilă, chiar şi canalizare. 

Drumurile sunt drumuri comunale, de slabă calitate. Există puţine localităţi, cum ar fi 

Botiz, unde nu există decât 1-2 străzi locale ce nu sunt asfaltate. În cele mai multe 

localităţi drumurile sunt de pâmânt şi pietruite sau cu asfalt, dar necesită reabilitare. 

Clădirile Primăriilor au fost reabilitate, cele mai multe mansardate, extinse sau 

modernizate. Activităţile specifice realizate de aceste primării sunt cele tipice 

autorităţilor publice locale, şi anume, activitate de administraţie publică locală. 

Evacuarea apelor uzate în gospodării se realizează în sistem propriu: fosă septică, 

bazin vidanjabil, neexistând sistem de canalizare. 

Sistemul de canalizare pluvială se realizează prin şanţurile laterale ale drumurilor 

ce străbat localitatile, iar faptul că uliţele din comună nu dispun de canalizare, 

reprezintă o sursă de poluare şi degradare în zonele respective. 

Gospodărirea deşeurilor-o parte din localitățile GAL (Lazuri, Micula, Dorolț, 

Livada) au participat la un program comun de finanțare PHARE CES, în urma căruia 

și-au achiziționat o mașină proprie de colectare a deșeurilor care transportă deșeurile 

la groapa județului, realizată din ISPA. Celelalte comunități au rezolvat problema 

deșeurilor, contracost, apelând la serviciile Florisal SA Satu Mare. 

Energia-pe teritoriul GAL energia electrică este distribuită de S.C. ELECTRICA S.A., 

societate care asigură distribuţia la nivel naţional, la care sunt racordate toate 

gospodăriile. Iluminatul stradal este asigurat in procent de aproximativ 89%. 

O problema o reprezinta discrepanta cerere-oferta.  

Acesta cerere neobisnuita se datoreaza unei cresteri necontrolate a consumului de 

energie electrica utilizata pentru incalzirea locuintelor. Singura rezolvare fezabila a 

problemei pare a fi trecerea masiva la folosirea energiilor regenerabile pentru 

incalzirea spatiilor locative si producerea apei calde. In ceea ce priveşte energia 

termică, aceasta este asigurată individual, prin încălzirea cu lemne. 

Transportul în și spre comunitățile GAL este asigurată de societati comerciale care 

presteaza servicii de transport de marfa și/sau de persoane, dar și prin trenuri 

transport persoane ale CFR. 
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În ceea ce priveşte ONG-urile la nivelul GAL-ului putem afirma că există o activitate 

civilă activă. În fiecare localitate al GAL există în mediu 5-6 ONG-uri din care 1-2 

sunt chiar active, implementează proiecte cu finanţare europeană, implică tinerii în 

activităţi, participă la viaţa comunităţii, etc. Cele mai active ONG-uri la nivelul GAL 

pot fi considerate:  

 Asociaţia Zestrea cu o experienţă de mai bine de 10 ani 

desfăşoară activităţi de păstrare a tradiţiilor, organizare evenimente de 

tineret, protecţia mediului, etc 

 Asociația Interetnică din Socond-demarează activități pentru 

etnicii romi 

 Asociţia Crescătorilor de Oi cu o experienţă de 3 ani şi cu 

membrii activi locali este o asociaţie ce promovează tradiţiile, dar în 

acelaş timp susţine şi protejează drepturile crescătorilor şi deţinătorilor 

de oi 

 Fundaţia “Hid”-fundaţie de tineret cu o experienţă de 9 ani 

organizează evenimente de tineret, acţiuni de promovare şi informare 

în diverse teme actuale pentru dezvoltarea tinerilor 

 Asociaţii Sportive-există în fiecare localitate al GAL-ului. Acestea 

promovează activităţi sportive în rândul tinerilor, cum ar fi: fotbal, 

baschet, aerobic, handbal, etc. Există şi asociaţii sportive ce pun accent 

pe activităţi sportive ce sunt pe cale de dispariţie, cum ar fi : călărit şi 

ţintit cu suliţa de pe cal sau din poziţie fixă, utilizarea armelor străvechi, 

sport strategic-întrecere şi concursuri de orientare, etc. 

 Societatea Carpatină EKE-deținătorul și administratorul tuturor 

zonelor NATURA 2000 de pe teritoriul GAL Zona Sătmar, este una din 

cele mai active ONG-uri de mediu din județul Satu Mare 
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I.1.1.11  Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

Partenerii din GAL, atât persoanele juridice, cât şi instituţiile publice, au mai accesat 

şi obţinut finanţări atât din fondurile de preaderare, cât şi din cele structurale. Astfel, 

pe teritoriul GAL există persoane juridice ce au implementat şi realizat pensiuni 

turistice prin SAPARD sau au primit finanţare din SAPARD pentru achiziţie de utilaje 

moderne, animale, modernizare fermă, etc. 

Primăriile au obţinut finanţări din PHARE, în special din fondul de cooperare PHARE 

CBC România-Ungaria, finanţare din care şi-au realizat propriile strategii de 

dezvoltare, şi-au putut achiziţiona sistem IT, imprimante, laptopuri, etc.  

Astfel, în proiecte PHARE CBC, în parteneriat, au fost implicaţi: Primăria Micula, 

Dorolţ, Botiz, Lazuri şi Viile Satu Mare. Primăria Livada a implementat cu succes în 

parteneriat cu Primăria Lazuri, Botiz şi Micula un proiect finanţat din PHARE Coeziune 

Economică şi Socială, proiect prin care şi-au achiziţionat o maşină de transport 

deşeuri şi pubele ce au fost distribuie gratuit cetăţenilor. 

Putem concluziona, că prin proiectele realizate din fonduri de preaderare până în 

2007(respectiv 2009 perioada de încheiere) partenerii publici ai prezentului 

parteneriat au reuşit să dobândească experienţe comune.  

În acest fel parteneriatul nostru demonstrează şi în acest fel, prin proiecte comune 

iniţiate încă din 2005 şi încheiate cu succes, că suntem un grup unit ce a reuşit 

împreună să implementeze cu succes şi alte programe de finanţare nerambursabilă. 

 

Nr.crt. Beneficiar Titlu proiect Sursa finanțării 

1.   

 

Orașul Livada 

„Îmbunătăţirea, 

extinderea şi 

creşterea nivelului de 

colectare şi transport 

a deşeurilor 

menajere, a 

comunelor în jurul 

comunei Livada, din 

judeţul Satu Mare” 

 

 

PHARE Coeziune 

economică și socială 

2.  SC UNICARM SRL Modernizare abator și SAPARD, Măsura 1.2 
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fabrică 

3.  Comuna Botiz și Dorolț, 

Lazuri 

Parteneriat comun-

viziune comună 

PHARE CBC România 

Ungaria-2006 

4.   

 

Comuna Micula 

Dezvoltare strategică 

în parteneriat cu 

localitatea 

Tisztaberek din 

Ungaria 

 

PHARE CBC România 

Ungaria-2005 

5.   

SC UNICOM PACK 

Modernizare proces 

de producție-fabrică 

de paste făinoase 

 

SAPARD, Măsura 1.2 

6.  Comuna Viile Satu Mare Dezvoltare-

infrastructură 

FEARD-Măsura 322 

7.  Comuna Odoreu Dezvoltare-

infrastructură 

FEARD-Măsura 322 

8.  Comuna Micula Dezvoltare-

infrastructură 

FEARD-Măsura 322 

9.  Comuna Dorolț Dezvoltare-

infrastructură 

FEARD-Măsura 322 

10.  Micula, Dorolț, Livada Construire săli de 

sport 

Consiliul Naţional de 

Investiţii 

 

11.  Micula, Dorolț, Odoreu 
Construirea de 

locuinte pt. Tineri-

bloc cu 19 ap. 

ANL Bucuresti 2005 

Ministerul Dezvoltării 

și Lucrărirlor Publice 

12.  Comuna Micula 
Extindere conducta 

medie de presiune-

statie reglare, 

masurare predare si 

Ministerul Economiei 

si Comertului-2005 
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retea distributie 

presiune redusa com 

Micula 

 

 

I.1.1.12 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 

Din analiza realizată până în prezent putem concluziona: 

1. o problemă generală a localităţilor este lipsa unor locuri speciale pentru 

petrecerea timpului liber. Deşi fiecare localitate are un specific anume, la 

modul general întreg teritoriul GAL este o zonă cu un pitoresc şi o zonă 

naturală nemaipomenită, nu există locuri de agrement special amenajate, 

locuri unde locuitorii GAL sau turiştii să-şi poate petrece timpul liber. 

2. Ceea ce mai lipseşte la nivelul GAL-ului sunt : săli de conferinţă sau 

întâlniri moderne dotate cu sistem de sonorizare, scenă, ideale pentru 

activităţi culturale de tip microregional prin utilizarea resurselor locale (coruri, 

cântăreţi, grupuri folclorice, grupuri teatrale al tinerilor amatori, etc). De 

asemenea, ar fi nevoie de anumite centre sau cluburi zi pentru tineri sau/şi 

vârstnici pentru petrecerea într-un mod mai plăcut şi împreună al timpului 

liber. Pentru aceste activităţi există spaţii libere, ce ar putea fi folosite cu 

această destinaţie, există necesitatea doar de dotare al acestora. 

3. Una din cele mai mari oportunităţi pentru creşterea numărului turiştilor 

este realizarea investiţiei „Sanaqua-Aqua Park şi Centru Wellnes”. Construcţia 

şi forajele la acest aqua park au început în anul 2009, apa geotermală având 

la suprafaţă 65-70 de grade şi un debit de 500 l/minut. Investiţia este privată, 

se întinde pe un teritoriu de 20 de hectare. Deschiderea aqua-parkului va fi 

realizată probabil în 2011. Astfel, numărul turiştilor din ţările învecinate şi nu 

numai va fi mare, iar agroturismul ar putea fi un beneficiu localităţilor situate 

în imediata apropiere a aqua-parkului.(Lazuri este situată la 4 km, Botiz la 3 

km, Micula la 8 km, Dorolţ la 11 km). Considerăm că pe lângă cazare turiştii 

vor necesita şi programe complementare de petrecere a timpului liber. Astfel, 

începând din 2011 vom putea oferi turiştilor pe teritoriul GAL-ului turiştilor un 

program socio-cultural-istoric complex pe raza celor 9 localităţi componente. 
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PARTEA A II-A:  ANALIZA SWOT 

Acest capitol prezintă analiza SWOT a GAL-ului, care s-a realizat cu un dublu scop: 

pe de o parte prezintă în formă structurată şi succintă principalele concluzii ale 

analizei situaţiei, iar pe de altă parte, prin analiza perechilor puncte tari - oportunităţi 

şi puncte slabe - ameninţări, contribuie la identificarea domeniilor de intervenţie în 

cadrul strategiei de dezvoltare.  

TERITORIUL 

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri) 

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

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Localităţile GAL sunt situate în 

imediata a Municipiului Satu Mare 

 Localităţile GAL-ului sunt situate în 

imediata apropiere a graniţei cu Ungaria 

şi Ucraina 

 GAL-ul este traversat de numeroase 

drumuri judeţene şi naţionale de 

importanţă majoră (DN Petea-Satu Mare-

Baia Mare) 

 La 3 km de teritoriul GAL se află 

Aeroportul Internaţional Satu Mare 

 Condiţii bune de ajunge în GAL 

(infrastructură de drumuri judeţene, 

transport în comun-curse regulate de 

autobus, microbus, trenuri, etc) 

 Existenţa unor arii protejate Natura 

2000 (păduri, habitate, lacuri, vegetaţie, 

faună. etc) 

 Resurse însemnate de ape termale 

 Existenţa şi păstrarea tradiţiilor şi 

 Clădirile cu valoare de 

patrimoniu sunt pe cale de degradare 

 lipsa infrastructurii pentru 

sprijinirea antreprenoriatului (centru de 

incubaţie, centru  de inovare, parc 

industrial); 

 lipsa curentului electric industrial 

(110 Kv), al infrastructurii de canalizare şi 

al gazului metan 

 lipsa unor programe cultural-

educative armonizată şi atractivă la 

nivelul GAL-ului 

 lipsa unor trasee turistice, al 

unor infrastructuri pentru valorificarea 

potenţialului ecologic al zonei protejate 

Natura 2000 

 Lipsa pistelor de biciclete 

 Infrastructura turistică nu este 

dezvoltată (nr. scăzut de locuri de cazare, 

restaurante, zone de agrement, servicii 
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obiceiurilor locale 

 Grupuri folclorice, populare şi 

dansatori recunoscuţi la nivel naţional şi 

judeţean 

 Relaţii multietnice şi multiculturale 

prospere 

 Suprafeţe uniforme, terenuri agricole 

productive 

 Existenţa unei infrastructuri socio-

culturale în stare bună (case de cultură) 

turistice, etc) 

 Număr scăzut de programe 

culturale (festivaluri, teatru, concerte în 

aer liber, etc) 

OPORTUNITATI RISCURI 

 Prin inaugurarea în 2011 a Aqua 

Parcului din zona Pădurii Noroieni zona 

va deveni atractivă turiştilor 

 Creşterea interesului la nivel 

naţional şi în educaţia naţională a pentru 

învăţământul practic-bazat pe vizite la 

locaţii tematice-biologie, zoologie, istorie, 

etc 

 Creşterea interesului pentru 

turismul alternativ (ecoturism, ciclism, 

vânătoare) 

 Catastrofe naturale (poluare 

necontrolată sau depuneri de deşeuri) 

 Imposibilitatea autorităţilor 

judeţene de a iniţia proiecte de 

îmbunăţăţire a infrastructurii de acces din 

lipsa fondurilor sau alocărilor de la 

bugetul naţional 

 În lipsa fondurilor patrimoniul 

arhitectural, precum şi cel natural se va 

degrada sau va fi distrus în continuu 
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POPULATIA 

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

specifice teritoriului) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Populaţie este relativ tânără, 

comparând cu mediile judeţene 

 Sporul natural este pozitiv 

 Migraţia este relativ scăzută 

 Populaţia activă reprezintă un procent 

însemnat din nr.total al locuitorilor GAL 

 Numărul mare al tinerilor sub 14 ani 

 Numărul femeilor şi bărbaţilor din GAL 

este relativ egală 

 Proces de îmbătrânire lent (indicele 

de îmbătrânire este sub media judeţului) 

 Coeficient de dependenţă sub media 

judeţului 

 Resursa umană are specializările 

socilitate pe piaţa muncii din mediul 

urban 

 Rata relativ ridicată a tinerilor cu 

studii superioare (14%) 

 Grad de analfabetism redus 

 Existenţa de specialişti, experţi locali 

 Populaţia activă reprezintă procentual 

aproape jumătate din populaţia totală 

 Practicarea de meserii tradiţionale-

împletit coşuri, mături, olărit, realizare 

produse tradiţionale-langoş, cartofi pe 

 Număr relativ ridicat de femei ce 

sunt casnice şi nu au o meserie 

 Număr mare de persoane asistate 

social, în special de etnie romă 

 Iniţiative relativ reduse al tinerilor 

de a întemeia familii cu mai mult de 1-2 

copii 

 Tinerii nu găsesc loc de muncă în 

localitatea din care provin 

 Creşte interesul tinerilor pentru 

marile centre-Cluj-Napoca, Timişoare, 

Satu Mare sau chiar mulţi pleacă din ţară 

 Lipseşte resursa umană calificată 

în unele meserii căutate (prelucrarea 

lemnului, croitorie, îngrijire vârstnici-

asistenţă socială) 

 Tinerii nu sunt interesaţi să se 

implice în promovarea meseriilor şi 

deprinderilor tradiţionale la nivelul GAL 



 72 

vatră, pâine în cuptor, etc (faptul că se 

practică la scară mică poate fi un punct 

negativ) 

OPORTUNITATI RISCURI 

 Creşterea interesului pentru 

produsele locale sau cele de tip bio 

 Scăderea preţului imobilelor în 

mediul rural ar duce implicit la creşterea 

atractivităţii localităţilor pentru tinerii din 

oraş 

 Promovarea unor politici sociale de 

susţinere a tinerilor căsătoriţi la nivel 

naţional care să-i determine să aibă mai 

mulţi copii 

 Implementarea unor programe de 

tipul celor “10 case pentru specialişti” sau 

“Construcţie locuinţe pentru tineri-ANL” 

ar duce implicit la atragerea de tineri în 

localităţi 

 Creşterea necontrolată a 

numărului romilor pe teritoriul GAL—ului 

şi imposibilitatea Guvernului de a găsi 

soluţii în vederea includerii lor în 

societate 

 Accentuarea crizei financiare 

naţionale poate duce la migraţia tinerilor 

în străinătate 

 Dezinteresul autorităţilor de a 

susţine tinerii 
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ACTIVITATI ECONOMICE 

(primar – secundar terţiar – servicii – turism) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa resursei umane calificate şi 

ieftine în comparaţie cu alte zone alte 

ţării 

 Existenţa unui număr mare de tineri 

cu studii superioare 

 Gradul ridicat calitativ al produselor 

locale realizate conform tradiţiilor 

 Populaţia este deschisă spre 

schimbare, cunoaşte posibilităţile de 

finanţare existente 

 Firmele locale dispun de experienţă şi 

au câştigat renume în: croitorie, 

prelucrarea lemnului (mobilier, scaune, 

tapiţerie, etc), producerea unor alimente 

de bază (produse lactate, panificaţie, 

carne, miere, etc) 

 Există un număr mare de atracţii 

turistice (agrement-păduri, lacuri, 

heleştee, biserici, situri arheologice, etc) 

 Preţurile practicate de pensiunile şi 

restaurantele din GAL sunt accesibile 

 Locuitorii GAL sunt foarte ospitalieri 

cu turiştii 

 Produsele locale (cartofi, căpşuni, 

legume, fructe) sunt calitative 

 Existenţa unor fabrici mari, 

 Firmele locale nu au piaţa de 

desfacere internaţională 

 Produsele realizate nu satisfac 

toate standardele internaţionale impuse 

(lipsă etichete bilingve, lipsă informaţii 

valoare energetică, ambalare nepotrivită, 

etc) 

 Firmele nu au un plan de 

marketing, acţiuni şi activităţi de 

marketing prin care să se susţină reciproc 

şi să mediatizeze serviciile şi produsele 

locale 

 Magazinele locale nu promovează 

produsele locale 

 Serviciile hotelier şi restaurant 

sunt insuficiente 

 Nu există zone de agrement 

special amenajate, terenuri de sport, 

joacă, etc 

 Lipsă piaţă de desfacere al 

produselor locale 

 Locuitorii apelează la servicii din 

oraş (analize medicale, îngrijire 

corporală, săli de fitnes, aerobic, 

petrecere a timpului libe etc) 
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recunoscute la nivel internaţional (Sam 

Mils, Ave Impex,etc) 

OPORTUNITATI RISCURI 

 Dechiderea în iunie 2011 a Aqua 

Parkului situat în imediata vecinătate a 

GAL ar duce la creşterea numărului 

turiştilor 

 Dezvoltarea de pensiuni 

agroturistice, implicarea populaţiei în 

turism rural 

 Creşterea interesului pentru 

produsele de tip bio-ecologice 

 Preţurile mari la biletele de intrare 

la Aqua Park ar putea conduce la un 

număr scăzut de vizitatori sau la 

dezvoltarea unui turism tip “navetă” 

(turiştii sosec dimineaţă, folosesc Aqua 

Parkul şi se întorc acasă, nefolosind astfel 

serviciile hoteliere locale) 

 Modificările legislative în domeniul 

înfiinţării de pensiuni agroturistice, cazare 

de tip familiar, etc 
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ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA 

(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Numărul mare de tineri dornici de a 

se implica, tineri activi, cu experienţă în 

voluntariat, implicare neguvernamentală 

 ONG-urile existente se implică în 

activităţi comunitare, de dezvoltare 

locală, activităţi ce îi implică pe locuitori 

 Existenţa ONG-urilor cu activităţi de 

susţinere a tinerilor, drepturilor 

crescătorilor de animale şi producători de 

cereale, precum şi a păstrării obiceiurilor, 

tradiţiilor, etc 

 Existenţa spiritului asociativ şi 

deschiderea ONG-urilor spre parteneriat 

(există parteneriate funcţionabile 

dovedite prin proiecte comune cu 

administraţia publică, şcoală, etc) 

 ONG-urile au resursă umană bine 

calificată  

 Număr scăzut de ONG-uri active 

(asociaţii şi fundaţii) 

 Lipsă experienţă în elaborarea de 

proiecte al ONG-urilor 

 Lipsă ONG-uri cu activităţi sociale 

 Nivel scăzut de resurse financiare 

sau chiar lipsa acestora la majoritatea 

ONG-urilor (activităţi cu buget scăzut) 

 Lipsă săli de conferinţe, săli 

comunitare, spaţii unde ONG-urile să 

poate desfăşura activităţi comunitare 

 Relaţii internaţionale scăzute între 

instituţii şi ONG-uri din GAL cu cele 

internaţionale 

 Probleme de infrastructură IT 

(calculatoare învechite, videoproiectoare, 

etc) al instituţiilor publice şi ONG-urilor 

OPORTUNITATI RISCURI 

 Oferirea posibilităţii accesării de 

finanţări în cadrul Programului LEADER 

de finanţări ar duce la creşterea 

numărului de activităţi a ONG-urilor 

 Modificări legislative privind 

funcţionarea şi atribuţiile instituţiilor 

publice 

 Modificări legislative privind 

domeniile sau serviciile ce pot fi furnizate 

de ONG-uri 
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Concluziile ce se desprind din strategie: 

 La nivelul GAL-ului există numeroase resurse neexploatate (naturale, 

umane, etc) 

 Teritoriul reprezintă o zonă geografică bine conturată, parteneriatul 

propus de GAL este funcţionabile de mai bine de 2 ani 

 Produsele locale sunt renumite şi de o calitate superioară, însă e nevoie 

de modernizarea sistemului de producție, desfacere, marketing, etc 

 Potenţialul turistic al zonei este de necontestat, iar la nivelul întregului 

judeţul Satu Mare se resimte nevoia amenajării unor zone turistice cu 

caracter specific local 

 Meşteşugurile, obiceiurile, tradiţiile specifice zonei Sătmarului sunt 

păstrate şi promovate de locuitori şi de ONG-urile locale, însă lipsesc 

activitățile ce aduc la un loc toate aceste obiceiuri, lipsește promovarea 

lor și e nevoie de o mai bună cunoaștere a acestora 
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Partea a III-a PRIORITĂŢI 

 

Stabilirea priorităţilor de dezvoltare al GAL au fost realizate în urma consultărilor 

publice, al întâlnirilor cetăţeneşti şi al întâlnirilor tematice pe grupe cu reprezentanţii 

autorităţilor publice, persoane juridice, ONG-uri şi persoane fizice din teritoriu. 

Prezentarea metodologiei generale de realizare a strategiei este descrisă mai larg la 

începutul acestui document.  

Menţionăm, că în procesul de planificare strategică s-au folosit toate posibilităţile 

audio-vizuale existente la nivelului judeţului şi al teritoriului vizat, cu scopul să 

implicăm în acest proces de dezvoltare şi planificare un număr cât mai mare de 

locuitori, actori locali, dar şi pentru a mediatiza programul LEADER.  

Astfel, aceste mijloace audio-vizuale care ne-au stat la dispoziţie şi ne-au ajutat în 

relaţionare cu cetăţenii în mod indirect au fost : internetul (există un blog al GAL, 

adresă de email, forum de discuţii, etc) şi mass media (ziare locale, televiziunea 

locală, posturile locale de radio).  

Au fost completate numeroase chestionare on-line şi tipărite, dar în acelaş timp la 

întâlnirile cetăţeneşti s-au completat numeroase fişe de proiecte cu idei şi propuneri, 

ce au constituit un alt element după care ne-am putut ghida în definirea priorităţilor. 

Obiectivul final al oricărei dezvoltări propuse sau iniţiate constă în creşterea, 

îmbunătărea unei situaţii. În cazul GAL-ului nostru a această situaţie generală este 

îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale.  

Atingerea obiectivului global este posibilă doar pe termen lung, prin canalizarea 

nevoilor de dezvoltare şi concentrarea resurselor disponibile. Sarcina prezentului 

program strategic este marcarea acelei direcţii care trebuie urmată în vederea 

asigurării dezvoltării integrate al GAL-ului.    

Un principiu de bază de urmărit pe parcursul elaborării direcţiilor de dezvoltare şi 

determinării domeniilor de intervenţie strategice schiţate în programul de faţă a fost 

elaborarea unui program de dezvoltare reală, bine fundamentată şi sustenabilă.  
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Viziunea de viitor este punctul de plecare al oricărei strategii, care ne arată unde 

vrea să ajungă teritoriul respectiv într-un anumit interval de timp. Astfel viziunea de 

viitor al GAL Zona Sătmarului s-ar putea defini astfel: 

Zona Sătmarului reuşeşte valorificarea resurselor naturale şi ale mediului 

înconjurător, precum şi avantajele aşezării geografice şi astfel se dezvoltă un mediu 

economic competitiv toate acestea creând un mediu viabil, locuibil plăcut celor ce 

trăiesc pe teritoriul GAL. 

 

Persoanele implicate în planificarea strategică, au conştientizat faptul că, pentru 

dezvoltarea eficientă a comunităţilor, nu sunt suficiente dezvoltările individuale şi de 

sine stătătoare, fiind necesare activităţi armonizate şi corelate, cooperări care ţin 

cont de exigenţele şi posibilităţile comune, dar care, în acelaşi timp, se armonizează 

în mod perfect cu ideile de dezvoltare judeţene, regionale, naţionale şi 

transfrontaliere  

În final, s-a conturat şi necesitatea elaborării unei strategii orientate spre 

acţiune, care nu numai că identifică obiectivele, priorităţile şi domeniile de 

intervenţie, ci determină şi realizarea de proiecte posibile.  

Ţinând cont de aspectele descrise mai sus, de concluziile viziunii şi ale analizei 

situaţiei existente, s-a formulat cadrul de dezvoltare strategică al GAL Zona 

Sătmarului.  
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III.1 IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ŞI OBIECTIVELOR DE 
DEZVOLTARE  

 

III.1.1.PREZENTAREA CELOR DOUĂ SCENARII ALTERNATIVE PRIVIND 

DEZVOLTAREA TERITORIULUI ZONA SATMAR 

In faza de realizare a strategiei am considerat important ca analiza situatiei si al 

datelor sa fie intregita si cu o analiza riguroasa a necesitatilor si solicitatilor celor ce 

traiesc in teritoriul acoperit de Zona Satmar. Astfel un rol insemnat a revenit in cadrul 

planificarii intalnirilor realizate cu actorii din teritoriu, și anume: persoane juridice, 

persoane fizice, reprezentanți ai instituțiilor publice, etc. În primă fază toate aceste 

idei și propuneri au fost trecute în fișele de proiect, completate de cei prezenți, iar pe 

baza acestor fișe echipa de experți care a realizat prezenta strategie a realizat 

arborele problemă, respectiv arborele obiectiv. Toate aceste elemente au stat la baya 

formulării obiectivului strategia al GAL Zona Sătmar, precum și al priorităților. 

Am propus două scenarii: 

SCENARIUL I (considerăm că dezvoltarea economiei locale și îmbunătățirea calității 

vieții în strânsă relație cu îmbunătățirea infrastructurii locele)-astfel acest document 

de dezvoltare prezintă o abordare complexă al problemelor și obiectivelor și stabilește 

priorități pe o perioadă lungă de programre.  

SCENARIUL II (considerăm că dezvoltarea economiei locale și îmbunătățirea 

calității vieții este în strânsă relație cu sectorul privat și civil)-astfel acest document 

de dezvoltare prezintă problemele permanente ale teritoiului și stablilește obiective și 

priorități pe o perioadă scurtă de timp (2-3 ani). În acest scenariu sunt cuprinse 

proiecte ce pot fi realizate de o gamă mai largă de actori decât în scenariul I6. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Problemele de infrastructură locală sunt în general soluț ionate prin implicarea actorilor publice. Aceste 

probleme sunt caracteristice mediului rural românesc, ș i anume: lipsa infrastructură tehnico-edilitară, probleme 

de acces în ș i spre localitate, transport local, etc. 



 80 

SCENARIUL I. ARBORELE PROBLEMĂ 

 

 

 

Infrastructură locală 
necorespunzătoare 

Capacitatea scăzută de 
producere de venit al 

economiei locale 

Lipsă activităti socio-
culturale  

Infrastructura 
tehnico 

edilitară slab 
dezvoltată 

Patrimoniul 
public în stare 

de degradare 

Infrastructura 
de transport 

învechită 

Agricultură, 
servicii la 

scară mică 

Sector turistic 
aproape 

inexistent 

Sistem social ș i 
medical 

necorespunzător 

Posibilităț i 
reduse de 

petrecere a 

timpului liber 

Lipsă  sistem 
canalizare, 

apă, etc 

Drumuri 
locale 

inadecvate 

Deș euri- nu 
se selectează 

Clădiri publice 
învechite, 

dărăpănate 

Cămine 
culturale 

 

Lipsă  spaț ii 
verzi, locuri 
de joacă, etc 

Lipsă locuri 
de recreere 

 Monumente 
istorice 

neîntreț inute 

Inexistenț a 
drumurilor de 

ocolire 

Trafic intens-
maș ini cu 

gabarit mare 

Lipsă orar, 
rute 

microbuse 

Trenuri 
puț ine, 

inadecvate 

Utilaje 
necorespunză

toare în 
agricultură 

Fărămiț are 
teritorială, 

agricultură de 
subzistenț ă 

Imposibilitate
a desfacerii 
produselor  

Lipsă servici 
in mediul rural 

Lipsă 
facilităț i 

pentru cei cu 
dizabilităț i 

Resursa 
umană 

necalificată 

Lipsa 
punctelor 
turistice 

Lipsă 
programe 

pentru turiș ti 

Lipsă 
cabinete 

specializate 

Lipsă cadre 
medicale, 

farmacii,etc 

Număr scăzut 
de spaț ii de 

cazare 

Spaț ii de 
recreere 

inexistente 

Număr scăzut 
de activităț i 

culturale 

Servicii socio-
culturale 
puț ine 

Sistem de 
informare, 

mediatizare 
necorespunzător 
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Din analizele efectuater am am realizat arborele problemă, care oferă o imagine clară 

asupra problemelor teritoriului şi relaţia cauză-efect. Principalele probleme cu care se 

confruntă teritoriul au generat trei domenii cheie care necesită intervenții: 

1. Infrastructură locală necorespunzătoare 

2. Capacitatea scăzută de producere de venit al economiei locale 

3. Lipsă activități socio-culturale 

 

1. Infrastructură locală necorespunzătoare 

Lipsa unei infrastructure adecvate împiedică orice dezvoltare comunitară. 

Infrastructura inadecvată în GAL Zona Sătmar este formată din: infrastructura 

tehnico-edilitară necorespunzătoare, starea precară a drumurilor, circulaţia feroviară 

scăzută, lipsa drumurilor de ocolire, monumente şi spaţii verzi, terenuri de joacă, etc.  

În urma soluționării acestor probleme va crește accesibilitatea teritoriului şi va 

contribui și la dezvoltarea economică accelerată a teritoriului. 

2. Capacitatea scăzută de producere de venit al economiei locale 

În urma schimbărilor și retrocedărilor de terenuri în anii 90 în economia rurală nu au 

intervenit deci mici schimbări. Putem vorbi despre o economie inadecvată, stagnantă, 

ce se datorează dezvoltării relative reduse a sectorului serviciilor, numărului din ce în 

ce mai scăzut la IMM-urilor. În ultimii ani se observă o tendință-tinerii și persoanele 

calificater migrează din mediul rural spre urban sau în străinătate. În timp ce un 

număr mare de persoane vârstnice sau fără venit migrează dinspre oraș spre mediul 

rural în localitățile Zona Sătmar. O altă problemă identificată la nivelul comunităților 

din Zona Sătmar este lipsa muncitorilor calificați, creșterea numărului tinerilor cu 

studii superioare.  

3. Lipsă activități socio-culturale 

Unul dintre factorii care determină scăderea coeziunii sociale se numără şi 

serviciile sociale deficitare. Scăderea din an în an al fondurilor în sistemul de sănătate 

şi în sfera civilă accentuează această tendinţă. Spaţiile inadecvate pentru 

desfăşurarea unor programe, precum și a posibilităţilor de recreere şi sport, sau a 
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programelor şi evenimentelor, a afectat nu doar viața comunității – slăbind coeziunea 

locală– ci şi capitalul economic al comunităţii rurale. Astfel, teritoriul GAL Zona 

Sătmar a încetat astfel să reprezinte un punct de atracţie, chiar şi pentru locuitorii 

săi, lipsind în totalitate posibilitățile de a-şi petrece timpul liber în mod plăcut. 
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SCENARIUL I ARBORELE OBIECTIV 
 

Crearea unui mediu de viaţă plăcut, al unui mediu economic 
competitiv în vederea unei dezvoltări durabile al teritoriului GAL 

Zona Sătmar 

Creşterea calităţii 
vieţii Dezvoltarea economiei 

 

Modernizarea vieţii 

satului 

Îmbunătăţirea serviciior 

sociale si publice 

Competivitate 
pe piata 

muncii 

Servicii 
publice 

calitative 

Integrarea 

romilor 

Dezvoltare 
servicii sportive, 

petrecere a 

timpului liber 

Creşterea calităţii 

resursei umane 

Forta de 
munca 

calificata 

Dezvoltarea 

mediului de afaceri 

Turism 

competitiv 

Sector IMM activ 

Agroturism 

Turism de 

circuit+ecoturism 

Sector tertiar 

dezvoltat 

Infrastructura tehnico-edilitara 

moderna 

Industrializare 

Modernizare clădiri 

Modernizare drumuri 

publice 

Dezvoltare servicii 

recreative-mediu 

Legendă 

Obiectiv general 

Obiectiv specific 

Obiectiv concret 
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În momentul realizării analizei situaţiei pe lângă problemele elementare identificate 

am identificat şi obiectivele principale care pot duce la dezvoltarea teritoriului GAL 

Zona Sătmar. Astfel, prin analiza situaţiei, precum şi al obiectivelor identificatr am 

reuşiti să finalizăm priorităţile strategiei de dezvoltare. Scopurile formulate în arborele 

obiectivelor definesc paşii care trebuie realizaţi în procesul de dezvoltare şi care ne 

ajută la eliminarea fenomenelor negative.  

Identificarea celor trei probleme de bază solicită activitate şi răspuns la situaţiile 

identificate. Astfel, se impun anumite intervenţii integrate şi armonizate: 

1. Creşterea calităţii vieţii 

2. Dezvoltarea economiei 

3. Modernizarea vieţii satului 

 

1. Creşterea calităţii vieţii 

Calitatea vieţii în mediul rural diferă într-o oarecare măsură de calitatea vieţii din 

mediul urban. Acest lucru se datorează în principal condiţiilor de viaţă din mediul 

rural. În vederea atingerii acestui obiectiv, al creşterii calităţii vieţii se impugn 

anumite activităţi ce vor duce la îmbunătăţirea condiţiilor de transport, acces în 

localităţi, dezvoltarea şi creearea unui mediu locuibil plăcut pentru localnici. Crearea 

unui mediu plăcuit de locuit va duce la creşterea atractivităţii localităţilor pentru cei 

din mediul urban. Caracteristic comunităţilor din Zona Sătmarului este că sunt situate 

în imediata apropiere de Municipiul Satu Mare, astfel comunităţile reprezintă potenţial 

spaţiu locuibil pentru tinerii din mediul urban sau pentru pensionarii care doresc să 

revină în mediul rural. Prin atingerea acestui obiectiv se vor creea premizele unor noi 

dezvoltări, persoanele noi sosite în comunităţi fiind doritori de servicii, facilităţi care 

sunt accesibile şi la oraş. 

2. Dezvoltarea economiei 

Actualmente în comunităţile componente al GAL Zona Sătmar există o economie 

bazată pe agricultură, însă având în vedere apropierea comunelor de oraş, există şi 

un număr însemnat de firme ce fac producţie la scară mare. Însă, ceea ce ne 

propunem să atingem la nivul GAL este creearea unei economiii competitive ce are la 
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bază o infrastructură de afaceri dezvoltată, o piaţă a forţei de muncă activă, principii 

de susteinabilitate şi protecţie a mediului, precum şi turism active bazat pe resursele 

naturale ale teritoriului.  

3. Modernizarea vieţii satului 

În vederea asigurării unei dezvoltări viabile ale vieţii satului se impune asigurarea 

unor principii precum: egalitatea de şanse, exitindere şi modernizarea serviciilor 

publice, crearea facilităţilor pentru petrecerea timpului liber, etc. Egalitatea de şanse 

este importantă având în vedere număr mare de personae asistate social, persoane 

de etnie romă marginalizate, şi nu numai. Modernizarea serviciilor publice priveşte în 

primul rand serviciile de bază, al oricărei comunităţi: sănătate, educaţie, 

administraţie, etc. 
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Priorităţi                                             Obiective Operaţionale                                                  Măsuri 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizarea 

vieţii satului 

1.1 Modernizare drumuri comunale 

1.2. Modernizare reţea apă şi canalizare 

1.3 Reabilitarea drumurilor forestiere şi câmp 

1.4 Amenajare trasee turistice 

1.5 Selectarea colectivă a deşeurilor 

1.6 Reabilitarea clădirilor şi spaţiilor publice 

1.7 Modernizare şi realizare spaţii verzi 

1.8 Programe educative-mediu 

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale 

 

1.2.5. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii şi silviculturii valoare a 

moştenirii rurale 

 

3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 
 

CE art 27. puncul 1 

 

CE art. 21, art 20 lit (A), punctul (i) 
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Priorităţi                                                Obiective Operaţionale                                                   Măsuri 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Dezvoltarea 

economiei 

2.1 Dezvoltarea firmelor locale 

2.2 Perfecţionarea resursei umane 

2.3 Modernizarea sistemului de informare 

2.4 Amenajare trasee turistice 

2.5 Infiinţarea unui punct de prelucrare şi 

colectare al produselor locale 

2.7 Construirea traseelor turistice tematice 

 

2.6 Creşterea valorii adăugate a lemnului, 

prelucrare şi valorficare 

 

2.8 Împădurirea terenurilor agricole scoase 

de sub produse agricolă, de slabă calitate  

 

1.1.1. Formare profesională (training), informare 

şi difuzare de cunoştinţe 

 

3.1.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 

micro-întreprinderi 

 

3.1.3. Încurajarea activităţilor  turistice 

 

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri 

 

1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole 

 

 

1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor 

agricole şi forestiere 

 

 

 3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 
 

 

 

2.2.1. Prima împădurire a terenurilor agricole 
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Priorităţi                                                Obiective Operaţionale                                                         Măsuri 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Creşterea 

calităţii vieţii 

3.1 Înfiinţare cămine pentru vârstnici 

 

3.2 Realizare centre de educare 

3.3 Realibitare dispensare medicale 

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale 
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SCENARIU II. ARBORELE PROBLEMĂ 

 

Prin realizarea analizei de teren, al studiului sociologic al teritoriului GAL, interviuri, 

chestionare, etc am realizat arboreal problemă și astfel am reușit identificarea 

problemelor ale căror rezolvare va avea cel mai mare effect asupra dezvoltării 

teritoriului GAL Zona Sătmar. 

Una din problemele de bază cu care se confruntă GAL-ul este că nu există premizele 

unei dezvoltări durabile, lucru ce se datorează nivelului slab de dezvoltare economică 

care se datorează următoarelor: 

 Sector agricol cu o productivitate scăzută 

 Număr redus de investitori, agenți economici 

 Salarizare scăzută 

Toate aceste probleme generează emigrarea persoanelor calificate și al celor cu 

studii superioare, precum și creșterea ratei de sărăcie și astfel intensificarea 

problemelor sociale.  

Astfel, putem concluziona că probleme de bază pe care le are GAL Zona Sătmar sunt: 

1. Economia locală nedezvoltată 

2. Calitatea scăzută a vieţii 

3. Inactivitate comunitară-lipsă activităţi socio-culturale, de recreere, etc. 
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Capacitatea scăzută de dezvoltare  

ECONOMIA LOCALĂ 
NEDEZVOLTATĂ 

CALITATEA SCĂZUTĂ A VIEŢII INACTIVITATE COMUNITARĂ 

Sector servicii 
afaceri,slab 

dezvoltat 

Marketing deficient 

al produselor 

Industrie 
alimentară 

nedezvoltată 

Scăderea importanţei 
zootehniei în economia 

locală 

Gestionare 
deficiatară a 

pădurilor 

Servicii publice  
şi sociale 

ineficiente 

Lipsă acţiuni 
de protecţie 

mediu 

Calificare slabă a 
resurselor 

umanene 

Sector civil 

inactiv 

Lipsă 
activităţi 

culturale 

 Lipsă activităţi de 

petrecere a timpului 

Legendă 

Problemă generală 

Probleme specifice 

Probleme concrete 
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1. Economia locală nedezvoltată se datorează următoarelor: 

 Nu există o diversificare a activităţilor agricole. Deşi terenurile din zona 

Sătmar sunt fertile pentru legume, fructe, ponderea acestui sector este 

slab dezvoltat. Se realizează producţie, dar la scară mică, precum şi la 

calitate diferită. Acest lucru se datorează: fărămâţării teritoriale, 

precum şi lipsei infrastructurii, utilajelor moderne. Există un număr 

redus de producători la scară mare de căpşuni şi cartofi. Însă sectorul 

pomicol nu este deloc dezvoltat. 

 Nu sunt utilizate resursele turistice, de mediu înconjurător al teritorilui-

acest lucru relevă din lipsa unei mediatizări a posibilităților turistice 

existinte, lipsa unor sisteme de informare și promovare turistică, dar se 

datorează și numărului scăzut de spații de cazare, obiectivele turistice 

nu sunt amenajate în mod satisfăcător. De asemenea, în teritoriul GAL 

Zona Sătmar există numeroase tradiții și obiceiuri ce nu sunt promovate 

și mențiune, iar ecoturismul nu este susținut de nici unul din actorii din 

teritoriu 

 Lipsa infrastructurii necesare pentru prelucrarea, stocarea-depozitarea 

și desfacerii produselor locale la scară largă (camere frigorifice, 

depozite, utilaje moderne, etc). Produsele existente nu sunt cunoscute, 

nu există un marketing al produselor, nici branduri locale pentru GAL 

Zona Sătmar. Produsele locale se fac la scară mică, nu sunt certificate 

și legalizate și sunt desfăcute în piețele sătmărene la prețuri mici, iar 

concurența este mare. În ceea ce privește unitățile de procesare a 

produselor de proveniență animală și aceste unități sunt în număr mic 

 Tinerii migrează din mediul rural spre oraș sau în străinătate, iar cei ce 

rămân nu se implică în activități precum creșterea animalelor sau 

agricultura 

 Lipsesc activitățile de protecție a mediului-în acest sens se poate 

observa o utilizare crescută de chimicale în agricultură, în acelaș timp 

se observă o indiferență, necunoaștere a valorilor zonelor protejate, dar 

și lipsa de măsuri pentru protecția pădurilor sunt scăzute 

 În ceea ce privește sectorul privat se poate afirma că lipsesc 

numeroase servicii ce sunt accesibile doar la oraș, însă ar fi nevoie de 
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ele și în mediul rural. Acest lucru se datorează lipsei spiritului de 

întreprinzător, precum și lipsei fondurilor pentru microîntreprinderi, 

resursei umane calificate, etc. 

 

2. Calitatea scăzută a vieții se datorează următoarelor aspecte: 

 Lipsa unui venit decent din activități agricole și non-agricole în mediul 

rural 

 Nu sunt luate măsuri în vederea prevenirii poluării apelor sau în general 

al mediului. Astfel, se fac intervenții, tratamente, activități agricole 

necontrolate prin utilizarea diferitelor substanțe ce afectează mediul 

înconjurător 

 În majoritatea comunităților din GAL Zona Sătmar există doar un medic 

de familie, iar în unele nu există nici măcar o farmacie. Lispesc medicii 

specializați (dentist, dermatolog, etc). Cabinetele au o infrastructură 

învechită, iar serviciile oferite sunt doar cele de bază 

 Nu există stații microregionale de intervenție-salvare, pompieri, prim 

ajutor, etc. Toate aceste servicii sunt asigurate doar de servicii din 

Municipiul Satu Mare 

 În majoritatea comunităților vârstnicii nu au nici o activitate-nu există 

pentre de zi, centre comunitare, nici servicii precum: îngrijire la 

domiciliu sau cămin pentru vârstnici 

 ONG-urile existente nu au activități comunitare din lipsa de resursă 

umană calificată care să demareze activități și din lipsă de fonduri 

 

3. Inactivitate comunitară-se datorează următoarelor:  

 Sector civil inactiv-deși există ONG-uri ce ar putea organiza o gamă 

largă de activități comunitare, totuși din lipsă de fonduri aceste ONG-uri 

rămân inactive, nu desfășoare prea multe activități comunitare 

 Bisericile din Gal Zona Sătmar sunt printre puținele instituții ce 

organizează mici serbări, reuniuni pentru tineri. Însă, toate aceste 

activități sunt la scară mică și nu au un impact cu adevărat comunitar și 

sunt organizate doar ocazional 
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 Folclorul, obiceiurile și tradițiile nu sunt cunoscute de tineri. Nici școlile, 

nici familiile nu mai sunt păstrătoare sau promovatoare al tradițiilor și 

obiceiurilor specifice zonei. Astfel, tânăra generație riscă să crească fără 

cunoașterea specificului local, al ceea ce reprezintă moștenirea cea mai 

valoroasă a omului, și anume: tradițiile și obiceiurile locale. 

 Tinerii nu sunt atrași de a rămâne în spațiul rural, având în vedere că 

nu există posibilități de petrecere a timpului liber, nu văd nici o 

perspectivă de a rămâne în localitate 

 

SCENARIU II. ARBORELE OBIECTIVELOR 

 

În urma realizării analizei situației, pe baza datelor colectate, analizate, precum și al 

analizei SWOT se poate conluziona că GAL Zona Sătmar dispune de resursele și 

potențialul necesar în vederea asigurării continue al unui proces de dezvoltare 

durabilă. Zonele Natura 2000 și siturile existente asigură baza ecoturismului, 

produsele și tradițiile locale sunt baza unui agroturism, precum valorile culturale, 

fondul forestier existent sunt baza oricărei dezvoltări și constituie resurse ce 

trebuiesc utilizate. 

Obiectivul strategic al GAL Zona Sătmarului este atingerea unui nivel de 

dezvoltare durabilă prin creștere econimică ce se va realiza prin consolidare și 

diversificare a produselor și serviciilor locale, prin exploatarea resurselor neutilizate 

ale zonei, precum prin dezvoltarea unor rețele de colaborare naționale și 

internaționale funcționabile. 

 

Obiectivele specifice prin care se poate atinge obiectivul strategic mai sunt definit 

sunt:  

1. Dezvoltarea economiei locale 

1. Îmbunătățirea calităţii vieţii  

2. Creșterea inițiativelor locale-dezvoltare comunitară 
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ARBORELE OBIECTIV-SCENARIU II. 

Atingerea unui nivel de dezvoltare durabilă prin creștere econimică ce se va realiza prin consolidare și diversificare a produselor și serviciilor locale, prin 

exploatarea resurselor neutilizate ale zonei, precum prin dezvoltarea unor rețele de colaborare naționale și internaționale funcționabile. 

 

Dezvoltarea economiei 
locale 

Îmbunătăț irea calităț ii vieț ii Creș terea iniț iativelor locale-

dezvoltare comunitară 

Dezvoltarea 
serviciilor 

locale 

Îmbunătăț ire 
marketingului produselor  

si serviciilor 

Valorificarea 
produselor 

locale 

Susț inere 
activităț i 

agricole ș i al 
turismului 

Modernizare 
servicii publice  

şi sociale  

Protecţia 
mediulului Dezvoltarea 

resurselor 

umanene 
Sustinere 

sector civil  

Creare 
activităț i 

culturale 

Diversificare 
activităţi de 

petrecere a timpului 

Legendă 

 Obiectiv general 

Obiective specifice 

Obiective concrete 
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PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE 

În vederea atingerii obiectivului general stabilit prin prezenta strategie a fost 

necesar stabilirea unor priorități de dezvoltare. Prioritățile stabilite au la bază situațiile 

problematice identificate în analiza diagnostic al teritoriului, precum și analiza SWOT 

realizată. 

 

Prioritatea Nr. 1 Îmbunătățirea producției agricole și creșterea 

competivității produselor agricole 

Considerăm elementar includerea acestei priorități în strategia GAL având în vedere că 

o mare parte din activitățile realizate de localnici se referă și sunt în strânsă legătură 

cu agricultural, produse locale, producție vegetală, pomicolă, legumicolă, etc. Prin 

prezenta ne propunem să creștem competivitatea produselor ce poartă sigla Zona 

Sătmar prin dezvoltarea unui management al produselor locale unitar și în acelaș timp 

promovarea activităților de protecție a mediului prin valorificarea potențialelor naturale 

existente în teritoriu.  

Obiective operaţionale: 

- Susținerea și sprijinirea tinerilor fermieri  

- Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă 

- Diversificarea şi modernizarea exploataţiilor agricole  

- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole  

- Susținerea producției unor bunuri specifice agricole tradiţionale 

 

Prioritatea Nr.2. Îmbunătățirea calității vieții prin susținerea unor politici de 

protecție a mediului, creștere și diversificare economică 

Problematica poluării mediului prin chimicalele utilizate în agricultură și creșterea 

animalelor poată să devină o problemă reală în mediul rural. Dacă nu se intervine și 

nu se iau măsuri din timp atunci produsele locale, dar și calitatea vieții în mediul rural 

vor fi afectate în mod simțitor. Ariile protejate existente pe teritoriul GAL Zona Sătmar 

sunt de o pondere însemnată. Considerăm importantă existența și dezvoltarea unei 

conștiințe locale de protecție a valorilor naturale. De asemenea, se impune susținerea 
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unor activități de educare ecologică, activități prin care locuitorii vor putea învăța noi 

lucruri, dar în acelaș timp vor deveni conștienți de valorile naturale care-i înconjoară. 

Un mediu de viață plăcut pentru locuitori nu constă doar din promovarea politicilor de 

mediu. Toate aceste activități trebuie susținute prin existența unei economii locale 

diversificate. În momentul de față economia locală se bazează în mare măsură pe 

activăți pentru agricultura și creșterea economică. Considerăm că se impune creșterea 

spiritului de întreprinzător, atragerea de investitori în teritoriu, susținerea mediului de 

afaceri, crearea de noi locuri de muncă, etc. O altă ramură ce necesită a fi dezvoltată 

este ecoturismul. Crearea unor trasee turistice tematice în zonele protejate ale 

teritoriului ar duce la creșterea interesului turiștilor și tinerilor din zonă și în mod 

implicit la dezvoltarea uneri noi ramuri în turism-ecoturismul.Finalizarea lucrărilor la 

Aqua Parkul situat în imediata vecinătate al teritoriului GAL va duce inevitabil la 

creșterea solicitărilor pentru spații de cazare. 

Obiective operaţionale: 

- Educație cu privire la importanţa protecţiei de mediului 

- Promovarea meşteşugurilor tradiţionale  

- Susținerea micro-întreprinderilor noi și al celor existente 

- Creșterea atractivității zonei pentru turiști 

 

Prioritatea Nr. 3. Îmbunătățirea vieții comunitare  

Prin această prioritate ne propunem dezvoltarea vieții comunitare prin susținerea, 

dezvoltare de noi servicii, inexistente în teritoriu, precum și prin modernizarea celor 

existente. Lispa unor programe comunitare, de dezvoltare, educare, informare, 

divertisment, cultură se resimt în viața și activitatea comunitară. În dezvoltarea unor 

programe de petrecere a timpului liber sau al activării comunitare un rol important 

revine organizațiilor civile. Efectul și importanța sectorului civil în dezvoltarea locală, și 

în speță în cea rurală, este recunoscut și apreciat în numeroase țări ale Uniunii 

Europene. Cele mai multe ONG-uri în țările dezvoltate colaborează cu autoritățile 

publice, persoanele juridice și în comun realizează numeroase activități, proiecte, etc. 
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În vederea îmbunătățirii vieții comunitare e important să acordăm atenție și 

modernizării serviciilor publice, în special al celor sociale care cuprind grupurile 

vulnerabile din teritoriu. 

Obiective operaţionale: 

- Sprijinirea organizaţiilor culturale şi confesionale 

- Modernizarea clădirilor şi redestinarea acestora în scopul educaţional şi cultural 

- Îmbunătăţirea serviciilor publice și civile al căror beneficiari sunt cetățenii 

- Sprijinirea activităţilor şi organizaţiilor sportive, de tineret, culturale şi de 

petrecere a timpului liber 

 
Prioritatea Nr. 4. Îmbunătăţirea guvernării locale prin promovarea 

iniţiativelor locale şi implementarea strategiei de dezvoltare locală 

Nevoia de dezvoltare, de parteneriat și inițiativă în vederea dezvoltării comunitare a 

existat dintotdeauna în cadrul comunităților din GAL Zona Sătmar. În ultimii ani acești 

parteneriat a devenit și mai strâns prin implicarea activă al sectorului privat și cel 

neguvernamental. De cele mai multe ori dezvoltarea este inițiată de autoritatea 

publică, însă experiența statelor membre ale Uniunii Europene a demonstrat faptul că 

o dezvoltare bazată pe parteneriat aduce mai multe rezultate, iar siguranța 

parteneriatului este mai puternică prin implicarea unui număr cât mai mare de actori 

din sectoare de activitate diferite. 

În prezenta prioritate sunt cuprinse acțiuni ce vor fi realizate în parteneriat de actorii 

din parteneriat în vederea dezvoltării eficiente a teritoriului. În vederea atingerii 

acestei dezvoltări prima activitate realizată va fi înființarea organizației, al GAL Zona 

Sătmarului (rezervarea denumirii există deja, parteneriatul și numărul partenerilor este 

stabil și final, statutul și actul constituit sunt deja tehnoredactate). Această organizație 

va fi răspunzătoare și purtătoare al atribuțiilor de a implementa prezenta strategie. 

Parteneriatele naționale și internaționale au fost și vor rămâne o prioritate pentru 

GAL-ul nostru, având în vedere că în cadrul acestor parteneriate am reușit și vom 

continua să promovăm teritoriul cu toate elementele sale, precum să preluăm bune 

practici, să schimbăm idei, păreri legate de activitățile noastre și al partenerilor. 
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Obiectivele operaţionale: 

- Implementarea planului de dezvoltare locală a teritoriului  

- Susținerea cooperării între comunităţii din interiorul ţării. 

- Susținerea cooperării între comunităţii din exteriorul ţării. 
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PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE AL GAL ZONA SĂTMARULUI 

 

Priorităţi                                             Obiective Operaţionale                                                  Măsuri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritatea Nr. 1 

Îmbunătățirea 

producției 

agricole și 

creșterea 

competivității 

produselor 

agricole 

 

1.1 Susținerea și sprijinirea tinerilor 
fermieri 

1.2 Sprijinirea fermelor de semi-
subzistenţă 

1.3 Diversificarea şi modernizarea 

exploataţiilor agricole 

 

1.4 Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole 

 

1.5 Susținerea producției unor 

bunuri specifice agricole 

tradiţionale 

 

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri 

 

1.2.1. Modernizarea exploataţiilor 

agricole 

 

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenţă 
1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenţă 

 

 

1.2.3. Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere 

 

 

1.1.1. Formare profesională (training), 

informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

 

1.4.3. Furnizarea de servicii de 

consiliere ș i consultanț ă pentru 

agricultori 
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Priorităţi                                                Obiective Operaţionale                                                   Măsuri 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritatea Nr.2. 

Îmbunătățirea 

calității mediului 

înconjurător și 

utilizarea 

eficientă a 

resurselor 

naturale 

existente 

 

2.1  

Creşterea interesului populaţiei la 
importanţa protecţiei mediului 

2.2 Promovarea meşteşugurilor 

tradiţionale 

 

2.3 Susținerea micro-întreprinderilor 

noi și al celor existente 

2.4 Creșterea atractivității zonei 

pentru turiști 

 

1.1.1. Formare profesională (training), 

informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

 

3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 

3.1.2. Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii rurale 
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Priorităţi                                                Obiective Operaţionale                                                         Măsuri 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritatea Nr. 3. 

Îmbunătățirea 

vieții 

comunitare 

 

3.1Sprijinirea organizaţiilor culturale şi 

confesionale 

 

3.2 Modernizarea clădirilor şi 
redestinarea acestora în scop 

educaţional şi cultural 

3.3 Îmbunătăţirea serviciilor publice 

și civile al căror beneficiari sunt 

cetățenii 

 

3.4 Sprijinirea activităţilor şi 

organizaţiilor sportive, de tineret, 

culturale şi de petrecere a timpului 

liber 

 

3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 
 

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii rurale 

 

 

1.1.1. Formare profesională (training), 

informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

 



 

 102 

Priorităţi                                                Obiective Operaţionale                                                         Măsuri 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritatea Nr. 4.  

Îmbunătăţirea 

guvernării locale 

prin promovarea 

iniţiativelor locale şi 

implementarea 

strategiei de 

dezvoltare locală 

 

4.3 Susținerea cooperării între 

comunităţii din interiorul ţării 

3.4 cetățenii 

 

4.4.Susținerea cooperării între 

comunităţii din exteriorul ţării 

4.2.1. Implementarea proiectelor de 

cooperare 
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Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare 

 

 Prin prioritatile de dezvoltare a teritoriului GAL Zona Sătmar, Strategia de 

dezvoltare este complementara cu importante programe de dezvoltare: 

a) Programul National de Dezvoltare (PNDR) – parte din măsurile de finanțare propuse 

prin Strategie sunt incluse in PNDR; 

b) Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, dar și cu prioritățile de dezvoltare ale 

Consiliului Județean Satu Mare 

c) Planulurile locale de dezvoltare al localităților partenere (fiecare localitate parteneră 

are un plan propriu de dezvoltare locală elaborate în perioada 2007-2009 și 

aprobate de consiliile locale) 

 

Considerăm că măsurile de finanțare propuse prin Planul de Dezvoltare susțin dezvoltarea 

socio-economică a teritoriului prin incurajarea competivitatii micro-intreprinderilor, precum 

si cresterea atractivității și dezvoltării culturale a teritoriului prin promovarea identității și 

patrimoniului cultural existent in cele 11 localități partenere. Astfel aceasta se suprapune 

obiectivelor Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Vest. 

Complementaritatea poate fi identificată și la măsurile de cooperare cu instituții din alță 

țară, având în vedere situarea avantajoasă a GAL Zona Sătmarului, în zona de graniță. 

Astfel, Programele de Cooperare Teritorială România-Ungaria și România-Ungaria-

Slovacia-Ucraina prevăd ca și elemente de bază susținerea cooperării instituționale în 

vederea dezvoltării relațiilor transfrontaliere între diverși actori din zona de graniță. 
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MASURA 

Măsura 1.1.1 Formare profesională (training), informare şi difuzare de 
cunoştinţe 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul acestei măsuri este dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să 

permită gospodărirea şi gestionarea durabilă a terenurilor agricole, stimularea 

antreprenoriatului local din teritoriu de către cei implicaţi. Îmbunătăţirea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor 

agricole, protecţia mediului şi promovarea agriculturii ecologice prin acţiuni de 

formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte 

care activeaza în sectoarele menţionate. 

Creşterea calităţii managmentului la nivel de ferme şi asociaţii, cunoştinţele şi 

informaţiile noi referitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole, a 

antreprenoriatului în mediul rural vor contribui la înbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 

reducerea şomajului în teritoriu. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza teritoriului şi din dezbaterile publice a rezultat un deficit de specialişti în 

agricultură şi în rândul antreprenorilor. Această măsură abordează dezvoltarea 

agriculturii, stimularea antreprenoriatului local din prisma creşterii nivelului de 

cunoştinţe şi competenţe în rândul lucrătorilor din exploataţii agricole şi din sectorul 

IMMurilor. În cadrul măsurii se vizează sprijinirea activităţilor de formare profesională, 

informare, diseminare şi difuzare a cunoştinţelor pentru resursele umane implicate în 

activităţile agricole de antreprenoriat. 

Prin activităţile în cadrul măsurii, agricultori şi antreprenori vor fi încurajaţi şi sprijiniţi 

să se adapteze nevoilor pieţei şi a consumatorilor. 

Iniţiativele de formare şi informare ce se doresc a fi implementate au ca scop 

diseminarea infomaţiilor cu privire la: 

 Agricultură şi produse ecologice 

 Procesarea produselor agricole 
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 Modalităţi noi de valorificare a resurselor locale 

 Metode de marketing 

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea 

competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură şi 

antreprenoriat, de restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor de 

procesare şi comercializare pentru produsele agricole, de încurajarea afacerilor 

orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de 

management. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

– Publici ( comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) 

– Privaţi ( asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ) 

– Furnizori de formare profesională 

– Asociaţii de agricultori – firme, etc. 

– ONG–uri 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare 

profesională 

 Onorarii şi diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 

 Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă); 

 Cheltuieli de transport; 

 Materiale didactice şi consumabile; 

 Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

 Închirierea de spaţii adecvate pentru desfasurarea acţiunilor de formare 

profesională; 

 Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe 

 Cheltuieli de transport; 

 Materiale informative; 

 Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de 
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cunoştinţe. 

 

Criterii de selecţie-se va subcontracta: 

- Numărul populaţiei care beneficiează de proiect sa fie minim 15 persoane 

- Proiecte integrate-cursurile, seminariile să integreze mai multe teme posibile 

- Cuprinde mai multe comune-beneficiarii să fie din mai multe localități componente 

ale GAL 

- Integrează probleme de mediu 

- Crează locuri de muncă 

 

 Indicatori 

Tipul 
indicatorului 

Indicator Ţintă 
2007-2013 

Unitate 
de 

măsură 

Realizare Număr participanţi 75 Persoane 

  din care femei 50 Persoane 

  din care tineri sub 40 ani 25 Persoane 

Rezultat Numărul persoanelor care cu 
succes au terminat cursurilor 

90 % 

Impact Creşterea productivităţii muncii 

annual 

10 % 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100 % 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost 
total 

mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

6 5000 30.000 € 24.000 € 6.000 € 0 € 
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Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 
 

Obiectivul acestei măsuri este îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului 

agricol prin promovarea tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi 

conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, 

siguranţa la locul de muncă. 

Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri, 

fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza teritoriului şi din dezbaterile publice a rezultat un deficit de specialişti tineri 

în agricultură. Această măsură abordează dezvoltarea agriculturii din prisma creşterii 

nivelului de cunoştinţe şi competenţe în rândul lucrătorilor din exploataţii agricole. În 

cadrul măsurii se vizează sprijinirea tinerilor fermieri implicate în activităţile agricole.  

Oferirea unui sprijin către tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate 

agricolă ca sefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

a) Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 

b) Îmbunăţirea performantelor generale ale exploataţiei agricole; 

c) Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerintele de eco-condiţionalitate, de 

protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Persoane fizice, Persoane fizice autorizate 

– Au vârsta sub 40 de ani sunt instalaţi în exploataţiile agricole, ca şi conducători ai 

exploataţiei; 

- Deţin sau se angajează sa dobândeasca competente şi calificări profesionale în 

raport cu activitatea pe care urmează sa o desfăşoare. 

- Prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul 

Măsura 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri 
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exploataţiei, 

- Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de 

lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel putin 12 luni 

înaintea instalării sale pe cont propriu. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Pentru acordarea sprijinului prin această măsura Planul de afaceri trebuie sa cuprindă: 

• O scurtă descriere a situaţiei curente; 

• Obiectivele restructurării; 

• Detalierea investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, 

parte desenată, dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi 

autorizaţiile, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

• Schimbările de management solicitate; 

• Pregătirea profesională solicitată; 

• Tipul şi cantitatea produselor obtinuţe în timpul şi după restructurare, inclusive 

oportunităţile de piaţă; 

• Demonstrarea viitoarei viabilităţi economice: costuri, venituri şi cheltuieli realizate; 

• Elemente referitoare la mediu; 

• Evaluarea principalelor riscuri; 

• Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective şi etape. 

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează 

demonstrând ca cel putin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea 

conformitaţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, 

astfel: 

- construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel 

de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului; 

- achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software 

specializate; 

- achiziţionarea de animale şi dupa caz a cotei de producţie; 

- plantarea şi replantarea plantelor perene; 

- achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. 
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Criterii de selecţie: 

- Va folosi surse de energie alternative 

- Promovează produsele locale, produce soiuri locale (căpșuni, cartofi, legume, fructe) 

- Integrează probleme de mediu 

- Crează noi locuri de muncă  

- Beneficiarul este femeie 

- Majoritatea producţiei va fi în domeniul legumelor, fructelor etc. 

- Deschis la diseminare, prezentarea proiectului tuturor celor cei interesaţi  

  

      Indicatori: 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta  

2007 -2013 

Realizare Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi 5 

 din care femei 3 

 din care bărbați 2 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 50.000 EUR 

Impact Creşterea economică (mil. Euro) 6% 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100% 

Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 
pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 
măsură 

Contribuţia 

publică 
naţională  

Contribuţia 

privată  

5 10.000 50.000 € 40.000 € 10.000 € 0 € 
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Măsura 1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

Obiectivul acestei măsuri este cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare 

mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie, cât şi promovarea investiţiilor în 

exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de 

construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a 

utilităţilor aferente, achizitionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc. 

 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, 

ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei 

ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

 Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

 Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în 

vederea încurajării fenomenului de asociere. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente 
performante, precum şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru 
respectarea standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor 
agricole. 
Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde: 

a) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole; 
b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute 

la capitolul “Tipuri de investiţii”; 
c) Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole; 
d) Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din 

surse regenerabile în cadrul fermei; 
e) Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt (pâna la 5 

ani) si regenerare pe cale vegetativă (lastari, drajoni etc.), cum ar fi culturile 
de plopi, salcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă; 

f) Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării 
inclusiv a produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directă a 
acestora. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Persoane fizice, Persoane fizice autorizate 
 Întreprinderi individuale, familiale, Asociaţii familiale 
 Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă 
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 Grup de producători 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

 Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la 

nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor 

comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăţămintelor; 

 Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 

domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin 

studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

 Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, 

ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, 

linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul 

asigurării controlului calităţii la nivel de fermă, etc.; 

 Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si 

instalaţiilor deirigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de 

mediu; 

 Achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, 

instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, 

identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

 Achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare 

activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ; 

 Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârsitul ciclului biologic 

de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de 

restructurare/reconversie al plantaţiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA în 

cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă; 

  Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 

 Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbusti, alţi arbori; 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse 

regenerabile în cadrul fermei; 

 Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie 

scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie 
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regenerabilă; 

 Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul National 

Apicol; 

 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând 

echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 

 Costurile generale ale proiectului 

 Investitii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică; 

Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare. 

 

Criterii de selecţie: 

- Va folosi surse de energie alternative 
- Promovează produsele locale, produce soiuri locale 
- Integrează probleme de mediu 
- Crează noi locuri de muncă  
- Angajeză persoane din teritoriu 
- Majoritatea producţiei va fi în domeniul legumelor, fructelor etc. 
- Deschis la diseminare, prezentarea proiectului tuturor celor cei interesaţi 

Indicatori 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta  

2007 -2013 

Realizare Numărul total de exploataţii care primesc 
sprijin pentru investiţii 

5 

Număr de exploataţii de semi-subzistenţa 
sprijinite 

1 

Număr de exploataţii sprijinite aparţinând 
membrilor formelor asociative 

1 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 

Împartit în funcţie de: 

  tip de investiţie (investiţii în 
îmbunătăţirea terenurilor, investiţii 
în clădiri, în utilaje, alte investiţii) 

  tip de sector agricol, în 
conformitate cu Decizia (CE) nr. 
369/2003*) 

125.000EUR 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 40 % 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 
mediu  

Estimarea 

costului total 
pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 
măsură 

Contribuţia 

publică 
naţională  

Contribuţia 

privată  

Procesarea 
produselor 

tradiţionale si 

modernizarea 
exploatatiilor 

agricole 5 

25000 125.000 € 40000 € 10000 € 75.000€ 
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Măsura 1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 
şi forestiere 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

Obiectivul acestei măsuri este creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare 

agro-alimentare şi forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a 

întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi 

forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de 

producţie. 

Sprijin pentru investiţii vizând îmbunatatirea procesarii şi marketingului produselor 

agricole şi forestiere. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul prin această măsură se acordă pentru realizarea investiţiei corporale şi 

necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor 

agricole care procesează materii prime: 

 Dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii 

 Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse 

regenerabile, 

 Adaptarea la cerinţelor pieţei, în funcţie de resursele locale precum şi 

deschiderea de noi oportunităţi de piaţă, 

 Promovarea investiţiilor  pentru respectarea standardelor comunitare, 

 Creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar, 

 Creşterea numărului de locuri de muncă. 

 

Beneficiari : 

 

Tipuri de beneficiari: 

Pentru produse agricole şi forestiere: 

- Micro- Întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
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Precizări privind acţiunile eligibile : 

Urmatoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

Pentru produsele agricole 

 Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de 

producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură 

internă şi utilităţi, precum şi bransamente şi racorduri necesare proiectelor; 

 Construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv 

depozite frigorifice en-gross; 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, 

echipamente, aparate şi costuri de instalare; 

 Investiţii pentru îmbunătaţirea controlului intern al calităţii materiei prime, 

semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de 

procesare şi marketing; 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport 

specializate, necesare activităţii de producţie şi marketing, identificate ca 

necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 

Pentru produsele forestiere 

 Construcţii noi şi modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru 

producerea şi stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, 

inclusiv utilitati şi bransamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului; 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, maşini şi 

echipamente pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), 

transportul si procesarea primara a produselor forestiere (lemnoase si 

nelemnoase), precum si investitii pentru modernizarea si retehnologizarea 

capacitatilor existente, asa cum sunt prevazute în studiile de fezabilitate, cu 

respectarea standardelor de mediu si securitate a muncii. 

Investitii necorporale pentru produsele agricole si forestiere  

 Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de 

siguranta alimentara, daca sunt în legatura cu investitiile corporale ale 

proiectului; 

 Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente 
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pentru pregatirea implementarii proiectului; 

 Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul 

(CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri şi consultanţi, 

studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor necesare implementării proiectelor,  

 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ. 

 

Criterii de selecţie: 

- Crearea unor noi locuri de muncă 

- Angajarea persoanelor din teritoriu 

- Surse de energie regenerabile 

- Integrează probleme de mediu 

- Proiecte integrate 

- Start-Up-uri 

- Intreprinderea să fie localizată cu sediul sau cu punct de lucru în teritoriul GAL 

- Deschis la diseminare, prezentarea proiectului tuturor celor cei interesaţi 

-Constituie avantaj și au prioritate ce se vor realiza în parteneriat (de exemplu public-

privat sau privat-civil) 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :50 % 

Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost 

total 
mediu  

Estimarea 
costului 

total pe 
măsură  

Contribuţia 

FEADR – 
măsură 

Contribuţia 

publică 
naţională  

Contribuţia 

privată  

2 200.000 400.000 € 160.000 € 40.000 € 200.000 € 

  100% 30% 20% 50% 

 
 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta  

2007 -2013 

Realizare Numărul total de întreprinderi sprijinite  

Împărţit în funcţie de:  

2 
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 Micro-întreprindere 2 

 Gen: femei/bărbaţi  

 Categoria de vârstă a beneficiarului  

Volumul total al investiţiilor (Euro) 

Împărţit în funcţie de: 

  tip de investiţie (investiţii în 
îmbunătăţirea terenurilor, investiţii 
în clădiri, în utilaje, alte investiţii) 

  tip de sector agricol, în 
conformitate cu Decizia (CE) nr. 
369/2003*) 

400.000 EUR 

Rezultat Număr de depozite create 2 

Impact Creşterea economica (mi. Euro) 0,3 

  

Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală 
cu 5% 
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Măsura 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta 

 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

Obiectivul acestei măsuri este creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs 

de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în 

vedere faptul că sectorul agricol şi  economia rurală sunt expuse presiunii 

concurenţiale a pietei unice. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza teritoriului şi din dezbaterile publice a rezultat un deficit sprijin în cea ce 

priveşte  agricultura precticată la scară mică. Această măsură abordează dezvoltarea 

agriculturii din prisma asigurării, sprijinirii veniturilor necesare în perioada de 

restructurare a fermelor de semisubzistentă pentru mai buna utilizare a resurselor 

umane şi a factorilor de producţie, prin: 

- stimularea spiritului antreprenorial; 

- diversificarea activităţilor şi veniturilor 

În fermele de semi-subzistenţă fermierii desfăşoară diverse activităţi agricole de 

cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, bazate pe tradiţii specifice satului 

românesc. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte 

diversificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare 

tehnică redusă şi necorespunzătoare, ceea ce împiedică creşterea productivităţii şi 

obţinerea unui surplus de produse destinate vânzarii. Orientarea acestor ferme către 

piaţa necesită schimbarea sistemului de producţie şi implicit cheltuieli financiare 

suplimentare, pe care fermierii nu şi le pot permite. 

Sprijinul acordat prin această măsura are scopul de a asigura veniturile necesare în 

perioada de restructurare şi transformarea fermelor de semi-subzistenţă în exploatatii 

orientate către piaţa,  prin utilizarea durabilă a factorilor de producţie, îmbunătăţirea 

managementului prin diversificarea producţiei agricole, precum şi introducerea de 

tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. Ca urmare, implementarea măsurii 

va conduce la creşterea veniturilor acestor ferme concomitent cu scăderea costurilor 

de producţie. 

Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-subzistenţă este un 
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instrument menit să determine, în principal, o îmbunîtaţire a managementului însoţită 

de transformarea acestora în exploataţii familiale comerciale, capabile sa identifice noi 

oportunităţi de valorificare a producţiei. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Sprijinul se acorda fermierilor:  

- Persoane fizice si persoane fizice autorizate în vârsta de pâna la 62 de ani, care 

prezinta un Plan de afaceri pentru restructurarea exploataţiei agricole. 

- Persoanele fizice neautorizate înca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se 

angajeaza sa se autorizeze pâna la data încheierii contractului de finanatare. 

Pentru a beneficia de această măsură fermele de semi-subzistenţă va trebui să: 

 să facă parte dintr-o forma asociativă recunoscută conform legislaţiei naţionale 

în vigoare (de exemplu: grup de producatori, cooperativa etc.); 

 să aparţină tinerilor fermieri; 

 să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii 

cu standardele comunitare. 

 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

 Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbusti, alţi arbori; 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse 

regenerabile în cadrul fermei; 

 Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul National 

Apicol; 

 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei,  

 Costurile generale ale proiectului 

 Investitii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică; 

 Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare. 
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Criterii de selecţie: 

- Va folosi surse de energie alternative 

- Promovează produsele locale, produce soiuri locale 

- Integrează probleme de mediu 

- Majoritatea producţiei va fi în domeniul legumelor, fructelor etc. 

- Deschis la diseminare, prezentarea proiectului tuturor celor cei interesaţi 

 
Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :  100 % 

 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost 
total 

mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

5 5.000 50.000 € 40.000 € 10.000 € 0 € 

 

      Indicatori 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta 

2007 -2013 

Realizare Numărul total de ferme de semi-
subsidenţă sprijinite 

Împărţite în funcţie de: 

 dimensiunea fermei:  

5 

Impact Creşterea economică (mil. EUR) 0,20 

 Creşterea productivităţii anuală (%) 0,9% 
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Măsura 1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru 
agricultori 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 
 

Obiectivul acestei măsuri este îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol prin 

ameliorarea gestionării durabile de către fermieri a exploataţiilor lor având ca rezultat 

creşterea performanţei acestora. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Facilitarea accesului la serviciile de consiliere şi consultanţă a beneficiarilor măsurii de 

semisubzistenţă pentru a asigura trecerea acestora în categoria fermelor comerciale. 

Elaborarea de planuri de afaceri, consiliere pentru întocmirea cererilor pentru a 

beneficia de măsuri de dezvoltare rurală în special pentru tinerii fermieri, fermele de 

semi-subzistenta. 

Consiliere şi consultanţă privind respectarea bunelor practici agricole şi de mediu şi 

cerinţele obligatorii în materie de gestiune prevăzute în articolele 4 si 5 si anexele III 

si IV la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a unor norme comune pentru 

schemele de sprijin direct din cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a unor 

scheme de sprijin pentru agricultori. 

Majoritatea fermierilor nu sunt suficient de pregătiţi să îndeplinească condiţiile de 

ecocondiţionalitate, de accesare a plăţilor directe şi/sau a sprijinul financiar disponibil 

producătorilor agricoli prin intermediul organizaţiilor comune de piaţa, prin măsurile 

de sprijin pentru dezvoltare rurală, precum şi pentru respectarea standardelor 

comunitare privind calitatea alimentelor, diversificarea activităţilor în ferme, protejarea 

mediului înconjurător, bunăstarea animalelor, calitatea produselor şi a normelor 

sanitar-veterinare şi fitosanitare, de igiena şi siguranţă profesională. 

Scopul măsurii este de a sprijini agricultorii să utilizeze serviciile de consiliere şi 

consultanţă în vederea restructurării şi îmbunătăţirii performanţelor generale ale 

activităţii acestora. 

 

 

Beneficiari : 

Beneficiarii direcţi ai acestui sprijin sunt furnizorii de consiliere si consultanţă 

respectiv entităţi publice sau private, care îndeplinesc criteriile de calificare şi de 
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selecţie. 

Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

 Servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermierii care sunt eligibili să 
acceseze sprijin financiar acordat prin următoarele măsuri din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurala: Măsura 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”, Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, 
Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” pentru beneficiari 
persoane fizice, Masura 214 „Plăţi pentru agro – mediu”. 

 Servicii de consiliere şi consultanţă privind managementul exploataţiei şi 
aplicarea bunelor practici agricole şi de mediu aşa cum sunt prevăzute în 
Capitolul 1 articolele 4 si 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 şi anexele III 
şi IV ale aceluiaşi regulament, privind normele de securitate la locul de muncă 
precum şi alte condiţii prevazute în regulamentele comunitare, pentru fermierii 
care sunt eligibili să acceseze sprijin financiar acordat prin măsurile din axa I şi 
II. 

 Servicii de consiliere şi consultanţă privind respectarea standardelor unei 
agriculturi modern de calitate adresata exploataţiilor agricole comerciale, 
inclusiv procesarea în cadrul fermei, pentru măsurile din axa I si II. 

 

Criterii de selecţie-se va subcontracta: 

- Promovează și lucrează conform legislației europene 
-Prezintă listă de experți cu experiență în LEADER și alte programe cu finanțare 
europeană 
- Integrează probleme și tematici relevante pentru GAL Zona Sătmar 
- Oferă cursuri pe întreg teritoriul GAL 
- Deschis la diseminare, prezentarea proiectului tuturor celor cei interesaţi 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :  100 % 

 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost 
total 

mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

2 14.000 28.000 € 22400 € 5600 € 0 € 
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Măsura 3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi  

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 
 

Obiectivul acestei măsuri este dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor 

adiţionale. 

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Scopul acestei măsuri este:  

- Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-

agricol, în spaţiul rural; 

- Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei; 

- Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale; 

- Reducerea gradului de dependenţa faţă de agricultură. 

Acţiunile prevăd: 

I. Investiţii în activităţi non-agricole 

II. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti 

III. Servicii pentru populaţia rurală 

IV. Investiţii în producerea de energie regenerabilă 

 

 

Beneficiari : 

Beneficiari 

- Micro-întreprinderile 

- Persoane fizice (care se angajează se se autorizeze minim PFA) 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Se vor sprijini operaţiuni legate de: 

 Investitii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop 

productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a 

acestora); 

 Investitii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în 

leasing a acestora. 
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Criterii de selecţie:  

- Crearea unor noi locuri de muncă 

- Angajarea persoanelor din teritoriu 

- Surse de energie regenerabile 

- Integrează probleme de mediu 

- Proiecte integrate 

- StarUp-uri 

- Intreprinderea să fie localizată cu sediul în teritoriu 

- Numărul persoanelor beneficiare 

- Promovează specificul local, tradiţional 

- Deschis la diseminare, prezentarea proiectului tuturor celor cei interesaţi 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :65% 

 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost 
total 

mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

Crearea/dezvoltarea 
de micro 

intreprinderi- 15 
40.000 600.000 € 312.000 € 78.000 € 210.000  € 

  100% 45% 20% 35% 
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Tipul 
indicatorului 

Indicator Ţintă 
2007-
2013 

Unitat
e 

 Volum total al investiţiilor (EUR) 600.000 EUR 

 Număr de investiţii sprijinite împărţite după 
categorii: 

15 
Nr. 

 din care femei 9 
Nr. 

 din care tineri 5 
Nr. 

 din care micro-întreprinde nou 
create  

1 
Nr. 

Rezultat Număr brut de locuri de muncă create 15 Nr. 

 din care pentru femei 9 Nr. 

 din care pentru persoane cu nevoi speciale 1 Nr. 

 Creşterea valorii adăugate brute non-
agricole în investiţiile sprijinite 

80000 EUR 

Impact Creşterea ocupării în sectorul non-agricol 2,8 % 
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Măsura 3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 
 

Obiectivul acestei măsuri este dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să 

contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi 

la creşterea atractivităţii spaţiului rural. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Peisajul natural, specific a teritoriului, oferă posibilităţi excelente pentru practicarea 

turismului rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea 

unor activităţi inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea 

unor puncte de atracţie care nu sunt disponibile în zonele urbane. 

În general, turismul rural nu este dezvoltat conform cererii pieţei turistice interne şi 

internaţionale; infrastructura turistică existentă nu răspunde pe deplin cerinţelor turiştilor 

din punct de vedere cantitativ şi calitativ al spaţiilor de cazare şi a locurilor de recreere, 

confruntându-se în prezent cu dificultăţi sub aspect tehnic, financiar şi educaţional. 

Aceasta situaţie necesită măsuri de susţinere şi impulsionare a dezvoltării acestui sector, 

în mod deosebit, promovarea şi marketing-ul turismului rural care sunt slab dezvoltate şi 

acoperă doar anumite zone. 

Scopul acestei măsuri este: 

- Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scară mică; 

- Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; 

- Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale 

de interes turistic. 

 

 

Beneficiari : 

Beneficiari 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca până la 

data semnării contractului de finantare să se autorizeze cu un statut minim de 

persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere; 

- Comunele 

- ONG-uri 
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Precizări privind acţiunile eligibile : 

- Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural; 

- Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala; 

- Cresterea numarului de sate renovate; 

- Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite. 

 

 Criterii de selecţie:  

- Crearea unor noi locuri de muncă 

- Angajarea persoanelor din teritoriu 

- Surse de energie regenerabile 

- Integrează probleme de mediu 

- Proiecte integrate 

- StarUp-uri 

- Intreprinderea să fie localizată cu sediul în teritoriu 

- Numărul persoanelor beneficiare 

- Promovează specificul local, tradiţional 

- Cuprinde mai multe comune 

- Deschis la diseminare, prezentarea proiectului tuturor celor cei interesaţi 

-Proiecte realizate în parteneriat 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 70 % 

 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost 
total 

mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată  

6 100.000€ 600.000 € 336.000 € 84.000€ 180. 000€ 
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Măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populaţia rurala si punerea în valoare a moştenirii rurale 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 
 

Obiectivul acestei măsuri vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, 

asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din 

spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Din analiza teritoriului şi dezbateri publice a rezultat un deficit în cea ce priveşte 

dezvoltarea serviciilor de bază în localitîţiile din teritoriu.  

Sprijinul pentru aceasta măsura vizează investiţii în spaţiul rural pentru 

 Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază; 

  Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală; 

 Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural. 

 

 

Beneficiari : 

Beneficiari 

- Autorităţile publice şi asociaţiile acestora 

- Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau adminstreză obiectivele de 

patrimoniu cultural sau natural 

- Microîntreprinderi 

- ONG-uri 

- Aşezăminte culturale şi instituţii de cult 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală 

(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 

 Renovarea clădirilor publice (ex.primării) si amenajări de parcări, pieţe, spaţii 

pentru organizarea de târguri etc); 

 Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în 
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situaţia în care este vorba de clădiri publice); 

 Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele 

de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale; 

 Investitii în construcţia de gradiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea 

locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile 

private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării 

unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de dezăpezire, 

întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţiala pentru înfiinţarea 

serviciului; 

 Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, 

inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi 

instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural immaterial 

ca parte componenta a proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu 

achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi 

montaj. 

 

Criterii de selecţie: 

- Va folosi surse de energie alternative 

- Integrează probleme de mediu 

- Proiecte integrate  

- Numarul populaţiei beneficiare 

-Proiecte realizate în parteneriat 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :81% 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost 
total 

mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

11 93.000 1.023.000 € 662.904 € 165.726 € 194.370 € 
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Măsura 4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 
 

Participarea Grupurilor de Actiune Locala la proiecte de cooperare 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Cooperarea reprezinta lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune. 

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele 

locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei 

noi, de a face schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, 

pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătaţirea lor. 

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între 

România şi alte state membre sau nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri 

şi alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul LEADER, parteneriate public-

private selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 

sau oricăror alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să 

aiba un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor 

locali, grupuri de iniţiativă locală, micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri 

finanţate prin Axa 4 din FEP) şi recunoscute de statul membru. 

 

 

Beneficiari : 

Beneficiari 

- Autorităţile publice şi asociaţiile acestora 

- Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau adminstreză obiectivele de 

patrimoniu cultural sau natural 

- Microîntreprinderi 

- ONG-uri 

- Aşezăminte culturale şi instituţii de cult 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

 

- Cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, 

întâlniri, 
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- Seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente, 

- Cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune 

- Cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 

 

Criterii de selecţie: 

- Proiecte integrate 

- Promovează specificul local, tradiţional 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost 
total 

mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

1 40.000 40.000 € 32.000 € 8.000 € 0 € 
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PLANUL DE FINANŢARE A TERITORIUL GAL ZONA SĂTMAR 

 

Denumirea măsurii 

Ponderea măsurii în 
planul de finanţare 

Cost total 

Contribuţii publice 

Contribuţii naţionale Contribuţii private 

FEADER 

% din 
costul 
total 

% de 
contribuţie 

FEADR 
Suma % Suma % Suma % Suma % 

1.Măsura 1.1.1  
1% 80% 

            30,000 
€  100% 24,000 € 80% 6,000 € 20% 0 € 0% 

2.Măsura 1.1.2.  
1% 80% 

            50,000 
€  100% 40,000 € 80% 10,000 € 20% 0 € 0% 

3.Măsura 1.2.1 
4% 32% 

          125,000 
€  100% 40,000 € 32% 10,000 € 8% 75,000 € 60% 

4.Măsura 1.2.3.  
12% 40% 

          400,000 
€  100% 160,000 € 40% 40,000 € 10% 200,000 € 50% 

5.Măsura 1.4.1.  
3% 80% 

          100,000 
€  100% 80,000 € 80% 20,000 € 20% 0 € 0% 

6.Măsura 1.4.3.  
1% 80% 

            28,000 
€  100% 22,400 € 80% 5,600 € 20% 0 € 0% 

7.Măsura 3.1.2.  
18% 52% 

          600,000 
€  100% 312,000 € 52% 78,000 € 13% 210,000 € 35% 

8.Măsura 3.1.3.  
18% 56% 

          600,000 
€  100% 336,000 € 56% 84,000 € 14% 180,000 € 30% 

9.Măsura 3.2.2.  
30% 65% 

       1,023,000 
€  100% 662,904 € 65% 165,726 € 16% 194,370 € 19% 

10.Măsura 4.2.1.  
1% 80% 

            40,000 
€  100% 32,000 € 80% 8,000 € 20% 0 € 0% 

Asistenţă tehnică (4.1 
Funcţionarea GAL-ului) 12% 80% 

          427,326 
€  100% 341,861 € 80% 85,465 € 20% 0 € 0% 

TOTAL 100% 60% 
       3,423,326 
€  100% 2,051,165 € 60% 512,791 € 15% 859,370 € 25% 
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PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL 

V.1 Prezentarea procesului de elaborare a Dosarului de Candidatură  
(parteneriatul  care realizează Dosarul de Candidatura – Planul de Dezvoltare 
Locală) 
 

Planul de dezvoltare a fost realizat prin implicarea unui număr mare de persoane:  

 54 de iniţiatori-membrii fondatori al GAL-ului (reprezentanţi ai persoanelor 

juridice, ONG-urilor, autorităţilor publice, bisericilor, persoane fizice, etc) 

        aproximativ 600 de locuitori ai localităţilor GAL-ului (360 de persoane au 

completat chestionarele tipărite, dar şi on-line privind “Viitorul comun”, peste 120 de 

persoane au completat fişe de proiect-idei de proiecte în cadrul întâlnirilor de planificare 

strategică şi un număr mare de persoane ne-au lăsat sugestii, recomandări pe blogul 

GAL-ului www.admc.eublog.ro ) 

     4 experţi locali şi o echipă de experţi s-a implicat în perioada 2010 ianuarie-

2010 octombrie în finalizarea acestui plan strategic de dezvoltare prin animarea 

teritoriului. S-au organizat prezentări în fiecare localitate cu o durată de 2 zile, 

prezentări făcute de experţi ai firmei SC Civitas Consulting SRL. După aceste prezentări 

cei 4 experţi locali au organizat întâlniri pe grupuri-persoane juridice, ONG-uri, 

administraţie publică, biserici şi persoane fizice, fiecare de câte o zi. 

 

Principii metodologice 

Planificarea strategică şi modul realizării acesteia sunt descrise în numeroase surse 

bibliografice, există modele de bune practici la nivel european, însă considerăm că 

fiecare comunitate, fiecare regiune a unei ţări are un specific anume, ca urmare fiecare 

Plan de dezvoltare va fi diferită de un şablon anume.  

Echipa de experţi care a lucrat la elaborarea Planului de Dezvoltare al GAL-ul 

Comunităţilor din Zona Sătmarului a fost ghidată de Modelul Planului de Dezvoltare 

locală, dar şi principiul realizării unui document de planificare util, concret şi mai puţin 

teoretic, inspirat din realităţile teritoriului. 

Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au fost: 

1. identificarea necesităţilor şi a specificului teritoriului; 

http://www.admc.eublog.ro/


 

 134 

2. continuitate şi sustenabilitate; 

3. armonizarea şi complementaritatea cu strategiile existente 

4. implicarea unui număr mare al actorilor formali şi informali ai dezvoltării; 

5. egalitatea de şanse (nediscriminare pe criterii etnice, rasiale, gen, etc) 

6. abordare practică 

 

1. Identificarea necesităţilor şi a specificului local. Experţii care au participat 

la elaborarea planului colaborând cu persoane ce cunosc realităţile din fiecare 

comunitate parteneră, iar pentru a avea un feed-back din partea locuitorilor cu privire la 

informaţiile şi realităţile observate de experţii noştri s-au aplicat chestionare. 

Informaţiile specifice fiecărei localităţi (privind situaţia socio-economică, resurse umane, 

dezvoltare locală, etc.) au fost furnizate de autorităţile publice. 

În vederea realizării unei diagnoze a spaţiului şi a specificului teritoriului s-a lucrat pe 

mai multe nivele: 

 statistic (s-au utilizat date oficiale ale Institutului Naţional de Statistică); 

 documentar şi legislativ (s-au studiat documente legislative naţionale şi europene 

privind dezvoltarea locală, precum şi unele hotărâri ale consiliilor locale relevante în 

domeniul dezvoltării comune a teritoriului); 

 comunitar (analiza activităţilor neguvernamentale - ONG-uri, instituţii de cult, 

grupuri de producători, persoane juridice interesate de dezvoltare) 

De asemenea, după finalizarea şi centralizarea informaţiilor am supus spre consultare şi 

dezbatere Planul de Dezvoltare elaborate membrilor fondatori ai GAL-ului, precum şi a 

persoanelor interesate din comunităţi prin postarea pe www.admc.eublog.ro, precum şi 

prin afişarea informaţiilor de bază (sistemul de obiective) în zone publice.  

2. Continuitate şi sustenabilitate. Planul de dezvoltare locală va fi îmbunătăţit 

după încheierea Programului LEADER, precum şi adaptat la necesităţile şi priorităţile 

judeţene, regionale, naţionale şi europene. În vederea oferirii sustenabilităţii, rezultatele 

obţinute vor fi monitorizate anual, de asemenea şi concordanţa acestor rezultate cu cele 

planificate în prezentul document. 

http://www.admc.eublog.ro/
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3. Armonizarea şi complementaritatea. În momentul elaborării planului, 

precum şi pe viitor, ne propunem armonizarea acesteia cu obiectivele de dezvoltare 

existente la nivelul Uniunii Europene, la nivel naţional, regional şi judeţean, dar şi 

crearea unei complementarităţi, bazată pe faptul că Programul LEADER se adresează 

realităţilor şi soluţionării problemelor, necesităţilor şi specificaţiilor teritoriilor. În 

realizarea planului se va ţine cont de următoarele documente de programare:  

 la nivel naţional: Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Planul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007-2013; 

 la nivel regional: Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Vest; 

 la nivel judeţean: Principiile strategice de dezvoltare a judeţului Satu Mare.   

 la nivel transfrontalier: Programul de Cooperare Teritorială Europeană Ungaria-

România 2007-2013, Programul de Cooperare Teritorială Ucraina-Slovacia-Ungaria-

România, precum şi Strategia de Dezvoltare Turistică comună a judeţelor Satu Mare şi 

Szabolcs-Szatmár-Bereg; 

4. Implicarea unui număr mare al actorilor formali şi informali ai dezvoltării. 

În perioada elaborării planului s-a considerat ca fiind deosebit de importantă implicarea 

persoanelor „afectate” de dezvoltarea locală, precum şi obţinerea unor păreri din partea 

actorilor locali formali şi informali şi transpunerea acestora în documentul realizat. În 

acest proces au fost implicaţi reprezentanţi ai sectorului civil şi ai celui antreprenorial, al 

administraţiei publice locale, producători agricoli, reprezentanţi ai cultelor, etc. S-au 

aplicat chestionare cu privire la priorităţile şi necesităţile de dezvoltare, s-au purtat 

discuţii cu persoane din comunitate şi s-au centralizat informaţiile (datele obţinute din 

anchete şi cele statistice). 

 Abordare practică. În realizarea planului ne-am propus ca documentul elaborat 

să aibă elemente teoretice generale privind conceptul de dezvoltare şi planificare, însă 

am dorit ca aceste elemente teoretice să fie redate prin situaţii concrete, date specifice 

teritoriului, în vederea creării unui document practic, bazată însă şi pe informaţii 

teoretice. Considerăm că prezentul document are un puternic caracter practic, fiind 

realizat pe bază de informaţii secundare (date la INSEE, monografii, programe 

implementate anterior, descrieri, prezentări), dar în acelaşi timp au avut loc discuţii cu 

actorii dezvoltării, s-au aplicat chestionare locuitorilor (chestionarul aplicat poate fi 

consultat în anexă) şi dezbateri, discuţii, etc. Toate aceste informaţii primare le-au 
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întregit pe cele secundare şi în acest fel s-a reuşit realizarea unui document complex 

bazat pe realităţile şi necesităţile teritoriului. 

În concluzie, se poate afirma că metodologia aleasă asigură analiza complexă a nevoilor şi 

aşteptărilor, iar pe de altă parte, se asigură corelarea obiectivelor de dezvoltare pe termen 

mediu şi lung cu măsurile de dezvoltare pe termen scurt. Considerăm că, abia o dată ce acest 

document a fost finalizat, se va putea începe la nivelul teritoriului procesul de dezvoltare socio-

economic. Acest proces de dezvoltare va avea ca şi „motor” documentul elaborat, iar sursele 

financiare necesare dezvoltării şi implementării priorităţilor strategice vor putea fi asigurate în 

primă fază din Programul LEADER, iar cele ce nu vor fi acoperite din alte fonduri europene şi 

internaţionale nerambursabile. 

Instrumente metodologice 

Se impune ca propunerile de dezvoltare cuprinse în documentul strategic să fie bine 

gândite, să fie realizabile, sustenabile şi eligibile pentru fondurile de finanţare active. 

Având în vedere cele de mai sus, în cadrul realizării planului de dezvoltare am avut în 

vedere următorul sistem metodologic: 

 studierea şi analiza documentelor secundare, a studiilor şi documentelor de 

planificare ; 

 organizarea de întâlniri, consultări şi aplicarea de chestionare la nivelul fiecărei 

comunităţi; 

 colectarea şi centralizarea datelor statistice, analiza bazelor de date existente; 

 colectarea informaţiilor primare: cu ajutorul interviurilor aprofundate, prin 

chestionare, prin evaluări la faţa locului şi prin deplasări pe teren (fotografierea 

obiectivelor specifice, vizitarea instituţiilor administraţiei publice locale, firmelor, 

bisericilor, etc, a suprafeţelor care urmează a fi dezvoltate sau reabilitate, examinarea 

infrastructurii); 

 sistematizarea şi prelucrarea informaţiilor primare şi secundare; 

 elaborarea unei analize SWOT; 

 stabilirea directivelor strategice, a priorităţilor şi a măsurilor de intervenţie; 

Colaborarea dintre parteneri, membrii ai administraţiei publice locale, a început în 2007, 

mai întâi cu 7 comune, pe urmă în parteneriat a mai venit oraşul Livada şi comuna 

Botiz. În 2010 şi-au manifestat intenţia de a veni în parteneriat, încă două comune, 
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Socond şi Bicaz. Deşi parteneriatul propus nu este încă legal constituit există numeroase 

dovezi al rezultatelor pozitive generate de colaborarea comunităţilor.  

Membrii parteneriatului, autorităţile publice locale, au considerat important 

dintotdeauna ca această iniţiativă de parteneriat să fie mediatizată şi cunoscută la 

nivelul judeţului. Astfel, de fiecare dată când s-au luat decizii comune sau au fost 

câştigate proiecte de finanţare al comunelor partenere, aceste evenimente au fost 

publicate în mass-media locală.  

Primăriile au colaborat în Asociaţii de Dezvoltare Comunitară, au înaintat în comune 

cereri de finanţare şi au implementat proiecte comune (de exemplu proiectul ce a avut 

ca rezultat achiziţia unei maşini de transport deşeuri, pubele, etc cu finanţarea 

Programului PHARE CES). 

În vederea prezentării procesului de elaborare a Planului de dezvoltare Locală al GAL 

Zona Sătmar, putem identifica un număr de şase activităţi principale ce au fost derulate, 

care pot fi prezentate în mod tabelar astfel: 

Nr. 
Activitate 

Denumire Locaţia Responsabili Perioada 

1 Strângere date-informaţii Cele 11 comune, 

instituţii judeţene 

4 Experţi ai 

GAL 

Ianuarie-Aprilie 2010 

2 Mediatizare-comunicare Satu Mare-mass 

media scrisă şi 

vorbită 

1 Expert al 

GAL 

Ianuarie-Septembrie 2010 

3 Consultări publice Cele 11 comune din 

GAL 

4 experţi locali 

şi consultanţă 

externă 

Martie-Iunie 2010 

4 Schimb de experienţă în 

Ungaria şi Slovacia 

Tapiogyorgye-

Ungaria şi Ardovo 

Slovacia 

4 experţi locali 

al GAL 

Aprilie 2010 

5 Realizare analiză 

diagnostic şi analiză 

SWOT 

Comuna Micula 4 experţi locali 

şi consultanţă 

externă 

Iunie 2010 

6 Realizare sistem de 

obiective-finalizare 

strategie şi diseminare 

Cele 11 comune din 

GAL 

4 experţi locali 

şi consultanţă 

externă 

Iulie-Noiembrie 2010 
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V.1.1 CĂUTAREA LEADERULUI 

Având în vedere că iniţiatorul parteneriatului a fost Comuna Micula, precum şi faptul că 

pentru implementarea proiectului 431.1 solicitantul desemnat de parteneri a fost 

Comuna Micula, iniţiativa ca Grupul de Acţiune Locală Zona Sătmar să fie reprezentată 

de Comuna Micula a fost luat din nou de parteneri. În momentul depunerii proiectului 

pe Măsura 431.1 din cadrul Axei 4 din PNDR a existat un număr de 36 de parteneri, 

aceasta fiind extins, datorită interesului mare ce a venit din partea a numeroase firme, 

asociaţii, etc. 

 
V.1.2. ANALIZA SUMARĂ A TERITORIULUI 

Teritoriul este bine delimitat şi uşor de identificat: este vorba de localităţile ce se întind 

în imediata vecinătate a Municipiului Satu Mare, astfel: Viile Satu Mare, Odoreu, 

Păuleşti, Vetiş, Botiz, Livada, Micula, Lazuri, Socond şi Dorolţ si o localitate din judetul 

Maramures, Bicaz, toate acestea sunt localităţile componente ale GAL-ului. Localităţile 

sunt omogene: există graniţe între ele, nu există goluri sau suprafeţe neacoperite. În 

cadrul judeţului ca şi repere cardinale GAL-ul se găseşte în parte de Nord, Nord-Vest şi  

Nord-Est. 

Din punct de vedere geografic, suprafaţa teritoriului este uniformă, suprafeţele 

dominate fiind cele de câmpie. Teritoriul este străbătut de Râul Tur şi cursurile 

inferioare a râului Someş, precum şi de Homorodul Nou, Homorodul Vechi, Pârâul Sărat 

şi alte mici pârâuri. Cursul natural total al râului este de Tur – 66 km din care 

aproximativ 5 km sunt pe teritoriul administrativ al GAL-ului. În ceea ce priveşte 

lacurile, putem aminti: Lacul din Bercu Nou (comuna Micula), Lacul din Oar (comuna 

Vetiş), Lacul lui Uglar (comuna Păuleşti), etc.  

Suprafaţa totală a GAL este de 63425 hectare (634.25 km2) 

Teritoriul acoperit de GAL Zona Sătmar se află în zonă transfrontalieră, această poziţie 

geografică oferă  multe posibilităţi localităţilor cuprinse în teritoriu pentru a participa la 

programe de cooperare transfronteliere şi pentru a realiza dezvoltări teritoriale comune. 
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V.1.3 IDENTIFICAREA PERSOANELOR RESURSĂ 
 
Pentru a identificării persoanelor ce pot constitui resursă în vederea realizării şi 

implementării strategiei au fost organizate mai multe întâlniri şi discuţii cu persoanele 

din primăriile din GAL Zona Sătmar, precum şi cu reprezentanţii DADR Satu Mare. Toate 

aceste întâlniri au avut loc în perioada de realizare al Planului de Dezvoltare al Gal Zona 

Sătmar. Având în vedere buna colaborare dintre DADR Satu Mare şi parteneriatul iniţiat 

s-a convenit continuarea colaborării dintre aceste instituţii. În urma înfiinţării legale, al 

constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară al Localităţilor din Zona Sătmarului se va 

încheia un parteneriat oficial între DARD şi Asociaţia mai sus amintită, urmând să fie 

prevăzute în acest parteneriat principiile de colaborare, precum şi modul explicit al 

colaborării. De asemenea, la întâlnirile organizate au fost invitaţi şi s-au purtat 

consultaţii cu parteneri din judeţ, precum şi alţi parteneri ai societăţii civile active la 

nivelul judeţului. Selectarea partenerilor  privaţi a avut la bază criteriul performanţei, 

fiind invitaţi cei a căror activitate a fost recunoscută de instituţii şi autorităţi publice. 

 

 

V.1.4 PREGĂTIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  
LEADER 
 
Pentru informarea locuitorilor despre Programul LEADER au avut loc mai multe întâlniri 

la care au participat locuitorii localităţilor partenere. Aceste întâlniri au fost cu caracter 

informativ locuitorii privind informaţii prin următoarele metode: 

 

 prezentări power point cu informaţii generale despre AXA 4-LEADER, precum şi 

bune practici, modele şi exemple pozitive din alte ţări membre ale Uniunii Europene 

 pliante de prezentare al programului LEADER (au fost realizate un număr de 

3500 de pliante, format A5, color, de o pagină) 

 s-au oferit chestionare, fişe de proiect în format A4, bicolor în care au fost 

cuprinse informaţii despre modurile de dobândire al informaţiilor suplimentare legate de 

GAL Zona Sătmar. 

 Informaţii legate de LEADER sunt accesibile pe www.admc.eublog.ro 

 La toate aceste întâlniri s-au realizat fotografii, liste de prezenţă şi alte 

documente suport. O parte din aceste documente sunt accesibile şi în format electronic 

pe site-ul mai sus amintit. 

http://www.admc.eublog.ro/
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Cei interesaţi au putut urmări evoluţia activităţilor şi pregătirii Planului Local de Acţiune 

şi prin consultarea periodică a mass-mediei, având în vedere că în urma organizării 

evenimentelor majore au fost transmise în permanenţă comunicate de presă către 

ziarele, posturile de radio şi televiziunile locale. 

După ce au avut loc aceste întâlniri au fost organizate evenimente de generare de idei, 

strângere fişe de proiecte şi mediatizare oportunităţilor. La aceste întâlniri s-a discutat 

concret despre posibilităţile de viitoare proiecte care s-ar fi putut realiza. Astfel, aceste 

întâlniri au fost organizate pe grupuri tematice, precum: reprezentanţi ai sectorului 

privat, reprezentanţi ai sectorului bisericesc, reprezentanţi ai sectorului 

neguvernamental, administraţiei publice, etc. 

Aceste întâlniri s-au organizat cu participarea a doi experţi din Cluj-Napoca, cei patru 

experţi ai GAL Zona Sătmar şi au avu următoarea tematică: 

 

ZIUA 1 

1000 – Deschidere oficială (prezentare proiect) 

1045 – Prezentarea programului LEADER  

1130 – Pauză de cafea 

1200 – Prezentare microregiune 

1300 – Discuţii libere, întrebări 

 

ZIUA 2 

1000 –Prezentare posibilităţi LEADER 

1100 – Discuţii grupuri tematice 

1130 –Pauză de cafea 

1200 – Discuţii grupuri tematice 

1230 – Proiecte posibile la nivel microregional 

1300 –Realizare analiză SWOT 

1330 –Discuţii libere, întrebări 
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V.I.5 ORGANIZAREA GRUPURILOR DE LUCRU 
 
În perioada aprilie – iulie  pe lângă întâlnirile avute în fiecare localitate din cele 11 

localităţi partenere, au fost organizate şi trei grupuri de lucru în care au fost implicaţi: 

actori microregionali, îndeosebi persoane de specialitate din cadrul administraţiilor 

publice locale, ai instituţiilor publice, reprezentanţi ai sectorului nonprofit, reprezentanţii 

sectorului de afaceri, al cultelor religioase, precum şi reprezentanţii ai DADR. 

Procesul de organizare a grupurilor de lucru pentru consultarea şi elaborarea Planului 

de Dezvoltare al GAL Zona Sătmar a fost structurat pe trei niveluri.  

Cele trei niveluri de grupuri de lucru sunt: 

1. Nivel de consultare internă: - prin care s-a urmărit stabilirea elementelor 

tehnice legate de analiza diagnostic, prezentarea şi consultarea lui, realizându-se un 

schimb de idei şi colectându-se informaţii, statistici, elemente ce au dus la 

îmbunătăţirea calităţii Planului Strategic de Dezvoltare 

2. Nivel de stabilire a direcţiilor de dezvoltare: – în cadrul acestei etapa s-a 

avut în vedere definitivarea priorităţilor de dezvoltare prin implicarea experţilor DADR, al 

echipei de experţi ai celor 11 parteneri, dar şi al persoanelor cheie din microregiune ce 

au participat la întâlnirile organizate. 

Nivel de dezbatere – finalizare: -s-a dorit la acest nivel consultarea unui număr cât 

mai mare de persoane interesate de dezvoltare GAL Zona Sătmar.  

 

Grupul de lucru nr. 1 

În cadrul acestui grup de lucru au fost prezentat analiza diagnostic a teritoriului după 
următoarele teme: 

 Caracteristici geografice 

 Populaţie – demografie 

 Patrimoniu de mediu 

 Patrimoniu arhitectural şi cultural 

 Economia locală 

 Servicii şi infrastructuri medico sociale 

 Activităţi sociale şi instituţii locale 

 Bilanţul politicilor întreprinse în localitate 
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După prezentarea analizei diagnostic pe teme au urmat discuţii cu referire la analiza 

teritoriului. Actorii locali implicaţi în grupul de lucru au adus în discuţie observaţiile lor 

cu privire la analiza diagnostic, au venit cu idei noi pentru dezvoltarea acestuia. În 

acelaşi timp în cadrul acestui grup de lucru sau căutat informaţii suplimentare care să 

fie incluse în analiza diagnostic.  

 

 
Grupul de lucru 2. 

 

În cadrul acestui grup de lucru au fost stabilite principalele acţiuni care urmează să fie 

implementate, priorităţile de dezvoltare şi acţiunile pe care actorii locali doresc să le 

implementeze în teritoriu. Aceste propuneri ulterior au fost formate şi structurate în 

vederea organizării unei întâlniri cu reprezentanţii DADR pentru identificarea măsurilor 

din cadrul PNDR adaptate măsurilor prevăzute.  

 

Grupul de lucru 3. 

 

Cel de-al treilea grup de lucru a avut ca scop validarea strategiei de dezvoltare a 

propunerilor şi organizarea acţiunilor în funcţie de priorităţi. La acest grup de lucru au 

fost invitaţi reprezentanţii tuturor APL-urilor şi toţi partenerii din teritoriu acestora fiind 

prezentate concluziile lucrărilor.  
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V.2 Prezentarea parteneriatului decizional 

Parteneriatul final din care este compus GAL Zona Sătmar s-a format în aproximativ 8 

luni, dintre care 6 în cadrul implementării proiectului finanţat de Măsura 431.1 prin 

PNDR Axa 4-Măsura 431.1. În acel proiect reprezentantul parteneriatului a fost tot 

Comuna Micula. Parteneriatului propus în acel proiect s-au mai alăturat persoane 

juridice, ONG-uri, astfel numărul final de parteneri propuşi este de 54, dintre care 11 

publici şi 43 privaţi. 

Lista partenerilor propuși pentru a se asocia în GAL este: 

Nr.crt. Denumire Reprezentant legal FUNCŢIA Domeniul 

de 

activitate 

1.  COMUNA MICULA-PRIMĂRIA DOBOS ŞTEFAN PRIMAR ADMINISTR

AŢIE 

PUBLICĂ 

2.  PAROHIA ORTODOXĂ MICULA POP IOAN GAVRIL PREOT BISERICESC 

3.  SC MIKE COMPANY SRL MIKE ROBERT ADMINISTRATOR INTERMEDIE

RE 

MATERIAL 

LEMNOS 

4.  SC MIKE SRL MIKE CLARA ADMINISTRATOR COMERT 

5.  COMUNA BICAZ-PRIMĂRIA MITRE DORIN 

FLAVIU 

PRIMAR ADMINISTR

AŢIE 

PUBLICĂ 

6.  PAROHIA ORTODOXĂ BICAZ CRIŞAN DĂNUŢ 

ANTONIO 

PREOT BISERICESC 

7.  BOJAN ONOREL IOAN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

 

BOJAN ORONEL IOAN 

 

ADMINISTRATOR 

AGRICULTU

RA SI 

COMERT 

8.  ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR 

DE ANIMALE BICAZ 

SAS IOAN VIOREL PREŞEDINTE CREŞTEREA 

ANIMALELOR 

9.  COMUNA ODOREU-PRIMĂRIA POP DUMITRU 
DOREL 

PRIMAR ADMINISTR
AŢIE 

PUBLICĂ 

10.  ASOCIAŢIA LOTUS 2009 
ODOREU 

MEGHISAN FLAVIU 
GHEORGHE 

PREŞEDINTE ACTIVITĂŢI 
CIVILE 

11.  FLORESCOM SRL NYIKI LILIANA ADMINISTRATOR COMERŢ 

12.  MODIC SRL POŞTA MONICA ADMINISTRATOR COMERŢ 

13.  BISERICA REFORMATĂ 

ODOREU 

MIHALY ŞTEFAN PREOT BISERICESC 

14.  SC PAPILLON SRL POP IOANA CARMEN ADMINISTRATOR COMERŢ 

15.  SC ADAM IMPEX SRL VERESS ADAM ADMINISTRATOR COMERŢ 
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16.  SC MUELLER&PRIETENII SRL BURIAN CAMIL 

TRAIAN 

ADMINISTRATOR PRODUCŢIE 

17.  SC PLOPILOR COM SRL VAIDA MARIA SARA ADMINISTRATOR COMERŢ 

18.  PAROHIA ORTODOXĂ VETIŞ CHIRILĂ ALMON 

GHEORGHE 

PREOT BISERICESC 

19.  COMUNA VETIŞ-PRIMĂRIA IUHASZ LUDOVIC PRIMAR ADMINISTR

AŢIE 

PUBLICĂ 

20.  TIP TOP BOB SRL BOB PETRU ADMINISTRATOR TURISM 

21.  ORAŞUL LIVADA-PRIMĂRIA SEBESI IOAN PRIMAR ADMINISTRAŢ

IE PUBLICĂ 

22.  COMUNA BOTIZ-PRIMĂRIA ROCA IOSIF PRIMAR ADMINISTRAŢ

IE PUBLICĂ 

23.  COMUNA VIILE SATU MARE-

PRIMĂRIA 

DAVID DANIEL IONEL PRIMAR ADMINISTRAŢ

IE PUBLICĂ 

24.  SC DEPOZIT LF SRL HUSZTI IULIU CSABA ADMINISTRATOR COMERŢ 

25.  DAVID G GABRIELA TICUTA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

DAVID GABRIELA 

TICUTA 

ADMINISTRATOR AGRICULTURĂ 

26.  HUSZTI FRUCT HUSZTI ZOLTAN ADMINISTRATOR AGRICULTURĂ 

27.  SC LUMNIC SRL BENTE LUMINITA ADMINISTRATOR COMERŢ 

28.  PAROHIA REFORMATA VIILE 

SATU MARE 

KOVACS FRANCISC 

IOAN 

PREOT BISERICESC 

29.  COMUNA LAZURI-PRIMĂRIA LENGYEL STEFAN PRIMAR ADMINISTRAŢ

IE PUBLICĂ 

30.  CSUKAT LUDOVIC 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

CSUKAT LUDOVIC ADMINISTRATOR AGRICULTURĂ 

31.  OTTO COM SRL KOVACS OTTO 

ALEXANDRU 

ADMINISTRATOR AGRICULTURĂ 

32.  AGRO LEND SRL VAJAS ZSOLT ADMINISTRATOR COMERŢ 

33.  VALENSZKI RUDOLF LASZLO 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATĂ 

VALENSZKI RUDOLF 

LASZLO 

ADMINISTRATOR AGRICULTURĂ 

34.  BERES BERNADETT 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATĂ 

BERES BERNADETT ADMINISTRATOR AGRICULTURĂ 

35.  PAROHIA REFORMATĂ 

PĂULEŞTI 

KISS IOSIF PREOT BISERICESC 

36.  COMUNA Păuleşti-Primăria NAGY IOSIF PRIMAR ADMINISTRAŢ

IE PUBLICĂ 

37.  SC AXA COMPANY SRL SĂLĂJAN IOAN ADMINISTRATOR PRODUCŢIE 

38.  ASOCIAŢIA INTERETNICĂ 

„DRUMUL VOINICILOR” 

STOICA VASILE PREŞEDINTE DREPTURI 
MINORITĂŢI

-CIVIL 



 

 146 

39.  COMUNA Socond-Primăria SAVA IOAN PRIMAR ADMINISTRAŢ
IE PUBLICĂ 

40.  ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR 

DE ANIMALE DIN SOCOND 

KISS SANDOR PREŞEDINTE CREŞTEREA 
ANIMALELOR 

41.  PAROHIA REFORMATĂ DARA VERSENYI ISTVAN 

ATTILA 

PREOT BISERICESC 

42.  COMUNA DOROLŢ-Primăria GĂMAN MIHAI PRIMAR ADMINISTRAŢ

IE PUBLICĂ 

43.  ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 
RECOLTA DIN DOROLŢ 

VINzCZE ALEXANDRU 

IOSIF 

PREŞEDINTE SPORT-CIVIL 

44.  MATCONS SRL PONGRACZ ANTAL ADMINISTRATOR PRODUCŢIE 

45.  PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ LUNG D MARIA 

ANA 

LUNG D MARIA ANA ADMINISTRATOR AGRICULTURA 

46.  LISZKAI I.EVA 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALA 

LISZKAI EVA ADMINISTRATOR AGRICULTURA 

47.  SC GABRIELA SRL MADARAS MARIA ADMINISTRATOR COMERT 

48.  SC FLAVIO SRL POP ALINA ADMINISTRATOR COMERT 

49.  ASOCIAŢIA ZESTREA UNGVARIA 

ELISABETA 

PREŞEDINTE PĂSTRAREA 

TRADITIILOR 

50.  PAROHIA GRECO-CATOLICA 

MICULA 

KOZSAN ISTVAN PREOT BISERICESC 

51.  Scoala cu clasele I-VIII Vetis HUDACSKO GYONGYI DIRECTOR EDUCATIE 

52.  Societatea Carpatina Ardeleana SZABO LADISLAU PREŞEDINTE MEDIU 

53.  LUKACS ALEXANDRU 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALA 

LUKACS ALEXANDRU ADMINISTRATOR PRELUCRAREA 

LEMNULUI 

54.  PFA LUKACS ENIKO LUKACS ENIKO ADMINISTRATOR AGRICULTURA 

 

GAL-ul nostru nu este încă legal constituit. Însă în urma întâlnirilor dintre parteneri, al 

unor întâlniri de tipul unei adunări generale au fost stabilitate acele entităţi şi membrii 

acestora care vor desfăşura activitate la viitorea Asociaţie. 

Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcătiut din 7 membrii GAL, fiecare 

membru va avea o persoană supleant pentru cazurile în care nu poate participa la 

întrunirile comitetului. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul 

GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste 

întruniri va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

de la nivel judeţean (DADR). 

În momentul în care s-a desfăşurat procesul de selectare a membrilor din comitetul de 

selectare a proiectelor s-a ţinut cont de reprezentarea echilibrată a sectoarelor public - 
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privat şi ONG. Membrii ai societăţii civile şi a sectorului privat au o reprezentare mai 

mare în cadrul comitetului fiind că parteneriatul în cadrul GAL-ului se formează mai mult 

dintre aceştia. Pe lângă reprezentativitatea mai mare a membrilor sectorului civil şi 

privat s-a ţinut cont şi de respectarea prevederilor programului LEADER de abordarea 

de jos în sus, astfel membrii Comitetului de Selectare a proiectelor se compune mai 

mulţi actori locali. Fiecare membru al comitetului de selectare reprezintă un anumit 

sector de dezvoltare, membrii comitetului au următoarea structură: 

- Reprezentantul sectorului IMM-urilor 

- Reprezentantul societăţii civile, a ONG-urilor 

- Reprezentantul cultelor şi culturii 

- Reprezentantul tinerilor şi a femeilor 

- Reprezentantul sectorului agricol – fermierilor 

- Reprezentantul sectorului public 

- Reprezentantul minorităţilor şi sectorului social 

Lista membrilor a comitetului de selectare a proiectelor: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* 
/Observaţii 

GĂMAN MIHAI Consiliul Local Dorolţ primar Reprezentantul 
sectorului public 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* 
/Observaţii 

MIKE ROBERT SC MIKE COMPANY SRL Administrator Reprezentantul 
sectorului IMM-

urilor 

HUSZTI IULIU CSABA SC DEPOZIT LF SRL Administrator Reprezentantul 
sectorului agricol 

– fermierilor 

 
DAVID G GABRIELA 

TICUTA  

DAVID G GABRIELA TICUTA 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

 
Administrator 

Reprezentantul 
tinerilor şi a 

femeilor 

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* 
/Observaţii 

MEGHISAN FLAVIU 
GHEORGHE 

ASOCIAŢIA LOTUS 2009 
ODOREU 

Director Reprezentantul 
societăţii civile, a 

ONG-urilor 

KISS IOSIF PAROHIA REFORMATĂ 
PĂULEŞTI 

Preot Reprezentantul 
cultelor şi culturii 

STOICA VASILE ASOCIAŢIA INTERETNICĂ 
„DRUMUL VOINICILOR” 

Membru CD Reprezentantul 
minorităţilor şi 

sectorului social 
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Lista membrilor supleanţi pentru comitetul de selectare a proiectelor: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

DAVID DANIEL IONEL Consiliul Local Viile Satu 
Mare 

primar Reprezentantul 
sectorului public 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

BOB PETRU TIP TOP BOB SRL ADMINISTRATOR Reprezentantul 
sectorului IMM-

urilor 

VAJAS JANOS ZSOLT SC AGRO LEND SRL ADMINISTRATOR Reprezentantul 
sectorului agricol – 

fermierilor 

MĂDĂRAS MARIA SC GABRIELA SRL ADMINISTRATOR Reprezentantul 
tinerilor şi a femeilor 

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

MIHALY ŞTEFAN BISERICA REFORMATĂ 
ODOREU 

preot Reprezentantul 
minorităţilor şi 
sectorului social 

UNGVARI ELISABETA ASOCIAŢIA ZESTREA preşedinte Reprezentantul 
societăţii civile, a 
ONG-urilor 

CRIŞAN DĂNUŢ 
ANTONIO 

PAROHIA ORTODOXĂ 
BICAZ 

preot Reprezentantul 
cultelor şi culturii 
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V.4. CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI 

Organele de conducere al GAL-ului vor fi următoarele: 

 

Verificarea eligibilității și conformității – Departamentul tehnic va realiza verificarea 

conformității și eligibilității proiectelor. În cazul în care proiectul nu este conform 

beneficiarul va primi înapoi documentația spre completare și va putea depune iarăși 

înaintea expirării termenului limită. Se va completa o fisă de verificare pentru fiecare 

proiect. 

Evaluarea proiectelor – Departamentul tehnic va realiza evaluarea proiectelor pe baza 

criteriilor de selecție și a strategiei. Va fi elaborat o listă cu proiecte propuse spre 

finanțare care va intra în ședința comitetului de selecție a proiectelor.Selecția proiectelor 

– Selecția proiectelor se va face de către comitetul de selecție a proiectelor care se va 

întrunii după fiecare sesiune de apel de proiecte, cel puțin odată pe an. 

 

 

 

 

 

 

Adunarea Generală 

Consiliul director 

Controlul Financiar al Asociaţiei 

(comisia de cenzori) 

 

 

Comitetul de selectare a proiectelor Compartiment administrativ 
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 151 

1) ADUNAREA GENERALĂ AL VIITOAREI ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE 

COMUNITARĂ AL LOCALITĂȚILOR DIN ZONA SĂTMARULUI 

Adunarea Generală va fi organul de conducere al GAL alcătuit din reprezentanții 

ce vor fi desemnați de membrii Asociației. Procentul acestor reprezentanți nu va 

avea o pondere mai mare de 25% în Adunarea Generală. 

Mandatul reprezentanţilor este valabil de la data numirii acestora până la data 

revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea asociaţilor.  

Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în 

copie, Părţilor şi Adunării Generale în termen de  15 zile calendaristice de la data 

emiterii lor. Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin Adunării 

Generale conform art. 21 al. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2001 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul 

Statut. 

Adunarea Generală are urmatoarele atribuţii: 

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 

b) aprobă Panul de dezvoltare locală a teritoriului; 

c) aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada 

anterioară; 

d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 

e) alege componenţa Consiliului Director prin vot secret cu majoritate simplă; 

f) alege cenzorul sau componenţa Comisiei de cenzori prin vot secret cu 

majoritate simplă; 

g) aprobă structura Compartimentului Administrativ şi a Comitetului de 

selecţie propuse de Consiliul director prin vot deschis cu majoritate simplă; 

h) aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei, precum şi 

aprobarea constituirii, atribuţiilor, funcţionării şi organizării aparatului tehnic al 

Asociaţiei; 

i) aprobarea contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al 

sumei de 100.000 Euro; 

j) modifică Actul constitutiv şi Statutul. 

k) hotăreşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor 

rămase după lichidare; 
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l) hotăreşte înfiinţarea de societăţi comerciale în condiţiile art. 47, din OG 

26/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

m) hotăraşte primirea de noi membri asociaţi şi excluderea asociaţilor, în 

condiţiile prezentului Statut; 

n) stabileste cuantumul cotizaţiei şi al taxei de înscriere 

o) orice atribuţii prevazute de lege sau statut. 

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în şedinţa ordinară şi are 

drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului sau 

Comisiei de cenzori. Adunarea Generală se convoacă în scris de Consiliul Director 

cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării. Convocarea la Adunarea 

Generală va fi însoţită de documente care să precizeze ordinea de zi şi să aducă 

informaţii despre subiectele în dezbatere. Participanţii pot solicita introducerea 

unor probleme pe ordinea de zi cu 5 zile înante de şedinţă. Adunarea Generală 

se poate întruni şi în şedintă extraordinară, prin decizia Consiliului Director  sau a 

1/3 din membrii asociaţiei. 

La Adunarea Generală participă membrii asociaţi, membrii de onoare, membrii 

consultanţi sau reprezentanţii lor, precum şi invitaţi, potrivit hotărârii Consiliului 

Director. În cadrul Adunării Generale fiecare membru asociat are dreptul la un 

vot. 

Asociaţii care, intr-o anumită problemă supusă dezbaterii Adunării 

Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau 

descendenţii, rude în linie colaterală şi afinii până la gradul patru 

inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar 

răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă, fără votul lor nu 

s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi ale comisiei de cenzori, 

programele de activitate, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se 

dezbat de către Adunarea Generală şi se supun aprobării acesteia. Adunarea 

Generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre 

membrii cu drept de vot iar hotărârile se adoptă cu votul a jumatate plus unu. 
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Hotărârilor privind modificarea Actului constitutive şi a Statutului sau dizolvarea şi 

lichidarea Asociaţiei se adoptă cu votul a jumatate plus unu din numărul 

membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei. 

 Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevazut la alin (1) Adunarea Generală se 

convoacă din nou, în scris, cu cel putin 7 zile înainte de şedinţă. În acest caz 

Adunarea Generală este statutar constituită şi poate decide, oricare ar fi numărul 

membrilor prezenţi cu o majoritate de ¾ din voturi. Votul se exercită în mod 

deschis sau, la cererea Consiliului Director ori a unei treimi din numărul 

membrilor prezenţi, in mod secret. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt 

obligatorii pentru toţi asociaţii chiar dacă aceştia nu au luat parte la Adunarea 

Generală sau au votat împotrivă. 

Adunarea Generală este condusă de preşedinte, în lipsa acestuia de 

vicepreşedinte iar în caz de indisponibilitate a preşedintelui şi a vicepreşedinţelui 

de un membru al Consiliului Director. La fiecare şedinţă a Adunării Generale se 

intocmeşte procesul verbal. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului 

constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut pot fi atacate în justitie, în condiţiile 

legii.Membrii Adunării Generale sunt răspunzători pentru activitatea lor în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

 

2) CONSIULIUL DIRECTOR AL VIITOAREI ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE 

COMUNITARĂ A LOCALITĂȚILOR DIN ZONA SĂTMARULUI 

Acest Consiliu Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei. 

Componenţa sa este numai din reprezentanţi ai membrilor Asociației. 

Reprezentanţii membrilor care provin din oraşe nu vor avea o pondere mai mare 

de 25% în Consiliul Director.   

Consiliul director este format din 5 membri, numiţi de Adunarea Generală, pe o 

perioadă de 4 ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine 

reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, 

utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.  

Consiliul director este alcătuit dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar 

şi doi membri. Preşedintele este ales de membrii Consiliului director din cadrul 
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lor.Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot. 

Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedinte Asociaţiei. 

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În 

exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului 

de venituri şi cheltuieli al exerciţiului  financiar viitor şi proiectul programelor 

Asociaţiei;  

b) prezintă Adunării Generale Planul de dezvoltare locală a teritoriului; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, dacă prin statut 

nu se prevede altfel; 

d) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu excepţia 

contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 

Euro;  

e) acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii; 

f) îşi elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl 

supune spre aprobare Adunării Generale. 

g) hotăreşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei. 

h) împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe 

persoane pentru a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în 

favoarea Asociaţiei; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de 

Adunarea Generală.  

Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe 

lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei sau la 

cererea a cel puţin unei treimi din membrii sai. Convocarea se face cu cel puţin 5 

zile înainte de data şedinţei.  

Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa a tuturor celor şapte membri, cu 

votul favorabil a majorităţii absolute a acestora. Consiliul Director este statutar 

constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi. 
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Consiliul Director adoptă decizii valabile cu majoritatea simplă a membrilor 

prezenţi, în caz de balotaj votul preşedintelui fiind decisiv. În funcţie de ordinea 

de zi membrii consultanţi pot fi invitaţi la lucrările Consiliului Director cu rol 

consultativ. 

Deciziile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu 

ocazia fiecarei întruniri. Procesele verbale vor fi semnate de peşedinte şi de 

secretar.Preşedintele Consiliului director reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte 

persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate. 

Preşedintele Consiliului director conduce lucrările Adunării Generale ale Asociației 

şi ale Consiliului director şi asigură conducerea Asociaţiei urmărind îndeplinirea 

hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului director. În cazul în care 

preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor 

fi preluate de un membru al Consiliului director desemnat de acesta. 

Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor ales de Adunarea 

Generală pentru un mandate de un an. Acesta poate fi o persoană din afara 

asociaţiei. În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei depăşeşte 100 de 

membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul 

financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori format din 3 membri. 

Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. 

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, 

in conditiile legii. 

3) CONTROLUL FINANCIAR AL ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ 

ZONA SĂTMAR 

În realizarea competenţei sale cenzorul sau după caz Comisia de cenzori: 

a)     verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei 

b)     întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale 

c)      poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot 

d)     îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare 

e)   îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea 

Generală sau rezultate din legislaţia în vigoare. 
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Adunarea Generală aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a 

cenzorului. 

 

4) COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR 

 
Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcătiut din 7 membrii GAL, fiecare 

membru va avea o persoană supleant pentru cazurile în care nu poate participa 

la întrunirile comitetului. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor 

în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, 

la aceste întruniri va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR). 

Comitetul de Selecție al proiectelor se subordonează Adunării Generale al 

viitoarei Asociații. În procesul de selectare a membrilor din comitetul de selectare 

a proiectelor  s-a ţinut cont de reprezentarea echilibrată a sectoarelor public - 

privat şi ONG. Membrii ai societăţii civile şi a sectorului privat au o reprezentare 

mai mare în cadrul comitetului fiind că parteneriatul în cadrul GAL-ului se 

formează mai mult dintre aceştia. Pe lângă reprezentativitatea mai mare a 

membrilor sectorului civil şi privat s-a ţinut cont şi de respectarea prevederilor 

programului Leader de abordarea de jos în sus, astfel membrii comitetului de 

selectare a proiectelor se compune mai mult din actori locali. Fiecare membru al 

comitetului de selectare reprezintă un anumit sector de dezvoltare, membrii 

comitetului au următoarea structură: 

 Reprezentantul sectorului IMM-urilor  

 Reprezentantul societăţii civile, a ONG-urilor    

 Reprezentantul cultelor şi culturii 

 Reprezentantul tinerilor şi a femeilor 

 Reprezentantul sectorului agricol – fermierilor 

 Reprezentantul sectorului public 

 Reprezentantul minorităţilor şi sectorului social 
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Aleşii comunali şi intercomunali  (inclusiv 

via asociaţii publice) 

 

Întreprinderi private: 

agricultori, meşteşugari, proprietari de 

hoteluri/restaurante 

 

Comitet de selecţie 

LEADER 

 

Public: 

20,37% 

Privat: 

79,63% 

Reprezentant ai 

Administraţiilor locale  

judeţene 

 

Număr de membri: 7 titular, 7 

supleanţi 

 

Asociaţii private 

„independente” 
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5) COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV AL ASOCIAŢIEI GRUP DE 
ACŢIUNE LOCALĂ ZONA SĂTMAR 

Componenţa compartimentului administrativ: 

 

 
 
 

Angajaţii în cadrul compartimentului administrativ vor avea următoarele atribuţii: 

 

Responsabil administrativ: 

Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru 

implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER. Responsabilul 

administrativ va coordona activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al 

respectării procedurilor de lucru. 

Responsabilul administrativ va avea rolul de a asigura conducerea, organizarea şi 

funcţionarea organizaţiei cu eficienţă maximă prin angajarea resurselor 

financiare, tehnologice şi umane necesare, în primul rând cele legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL. Va coordona acţiunile de informare, 

acţiunile de sprijin pentru elaborarea proiectelor, lansarea apelului pentru 

proiecte, selectarea şi monitorizarea proiectelor, arhivarea documentelor.  

 

 

Responsabil administrativ-
Directorul executiv al Asociației 

Departament animare 

Personal pentru activități 
de secretariat 

Responsabil financiar 

Departament tehnic 

Angajat tehnic Expert tehnic 

Consultant expert 
extern 2  

 

Consultant expert 
extern 2  
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Angajat pentru activităţi de secretariat 

Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru 

implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER. Angajatul pentru 

activităţi de secretariat va avea relaţii cu: angajaţii permanenţi, angajaţii 

contractuali şi consultanţi externi. 

 

Departament tehnic 

În cadrul sectorului tehnic vor fi angajaţi 4 persoane a căror responsabilitate va 

fi: lansarea apeluri de proiecte, coordonarea biroul de informare privind 

clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare, 

evaluarea administrativă a proiectele depuse, evaluarea tehnico-financiară a 

proiectelor depuse, solicitarea de informaţii suplimentare de la beneficiari, luarea 

operativă a deciziilor asupra implementării proiectului  (sau depistarea 

problemelor); monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele 

proiectelor. 

 

Consultant extern exterior 1 și 2 

Consultanții experți vor avea rolul de a oferi expertiză în activitățile realizate de 

GAL. Acești consultanți vor fi implicați în elaborarea materialelor de specialitate, 

al documentațiilor pentru lansarea apelurilor de finanțare, precum și în orice altă 

activitate legată de buna realizare al activităților cotidiene al biroului. 

 

Responsabilul financiar 

Consultantul financiar – organizarea şi supravegherea contabilităţii, gestionarea 

actelor contabile în acord cu regulamentele UE şi legislaţia economică în vigoare; 

va ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului, privind salarizarea, 

asigurările sociale, fluctuaţia de personal, angajări, promovări, transferuri, plecări 

din asociaţie. În acelaşi timp consultantul financiar contabil va avea 

responsabilitatea de a elabora rapoartele de progres financiar şi a graficului de 

depunere a cererilor de rambursare şi transmiterea acestora către Organismul 

Intermediar, în vederea obţinerii rambursării cheltuielilor. Consultantul financiar 

va raporta în aceeaşi timp şi către managerul echipei. Coordonarea activităţii de 



 

 160 

întocmire a cererilor de pre-finanţare, dacă este cazul, a cererilor de rambursare, 

a rapoartelor de progres care însoţesc cererile de rambursare, precum şi a 

graficului de depunere a cererilor de rambursare.  

 

Departamentul de animare 

Responsabilul pentru animare este persoana ce va coordona activitățile legate de 

mediatizare, animarea teritoriului prin informarea unui număr cât mai mare de 

actori din teritoriul GAL Zona Sătmar. Acest Departament de Animare va fi 

responsabil de elaborarea documentelor ce țin de mediatizare, vizibilitate, etc. 

 

VI.1.  ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVELUL GAL 

 

GAL Zona Sătmar va realize numerosase activități legate de informare, 

implementare, monitorizare, relaționare cu potențialii beneficiari, etc. Astfel, 

pentru buna implementare a prezentului Plan de Dezvoltare la nivelul GAL-lui se 

vor desfăşura următoarele activităţi: 

a) informare – comunicare 

Importanța comunicării și al informării joacă un rol important în implementarea 

planului de dezvoltare locală. Această activitate va dura pe tot parcursul 

implementării planului de dezvoltare şi va avea ca scop promovarea activităţilor 

demarate de GAL, asigurând vizibilitatea şi trasnparenţa acestora.   

Pentru o cât mai bună informare a locuitorilor, potențialilor beneficiari, al 

grupurilor ţintă privind funcţionarea GAL şi activităţile realizate de acesta se vor 

folosi materiale publicitare de tipul:  

 panouri de promovare, plăci permanente 

 afişe, publicaţii 

 CD-uri și DVD-uri cu materiale audio-video 

 site-uri web 

 comunicate de presă 
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 se vor organiza prezentări și grupuri de lucru ad-hoc, precum și anunţuri 

publicitare conform secţiunii III din Dispozitivul de comunicare şi 

informare a strategiei de dezvoltare locală.  

În vederea elaborării tuturor materialelor mai sus amintite se vor folosi modele 

de design prezentate în manualul de identitate vizuală. Compartimentul 

administrativ va fi responsabil pentru pregătirea acţiunile de informare şi 

comunicare  

b) lansare-apel pentru proiecte 

Etapa în care va avea loc lansarea apelurilor de proiecte este una din etapele 

cele mai importante ale implementării Planului de Dezvoltare al GAL Zona 

Sătmar. Responsabilitatea lansării apelurilor de proiecte şi pregătirea ghidurilor 

solicitantului cu anexele aferente îi revine compartimentului administrativ a GAL-

lui, dar vor fi implicați și cei doi consultanți-experți externi. Ghidurile vor conţine 

criteriile de eligibilitate, beneficiari eligibili, acţiunile sprijinite, criteriile şi 

procedurile de selecţie conform măsurile şi mecanismul de implementare stabilite 

în cadrul strategiei.  

Pentru fiecare din măsurile propuse, ne propunem ca înainte de lansarea 

apelurilor de proiecte vom lansa un ghid consultativ, şi vom organiza câte o 

întâlnire cu  posibilii beneficiary pentru consultarea ghidului solicitantului. 

Apelurile de proiecte vor fi mediatizate prin intermediul mass-mediei şi 

internetului. 

c) sprijinirea celor ce sunt interesați de elaborarea unor proiecte 

O altă activitate importantă a GAL-lui este sprijinirea solicitanţilor de finanţare 

prin asigurarea de consiliere şi consultanţă pentru potenţialii beneficiarii privind 

întocmirea şi implementarea proiectelor. În cadrul compartimentului administrativ 

va funcţiona un help-desk (biroul de informare) unde solicitanţii pot apela 

(în scris, prin e-mail sau prin telefon), în mod gratuit, pentru a clarifica aspectele 

legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare. Întrebările şi 

răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, vor fi 
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publicate pe pagina web a programului și communicate în mod oficial 

solicitantului. 

d) desfășurarea procesului de verificare şi deciziei asupra 

proiectelor depuse 

Organizarea sistemului de evaluare şi verificare al proiectelor depuse la nivelul 

GAL-lui este alcătuit din mai multe etape, care pe parcursul procesului de 

verificare rolul compartimentului administrativ este evaluarea administrativă şi 

tehnico-financiară, iar rolul comitetului de selecţie este selectarea proiectelor 

spre finanţare. Verificarea şi selectarea proiectelor se bazează pe proceduri şi 

reglementări clare şi coerente conform capitolului:  Mecanismul de implementare 

a planului de dezvoltare locală. 

e) monitorizarea proiectelor 

Ne propunem ca în cadrul procesului de monitorizare să realizăm un bilanţ 

continuu şi sistematic al contribuţiilor bugetare, al activităţilor finanţate conform 

măsurilor şi a datelor privind primele rezultate la nivelul proiectelor. Dispozitivul 

de monitorizare va fi în concordanţă cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 şi anume respectând principiul 

„O abordare comună a monitorizări şi evaluării” activităţile aferente se vor alinia 

„Cadrului comun de monitorizare şi evaluare” La nivelul GAL monitorizarea se va 

face pe indicatorii Planului financiar. La nivelul proiectelor monitorizarea se va 

face pe indicatorii proiectului, precum și un indicator ce va măsura rezultatele 

proprii ale activităților tehnice fiecărui proiect implementat. 
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VI.2. RESURSE UMANE GAL  

Responsabil administrativ – Director executiv al Asociaţiei 

Denumirea postului Director executiv  

Subordonare Consiliului Director 

Are în subordonări  Angajat pentru activităţi de secretariat 
 Sector tehnic, Experţi interni 

 Animator 
 Consultant externi  

Este înlocuit de Persoană desemnată de Consiliul Director 

Scopul Postului Această persoană este responsabilă pentru 
atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru 
implementarea cu succes a activităţilor 
programului LEADER. 
 
Persoana ce ocupă această funcție are rolul de a 
asigura conducerea, organizarea şi funcţionarea 
organizaţiei cu eficienţă maximă prin angajarea 
resurselor financiare, tehnologice şi umane 
necesare, în primul rând cele legate de 
implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

 Informare 
 Sprijinirea elaborării proiectelor 
 Lansarea apelului pentru proiecte 
 Selectarea proiectelor 
 Decizie 
 Monitorizare 
 Arhivare 

Responsabilităţi Coordonează eficient activitatea 
Compartimentului Administrativ, în primul rând 
cele legate de comunicare şi informare şi de 
implementarea proiectelor în cadrul GAL: 
Comunicare şi informare destinată locuitorilor şi 
actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului în 
legătură cu buna funcţionare a GAL şi 
implementarea tuturor acţiunilor din cadrul 
strategiei de dezvoltare locală: 

 întâlniri – conferinţe tematice, 
 seminarii ad-hoc, 
 grupuri de lucru, 
 afişe, publicaţii, 
 acces la baze de date, 
 elaborare şi diseminare de materiale, mas-

media  
Implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

 Luarea operativă a deciziilor asupra 
implementării proiectului (sau depistarea 
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problemelor); 
 Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 
 Executarea operativă şi corectă a 

procedurilor de gestionare a resurselor; 
 Facilitarea coordonării între activităţile 

componentelor; 
 Monitorizarea şi raportarea la timp despre 

realizările şi rezultatele proiectului; 
 Informaţia despre conţinutul proiectului şi 

realizările acestuia este oferită factorilor 
de decizie la cel mai înalt nivel. 

Semnează contracte cu furnizorii, clienţii, 
beneficiarii şi partenerii strategici. 
Semnează referate de investiţii, statele de plată 
şi rapoartele financiare ale organizaţiei. 
Comunică angajaţilor şi colaboratorilor valorile şi 
obiectivele strategice ale organizaţiei 
Stabileşte obiectivele colaboratorilor din 
subordine, termenele-limită şi modalităţile de 
măsurare a gradului de realizare a obiectivelor 

Competenţele postului  Cunoștințe avansate de Ms Office 
(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Publisher, Project sau 
echivalent).Constituie avantaj existența 
diplomei ECDL 

 Să cunoască la nivel cel puțin intermediate 
(citit/scris/conversat) una dintre limbile 
ale UE. În acest sens va depune o 
adeverință/diplomă care să ateste nivelul 
cunoștințelor 

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 
maghiară 

Cunoştinţe în legătură cu 
domeniul muncii: 

 Politica de coeziune şi Politica Agrară 
Comună a UE 

 Abordarea LEADER 
 Principiile fondurilor europene 
 Managementul Ciclului de Proiecte 
 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 
 Constituie avantaj experiența în proiecte 

de finanțare europeană, dezvoltare rurală, 
etc 

Cunoştinţe privind modul 
de 
execuţie a sarcinilor: 

 Managementul Ciclului de Proiect 
 Principii de identitate vizuală şi de 

comunicare legate de dezvoltarea rurală 
 Modul de asigurare a unui climat 

organizaţional adecvat 
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Ritmul muncii şi 
planificarea 

 Participă la programele de elaborare şi 
actualizare a fişelor de post ale 
colaboratorilor din subordine 

 Evaluează periodic activitatea managerilor 
din subordine 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea 
scopurilor 

 Iniţiativă 
 Integritate 
 Persistenţă 
 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 
 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 
 Adaptabilitate 
 Capacitate de gândire analitică 
 Capacitate de conducere 

 Rezistenţă la stres 

Experienţa solicitată 5 ani 

Pregătirea necesară 
minimă postului de 
muncă 

Studii superioare echivalente cu masterat. 

Salariul propus 1200 EUR brut lunar 

 

Personal pentru activităţi de secretariat 

Denumirea postului Activităţi de secretariat-Responsabil relații 
cu publicul 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 
Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil 
administrativ – Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu: angajaţii permanenţi, angajaţii 
contractuali şi consultanţi externi. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor 
Asociaţiei, în special pentru implementarea cu 
succes a activităţilor programului LEADER. 

Responsabilităţi  Primirea, înregistrarea şi repartizarea 
corespondenţei în interiorul organizaţiei  

 Ridicarea şi expedierea corespondenţei la 
destinatari 

 Înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate 
de conducere, aplicarea ştampilei şi 
repartizarea acestora la nivelul 
compartimentului administrativ 

 Păstrarea ştampilelor 
 Păstrarea şi operarea în registrul cu 

evidentă delegaţiilor din cadrul 
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organizaţiei 

 Păstrarea şi operarea în registrul cu 
evidentă dispoziţiilor conducerii 

 Primirea persoanelor care doresc să ia 
legătura cu conducerea, asigurarea de 
protocol 

 Ţinerea evidenţei timbrelor poştale; 
 Asigurarea legăturilor telefonice în 

interiorul şi exteriorul organizaţiei 

 Primirea şi transmiterea notelor telefonice 
 Tehnoredactare de documente 
 Contabilitate primară al asociaţiei 
 Achiziţionarea echipamentelor 

consumabile pentru desfăşurarea 
activităţile birourilor compartimentului 
administrative 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator Ms Office 
(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Publisher, Project sau echivalent) 

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 
maghiară 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea 
scopurilor 

 Iniţiativă 
 Integritate 

 Persistenţă 
 Atenţie la detalii 
 Responsabilitate 
 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 
 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 
 Capacitate de conducere 
 Rezistenţă la stres 

Experienţă minimă 
solicitată 

1 an-se consideră experiență similară activitatea 
în organizații publice, administrație publică, 
precum și experiența dobândită în sector privat 
în post de secretar sau responsabil relații cu 
publicul. 

Pregătirea necesară 
postului de muncă 

Cel puţin studii medii.Constituie avantaj studiile 
superioare finalizate sau în curs. 

Salariul propus 700 euro brut lunar 

 

Animator 

Denumirea postului Animator 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 
Asociaţiei 
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Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil 
administrativ – Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu:  

 actori principali în teritoriul vizat de GAL 
 angajaţii permanenţi, angajaţii 

contractuali şi consultanţi externi. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor 
Asociaţiei, în special pentru implementarea cu 
succes a activităţilor programului LEADER, în 
primul rând cele legate de implementarea 
proiectelor în cadrul GAL: 

 Informare 
 Sprijinirea elaborării proiectelor 
 Lansarea apelului pentru proiecte 
 Arhivare 

Responsabilităţi Animatorul este intermediar între Asociaţie şi 
grupurile ţintă specifice, fiind responsabil faţă de 
aceste parţi şi distribuind informaţii care dau 
posibilitatea grupurilor ţintă să înţeleagă politicile 
promovate de Asociaţie. 
Va fi responsabil pentru  

 Desfăşurarea activităţilor de promovare, 
informare şi publicitate-comunicare, 
inclusiv realizarea machetelor, întocmirea 
comunicatelor de presă, rezervarea 
locaţiilor pentru conferinţe de presă etc. 

 Asigură consultanţă de specialitate pe 
probleme de dezvoltare rurală legate de 
Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 Formare legate de măsura 431.2 activităţi 
de animare şi instruire 

 Identitate vizuală în general 
 Formulează mesaje, pregăteşte şi/sau 

prezintă materiale informative 
Contribuie nemijlocit la activităţile de Comunicare 
şi informare destinată locuitorilor şi actorilor 
implicaţi în dezvoltarea teritoriului în legătură cu 
buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor 
acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare 
locală: 

 întâlniri – conferinţe tematice, 
 grupuri de lucru, 
 afişe, publicaţii, 
 acces la baze de date, 
 elaborare şi diseminare de materiale, mas-

media 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator Ms Office 
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(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Publisher, Project sau echivalent) 

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 
maghiară 

 Să cunoască la nivel mediu 
(citit/scris/conversat) una dintre limbile de 
lucru ale UE 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea 
scopurilor 

 Iniţiativă 
 Integritate 

 Persistenţă 
 Atenţie la detalii 
 Responsabilitate 
 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 
 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 
 Capacitate de conducere 
 Rezistenţă la stress 

Experienţă 1 ani 

Pregătirea necesară 
postului de muncă 

Cel puţin studii superioare 
Cunoştinţe  generale despre UE şi politicile de 
dezvoltare, în special Politica Agrară Comună – 
Abordarea LEADER. 

Salariul şi condiţii de 
promovare 

800 euro brut lunar 

 

Expert tehnic 

Denumirea postului Expert tehnic 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 
Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil 
administrativ – Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu:  

 actori principali în teritoriul vizat de GAL 
 beneficiarii proiectelor 
 angajaţii permanenţi, angajaţii 

contractuali şi consultanţi externi. 

Scopul Postului Contribuie la atingerea scopurilor Asociaţiei, în 
special pentru implementarea cu succes a 
activităţilor programului LEADER, prin în primul 
rând cele legate de implementarea proiectelor în 
cadrul GAL: 

 Informare 
 Sprijinirea elaborării proiectelor 
 Lansarea apelului pentru proiecte 
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 Selectarea proiectelor 
 Decizie 
 Monitorizare 
 Arhivare 

Responsabilităţi Contribuie la activităţi de implementarea 
proiectelor în cadrul GAL:  

 Lansarea apeluri de proiecte 
 Coordonarea biroul de informare privind 

clarificarea unor aspecte legate de 
completarea şi pregătirea cererii de 
finanţare 

 Evaluarea administrativ a proiectele 
depuse  

 Evaluarea tehnico-financiar a proiectelor 
depuse 

 Solicitarea informaţii suplimentare de la 
beneficiari 

 Luarea operativă a deciziilor asupra 
implementării proiectului  (sau depistarea 
problemelor); 

 Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 
 Executarea operativă şi corectă a 

procedurilor de gestionare a resurselor 
 Facilitarea coordonării între activităţile 

componentelor 
 Monitorizarea şi raportarea la timp despre 

realizările şi rezultatele proiectului 
 Informaţia despre conţinutul proiectului şi 

realizările acestuia este oferită factorilor 
de decizie la cel mai înalt nivel 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator Ms Office 
(Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Publisher, Project sau echivalent) 

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 
maghiară 

 Să cunoască la nivel mediu 
(citit/scris/conversat) una dintre limbile de 
lucru ale UE 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea 
scopurilor 

 Iniţiativă 
 Integritate 
 Persistenţă 
 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 
 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 
 Adaptabilitate 
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 Capacitate de gândire analitică 

 Capacitate de conducere 
 Rezistenţă la stress 

Experienţă 3 ani 

Pregătirea necesară 
postului de muncă 

Cel puţin studii superioară 
Cunoştinţe  generale despre UE şi politicile de 
dezvoltare, în special Politica Agrară Comună – 
Abordarea LEADER. 

Salariul propus 800 euro brut lunar 

 

Responsabil financiar 

Denumirea postului Responsabil Financiar – Contabil (RfC) 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 
Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil 
administrativ – Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu persoane juridice si persoane fizice 
care au tangenta cu sfera sa de activitate. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor 
Asociaţiei, în special pentru implementarea cu 
succes a activităţilor programului LEADER. 

Responsabilităţi  Organizarea şi supravegherea contabilităţii, 
gestionarea actelor contabile în acord cu 
regulamentele UE şi legislaţia economică în 
vigoare;  

 Ţine evidenţa documentaţiei necesare a 
activităţii biroului, privind salarizarea, 
asigurările sociale, fluctuaţia de personal, 
angajări, promovări, transferuri, plecări din 
asociaţie; 

 Controlează activitatea de evidenţă a 
carnetelor de muncă, înregistrarea tuturor 
actelor la ITM, a contractelor individuale de 
muncă, prestări servicii, evidenţa concediilor 
medicale, pontajul, verifică corecta întocmire 
a dosarelor de pensionare, conform 
legislaţiei în vigoare; 

 Asigurarea evidenţei contabile şi a 
înregistrărilor financiare: contabilitatea 
analitică a proiectului, realizarea de registre 
exacte şi periodice, realizarea de înregistrări 
contabile separate şi transparente ale 
implementării proiectului, contabilitatea 
cheltuielilor realizate; 

 Întocmirea şi controlul documentelor 
necesare plăţilor şi a altor operaţiuni 
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financiare conform prevederilor legale şi 
alocărilor bugetare; 

 Iniţierea şi urmărirea operaţiunilor bancare 
necesare; 

 Elaborarea rapoartelor de progres financiar 
şi a graficului de depunere a cererilor de 
rambursare şi transmiterea acestora către 
Organismul Intermediar, în vederea obţinerii 
rambursării cheltuielilor şi către managerul 
echipei; 

 Coordonarea activităţii de întocmire a 
cererilor de pre-finanţare, dacă este cazul, a 
cererilor de rambursare, a rapoartelor de 
progres care însoţesc cererile de 
rambursare, precum şi a graficului de 
depunere a cererilor de rambursare; 

 Auditul periodic al fluxurilor de numerar şi 
transmiterea Organismului Intermediar a 
previziunilor privind fluxurile financiare pe 
trimestre, pe toată perioada de 
implementare a proiectului; 

 Contactul permanent cu Organismul 
Intermediar în ceea ce priveşte asistenţa 
financiară; 

 Arhivarea tuturor documentelor financiar-
contabile legate de implementarea 
proiectului. 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator familia 
Ms Office (Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint, Access, Publisher, Project sau 
echivalent) 

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 
maghiară 

Cunoştinţe în legătură cu 
domeniul muncii: 

 cunoştinţe despre proceduri de raportare 
financiară a proiectelor 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea 
scopurilor 

 Iniţiativă 
 Integritate 
 Persistenţă 
 Atenţie la detalii 
 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 
 Adaptabilitate 
 Capacitate de gândire analitică 
 Capacitate de conducere 
 Rezistenţă la stres 
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Experienţă 3 ani 

Pregătirea necesară 
postului de muncă 

Studii superioare de contabilitate 

Salariul propus 1000 euro brut lunar 

 

Consultanți externi 

Denumirea postului Consultant externi 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 
Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil 
administrativ – Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu: angajaţii permanenţi, angajaţii 
contractuali şi consultanţi externi. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor 
Asociaţiei, în special pentru implementarea cu 
succes a activităţilor programului LEADER. 

Responsabilităţi  Analizează şi aprobă toate documentele 
furnizate de asociaţie şi compartimentelor 
acestuia şi oferă consultanţa cu privire la 
subiectele expuse 

 actualizează permanent informaţiile 
referitoare la noile modificări de legislaţie, 
modificări legate de implementare, 
monitorizare, etc şi pune la dispoziţie 

către persoanele interesate din organizaţie  

 acordarea de consultanţa şi consiliere in 
angajaților din GAL cu privire la probleme 

ce nu pot fi soluționate la nivel local 

 se implică activ în elaborarea ghidurilor 
pentru fiecare măsura și în acelaș timp 
supervizează și analizează documentele 
elaborate de GAL 

 se implică și încearcă să găsească soluţii 

pentru problemele neprevăzute 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator MS 
Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Publisher, Project sau echivalent) 

 Să cunoască la nivel mediu 
(citit/scris/conversat) una dintre limbile de 
lucru ale UE 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea 
scopurilor 
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 Iniţiativă 

 Integritate 
 Persistenţă 
 Atenţie la detalii 
 Responsabilitate 
 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 
 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 
 Capacitate de conducere 
 Rezistenţă la stress 

Experienţă 1 ani 

Pregătirea necesară 
postului de muncă 

Studii superioare 

Salar propus 800 euro brut lunar 

 

 

VI.2.1 Resurse umane ale structurilor partenere 

În vederea implementării cât mai eficiente a Planului de dezvoltare locală, din 

fiecare localitate inclusă în Grupul de Acţine Locală Zona Sătmar a fost 

identificată o persoană resursă care a participat în mod activ în procesul de 

elaborare a Planului. 

Nr.crt. Partener Persoană FUNCŢIA 

1.  COMUNA MICULA-PRIMĂRIA Csetnek Tünde Tímea Inspector 

2.  PAROHIA ORTODOXĂ MICULA POP IOAN GAVRIL PREOT 

3.  SC MIKE COMPANY SRL MIKE ROBERT ADMINISTRATOR 

4.  SC MIKE SRL MIKE CLARA ADMINISTRATOR 

5.  COMUNA BICAZ-PRIMĂRIA MITRE DORIN FLAVIU PRIMAR 

6.  PAROHIA ORTODOXĂ BICAZ CRIŞAN DĂNUŢ ANTONIO PREOT 

7.  BOJAN ONOREL IOAN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

BOJAN ORONEL IOAN ADMINISTRATOR 

8.  ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR 

DE ANIMALE BICAZ 

SAS IOAN VIOREL PREŞEDINTE 

9.  COMUNA ODOREU-PRIMĂRIA SABO CLAUDIA Inspector 

10.  ASOCIAŢIA LOTUS 2009 
ODOREU 

MEGHISAN FLAVIU 
GHEORGHE 

PREŞEDINTE 

11.  FLORESCOM SRL NYIKI LILIANA ADMINISTRATOR 

12.  MODIC SRL POŞTA MONICA ADMINISTRATOR 

13.  BISERICA REFORMATĂ 

ODOREU 

MIHALY ŞTEFAN PREOT 

14.  SC PAPILLON SRL POP IOANA CARMEN ADMINISTRATOR 
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15.  SC ADAM IMPEX SRL VERESS ADAM ADMINISTRATOR 

16.  SC MUELLER&PRIETENII SRL BURIAN CAMIL TRAIAN ADMINISTRATOR 

17.  SC PLOPILOR COM SRL VAIDA MARIA SARA ADMINISTRATOR 

18.  PAROHIA ORTODOXĂ VETIŞ CHIRILĂ ALMON GHEORGHE PREOT 

19.  COMUNA VETIŞ-PRIMĂRIA SAVA EVA Referent 

20.  TIP TOP BOB SRL BOB PETRU ADMINISTRATOR 

21.  ORAŞUL LIVADA-PRIMĂRIA SEBESI IOAN PRIMAR 

22.  COMUNA BOTIZ-PRIMĂRIA CIORCAȘ ANGELA SECRETAR 

23.  COMUNA VIILE SATU MARE-

PRIMĂRIA 

MARIAN EVA REFERENT 

24.  SC DEPOZIT LF SRL HUSZTI IULIU CSABA ADMINISTRATOR 

25.  DAVID G GABRIELA TICUTA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

DAVID GABRIELA TICUTA ADMINISTRATOR 

26.  HUSZTI FRUCT HUSZTI ZOLTAN ADMINISTRATOR 

27.  SC LUMNIC SRL BENTE LUMINITA ADMINISTRATOR 

28.  PAROHIA REFORMATA VIILE 

SATU MARE 

KOVACS FRANCISC IOAN PREOT 

29.  COMUNA LAZURI-PRIMĂRIA TAR ISTVAN ATTILA Inspector 

30.  CSUKAT LUDOVIC 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

CSUKAT LUDOVIC ADMINISTRATOR 

31.  OTTO COM SRL KOVACS OTTO ALEXANDRU ADMINISTRATOR 

32.  AGRO LEND SRL VAJAS ZSOLT ADMINISTRATOR 

33.  VALENSZKI RUDOLF LASZLO 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATĂ 

VALENSZKI RUDOLF LASZLO ADMINISTRATOR 

34.  BERES BERNADETT 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATĂ 

BERES BERNADETT ADMINISTRATOR 

35.  PAROHIA REFORMATĂ 

PĂULEŞTI 

KISS IOSIF PREOT 

36.  COMUNA Păuleşti-Primăria NAGY IOSIF PRIMAR 

37.  SC AXA COMPANY SRL SĂLĂJAN IOAN ADMINISTRATOR 

38.  ASOCIAŢIA INTERETNICĂ 

„DRUMUL VOINICILOR” 

STOICA VASILE PREŞEDINTE 

39.  COMUNA Socond-Primăria SAVA IOAN PRIMAR 

40.  ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR 

DE ANIMALE DIN SOCOND 

KISS SANDOR PREŞEDINTE 

41.  PAROHIA REFORMATĂ DARA VERSENYI ISTVAN ATTILA PREOT 

42.  COMUNA DOROLŢ-Primăria GĂMAN MIHAI PRIMAR 
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43.  ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 
RECOLTA DIN DOROLŢ 

VINzCZE ALEXANDRU IOSIF PREŞEDINTE 

44.  MATCONS SRL PONGRACZ ANTAL ADMINISTRATOR 

45.  PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ LUNG D MARIA 

ANA 

LUNG D MARIA ANA ADMINISTRATOR 

46.  LISZKAI I.EVA 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALA 

LISZKAI EVA ADMINISTRATOR 

47.  SC GABRIELA SRL MADARAS MARIA ADMINISTRATOR 

48.  SC FLAVIO SRL POP ALINA ADMINISTRATOR 

49.  ASOCIAŢIA ZESTREA UNGVARIA ELISABETA PREŞEDINTE 

50.  PAROHIA GRECO-CATOLICA 

MICULA 

KOZSAN ISTVAN PREOT 

51.  Scoala cu clasele I-VIII Vetis HUDACSKO GYONGYI DIRECTOR 

52.  Societatea Carpatina Ardeleana SZABO LADISLAU PREŞEDINTE 

53.  LUKACS ALEXANDRU 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALA 

LUKACS ALEXANDRU ADMINISTRATOR 

54.  PFA LUKACS ENIKO LUKACS ENIKO ADMINISTRATOR 

 

 

VI.3 DESCRIEREA RESURSELOR MATERIALE  
 

În momentul de față activitățile ce țin de elaborarea Planului de Dezvoltare, 

întâlniri ale echipelor de lucru, forumuri, etc au fost organizate la Centrul Cultural 

Turistic din Micula. Primăria Comunei Micula a pus la dispoziția echipei și al 

persoanelor implicate în munca la Planul de Dezvoltare o sală mică, unde s-au 

putut desfășura activitățile. 

Având în vedere că dacă prezentul Plan va fi finanțat numărul persoanelor 

angajate și implicate va crește, dar în acelaș timp și activitatea desfășurată va fi 

mult mai intensă. Astfel pentru buna desfășurare a activităţilor compartimentului 

administrativ al GAL-ul se va închiria un spaţiu pentru amenajarea biroului care 

va fi dotat cu mobilier corespunzător activităţilor care urmează să fie demarate, 

cu echipament de birotică şi informatice. Fiecare compartiment în cadrul 

sectorului administrativ va avea câte un birou cu dotările necesare pentru 

derularea activităţilor. Spaţiul închiriat va avea astfel cinci birouri separate şi o 
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sală de conferinţă. Birourile vor fi dotate cu echipamente informatice după cum 

urmează: 

- Calculator pentru fiecare angajat 

- Imprimantă pentru sector tehnic şi secretariat 

- Copiator multifuncţional conectat la toate calculatoarele 

- Telefon, fax pentru sector tehnic, secretariat şi director executiv 

- Laptop şi video proiector pentru derularea activităţilor pe teren de către  

animator  

Buget indicativ anual de funcţionarea GAL-lui 
Venituri: Suma 
20% din totalul cheltuielilor publice eligibile din 
implementarea strategiei de dezvoltare locală 

213663 

 
Cotizaţia anuală a membrilor asociaţiei 12.000 

TOTAL 225.663 
Cheltuieli: Suma 
Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL 89.000 
Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte 
servicii de expertiză legate de implementarea 
strategiei de dezvoltare locală 

25.800 

Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii 14.600 
Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de 
echipamente de birotică şi electronice, precum şi a 
altor echipamente necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor GAL 

13.555 

Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 2.555 
Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, 
poştă şi servicii poştale), transport şi plata 
utilităţilor (căldură, lumină, etc.) 

9.800 

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei 
naţionale şi europene de dezvoltare rurală, 
seminarii etc. 

12.650 

Studii ale zonei 14.722 
Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la 
strategia de dezvoltare locală 

14.750 

Instruirea personalului implicat în implementarea 
strategiei de dezvoltare locală 

13.400 

Evenimente de promovare 12.000,00 
Instruirea liderilor locali 2.831 

TOTAL 225.663 
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VI.4 BUGET INDICATIV ANUAL DE FUNCŢIOARE A GAL-ULUI ZONA 

SĂTMAR 

Conform prevederilor stabilite de finanțator bugetul pentru funcţionarea GAL-lui 

nu va depăşi 20% din totalul alocat pentru fiecare GAL pentru implementarea 

strategiei de dezvoltare locală, din care 16% reprezintă cheltuieli de 

funcţionarea, iar 4% însumă instruirea şi animarea teritoriului. Ponderea 

componenţei a) - cheltuieli de funcţionare - nu va depăşi 80%, iar pentru 

animarea teritoriului GAL-ul va cheltui 20% din bugetul alocat. 

Componenţa a: 

- Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; 

- Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză 

legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

- Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; 

- Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi 

electronice, precum şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor GAL; 

- Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 

- Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii 

poştale), transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.); 

- Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de 

dezvoltare rurală, seminarii etc.  

Componenţa b: 

- Studii ale zonei; 

- Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare 

locală; 

- Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare 

locală; 

- Evenimente de promovare; 

- Instruirea liderilor locali. 
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IV.4 Dispozitivul de comunicare şi informare 

Informarea şi comunicarea reprezintă un element de bază în implementarea cu 

succes al strategiei GAL. În acest sens ne propunem să coptăm în echipa de 

implementare un animator care va coordona toată activitatea de informare. Însă 

în această activitate de comunicare și informare vor fi implicați și ceilalți membri 

ai biroului GAL, având în vedere că ei vor fi cei care vor intra în relației directă de 

comunicare-informare al potențialilor beneficiari.  

Animatorul va răspunde în totalitatea de vizibilitate, activităţi de mediatizare şi 

comunicare, însă va fi asistat de ceilalţi experți ai biroului.. Menţionăm că 

activităţile de informare şi mediatizare vor respecta toate prevederile europene 

cu privire la identitatea vizuală, sigle ale Guvernului României, Uniunii Europene, 

dar în acelaş timp se va utiliza şi sigla GAL, în vederea dezvoltării identităţii 

microregionale ale locuitorilor din cele 11 localităţi partenere ce compun teritoriul 

vizat de prezenta strategie. 

 

c 

 

 

În vederea informării locuitorilor ne propunem realizarea următoarelor 

evenimente : 

Nr.crt Denumire activitate Locul de 

realizare 

Luna 

realizării 

Responsabil 

1.  Lansare proiect Localitățile 

GAL 

1-5 Animator și 

experţii locali 

2.  Realizare baner, 

pliante, broşuri 

Satu Mare 5-7 Animator și 

experţii locali 
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3.  Seminarii de 

Informare 

Toate 

localităţile GAL 

7-10 Animator și 

experţii locali 

4.  Prezentare măsuri-

discuţii tematice 

Toate 

localităţile GAL 

10-12 Animator și 

experţii locali 

5.  Conferință de presă 

privind evoluția 

activităților GAL 

Comuna 

Micula 

12 Animator și 

experţii locali 

6.  Evenimente de 

mediatizare 

Comuna 

Micula 

12-15 Animator și 

experţii locali 

7.  Întâlniri de 

prezentare al filmului 

GAL şi al activităţilor 

Toate 

localităţile GAL 

15-18 Animator și 

experţii locali 

8.  Grupuri tematice-

mese rotunde-

beneficiari 

Toate 

localităţile GAL 

18-22 Animator și 

experţii locali 

9.  Seminarii tematice Toate 

localităţile GAL 

22-26 Animator și 

experţii locali 

10.  Închiderea 

proiectului, 

promovare rezultate 

Toate 

localităţile GAL 

26-36 Animator și 

experţii locali 

11.  Susținere și sprijin în 

implementare 

Toate 

localităţile GAL 

5-36 Animator și 

experţii locali 
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Instrumentele de comunicare se poate grupa în două categorii: 

 Furnizarea de informaţii cu privire la strategia de dezvoltare locală, 

care pe de o parte va avea rolul de a informa potenţialii beneficiari privind 

procesul de implementare a strategiei de dezvoltare şi de a oferi 

informaţiile necesare pentru depunerea şi implementarea proiectelor. Pe 

de o altă parte va avea rolul de a asigurara vizibilitatea şi transparenţa 

activităţilor desfăşurate în vederea implementării strategiei de dezvoltare 

locală. Cele mai importante instrumente în furnizarea informaţiei sunt: 

articolele în ziare despre lansarea liniilor de finanţare, seminarii ad-hoc 

privind liniile de finanţare, conferinţe, rapoarte privind absorbţia 

fondurilor, publicaţii despre strategia de dezvoltare şi GAL, pagina web a 

GAL-lui, info punctele din cadrul primăriilor etc. 

 Evenimentele de promovare vor avea scopul de a informa locuitorii şi 

de a promova activităţile GAL-ului. Cele mai importante instrumente de 

promovare vor fi întâlnirile, placa LEADER, zilele LEADER organizate în 

localităţile teritoriului delimitat de GAL, şi caravana LEADER care va 

participa în fiecare localitate la evenimentele organizate.  

La nivelul GAL-lui instrumentele de comunicare şi informare vor fi următoarele: 
 

Instrumente La fiecare 
acţiune 

După 
caz 

Persoane 
implicate 

Întâlniri – conferinţe √  Experți și 
reprezentanți ai 

DADR Satu Mare 

Evenimente de informare √  Experți și 
reprezentanți ai 

DADR Satu Mare 

Grupuri de lucru  √ Experți 

Afişe √  Experți 

Publicaţii  √ Experți 

Acces la baze de date, internet  √ Experți 

Elaborare şi diseminare de 
materiale 

√  Experți și 
reprezentanți ai 

DADR Satu Mare 

Mass-media √  Experți și 

reprezentanți ai 
DADR Satu Mare 
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Întâlniri, conferinţe 

 

În perioada de implementarea a Planului de Dezvoltare se vor realize mai multe 

întâlniri, conferințe tematice, etc. Aceste întâlniri au ca scop oferirea de informații 

despre politica de dezvoltare a UE, măsurile PNDR, și bineînțeles se va pune 

accentual pe abordarea LEADER. 

Temele de bază tratate vor fi: 

 Politica agricolă comună a UE-situația României 

 Planul de Dezvoltare Rurală al României 2007-2013 

 Strategia de dezvoltare a GAL Zona Sătmar 

 Alte proiecte și programe relevante 

 Broşuri, pliante informative în legătură cu programul Leader 

Pe lângă aceste activități tipice de informare, dorim să organizăm evenimente 

mai puțin formalizate, cum ar fi: Ziua Porților Deschise-eveniment în cadrul 

căruia cetățenii vor fi invitați să viziteze pe durata întregului program biroul GAL, 

să fie de față la munca zilnică. La aceste zile deschise participanții vor putea 

degusta produse tradiționale, se vor difuza materiale video realizate în GAL, 

astfel într-un cadru non-formal se vor putea oferi informații celor interesați. O 

altă activitate bilunară ce ne propunem să o realizăm să creăm un stand în 

fiecare localitate, stand ce va fi deschis pe o durată de două zile.  

La acest Stand LEADER cetățenii localităților vor putea lua materiale informative-

pliante, broșuri și vor putea discuta cu expertul care va fi prezent toată ziua la 

stand. Aceste standuri le vom expune într-o zonă centrală a localităților astfel vor 

putea afla despre existența lui un număr mare de locuitori. Experții GAL vor fi 

prezenți cu acest stand și cu ocazia sărbătorilor, festivalurilor, evenimentelor 

importante localităților și care implică un număr mare de participanți din 

comunități.  

Rezultate preconizate: 

3 ani x 6 ocazii/ani x 22 acţiuni x 20 de persoane =7920 persoană (conferinţe, 

întâlniri) 

3 ani x 6 ocazii/ani x 250 persoană =4500 persoană (Stand Leader) 
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3 ani x 11 ocazii/ani x 620 persoane = 20460 persoană (Sărbători, festivaluri 

locale) 

 
Evenimente de informare 
 
Ne propunem organizarea de evenimente de informare în următoarele cazuri: 

 prezentarea apelurilor în pregătire 

 prezentarea studiilor, cercetărilor, rapoartelor despre zonă 

 prezentarea proiectelor de succes de pe zona GAL şi a partenerilor interni 

şi externi 

 prezentarea rezultatelor, concluziilor activităţii grupurilor de lucru. 

3 ani x 6 ocazii/an x 15 persoane =270 persoane  

 
Grupuri de lucru 
 

Vom realiza mai multe grupuri de lucru, pe diverse tematici care vor fi accesibile 

oricui interesat să participe. Vor exista următoarele grupuri tematice: 

Grup de lucru „creștere și dezvoltare socio-economică”(prescurtat Grupul CDSE): 

Ne propunem ca în cadrul acestor grupuri de lucru să fie rediscutată strategia de 

dezvoltare a GAL, dar în acelaș timp să aibă loc și identificarea problemelor 

apărute în cursul implementării strategiei, identificarea de noi idei de dezvoltare 

a teritoriului în vederea includerii acestor idei în strategia de dezvoltare a 

teritoriului pe următoarea perioadă de planificare: 2015-2020.  

Grup de lucru „creștere și dezvoltare cultural-educativă”(prescurtat Grupul CDCE) 

Baza de lucru al acestui grup va fi axată pe probleme legate de activități culturale 

și educative, dar în acelaș timp se va încerca susținere și dezvoltarea rețelelor de 

parteneriat al GAL. 

Rezultatele preconizate: 

3 ani x 5 ocazii/an x 30 persoană =450 persoane 

 
Afişe-pliante 
 

Ne propunem să realizăm într-un mod cât se poate de eficient informarea şi 

conştientizarea locuitorilor cu privire la activităţile Grupului de Acţiune Locală 
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Zona Sătmar pe parcursul implementării a Planului de Dezvoltare Locală. Astfel 

vom realiza afişe și pliante în dimensiuni: A5 şi A3.  

Afişele A3 vor fi puse în spaţiile publice și private, din cele 11 localități partenere, 

cum ar fi: 

 primării 

 şcoli 

 cămine culturale 

 centre turistice-puncte de informare 

 magazine-locații frecventate de număr mare de locuitori 

 
Publicaţii 
 

Ne propunem ca în vederea mediatizării activităților GAL să tipărim o mică revistă 

ce va prezenta: 

 Planul de Dezvoltare 

 Echipa biroului-cu date de contact 

 Pagina web al GAL Zona Sătmar 

 Fișele măsurii-explicate pe înțelesul tuturor 

 Poze de la evenimente 

 Numărul proiectelor depuse, aprobate, în curs de evaluare, etc 

 Prezentări de proiecte realizate 

 Informații cu privire la etapele de lucru pentru beneficiari, etc 

 
Realizarea unor baze de date 
 
Ne propunem realizarea unei noi pagini web al GAL- ce va avea funcții în 3 limbi, 

pe care vor putea fi accesate şi descărcate toate informaţiile şi documentele 

relevante în legătură cu funcţionarea GAL şi implementarea strategiei de 

dezvoltare. Pagina web va reprezenta una dintre cele mai rapide şi relevante 

surse de informaţii în vederea informării populaţiei.  

La nivelul GAL-ului dorim realizarea a două baza de date:  

1. Prima bază de date va fi accesibilă tuturor persoanelor interesate şi va 

conţine toate informaţiile relevante din regiune de ex. Lista locurilor de 

cazare, atracţii turistice, evenimente organizate, festivaluri, lista firmelor 
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din regiune, lista ONG-urilor, gradul de absorbţie a fondurilor din cadrul 

GAL etc.  

2. a doua bază de date va fi disponibilă doar membrilor GAL care vor putea 

accesa informaţiile confidenţiale în legătură cu funcţionarea GAL.  

 

Elaborarea şi diseminare de materiale 
 

Responsabil pentru elaborarea materialelor informative va fi Compartimentul 

administrativ a GAL-ului, precum şi de pregătirea acţiunilor de informare şi 

comunicare. Toate materialele elaborate vor fi realizate conform cerinţelor 

manualului de identitate vizuală Corporate Design of the Leader+. 

Dorim ca la sediul fiecărei primării partenere să realizăm un info punct cu privire 

la GAL iar în aceste puncte vor fi disponibile atât publicaţiile, cât şi restul 

materialelor informative (pliante, broşuri etc.). 

 
Mass-Media 
 
Vom transmite periodic comunicate de presă și vom organiza conferințe de presă 

în momente cheie ale GAL Zona Sătmar, evenimente la care vom invita mass-

media scrisă și vorbită din județul Satu Mare: ziare, cotidiane, posturi de radio, 

televiziune, e-ziare, etc. 
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PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 
 

În vederea implementării Planului de dezvoltare Locală al GAL Zona Sătmarului 

se vor realiza următoarele activități de bază: 

 
 

1. Informare 

Campanie de promovare – va avea scopul de a promova programul în teritoriu și 

de a informa potențialii beneficiari de proiecte. 

 Materiale informative: bannere, panouri, afișe, pliante, film de promovare, 

 Întâlniri de informare: prezentări, discuții 

Participări la evenimente – reprezentanții GAL vor participa la eveniment 

eorganizate de RNDR, REDR precum și alte GAL-uri sau organizații din țară sau 

UE pentru a promova teritoriu și de a stabilii parteneriate. 

Acesta se va realiza prin intermediul  

 Standuri  

 Prezentări 

Întâlniri tematice – se vor organiza întâlnir pe diferite teme de interes pentru 

teritoriu cu scopul de a genera proiecte în parteneriat viabile și de folos pentru 

teritoriu. 

Sesiuni de instruire – se vor axa pe acele componente de calificări și abilități care 

lipsesc din teritoriu (de ex. management de proiecte, creare parteneriate, 

comunicare, antreprenoriat, etc.) 

Susținerea potențialilor 
solicitanți 

Apeluri de proiecte 

Informare 

Discuții, prezentări, 
consiliere gratuită 

Ghid, formulare, punctaj, 
etc 

Campanii de promovare, 

evenimente, publicații, etc 

Evaluarea proiectelor Analiză, verificare și decizie 
cu privire la finanțare 
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Evenimente de promovare - anual se va organiza un eveniment care va promova 

teritoriul, realizările, produsele, tradițiile și valorile locale. 

Elaborarea studiilor – se vor elabora studii privind teritoriul 

 

2. Apeluri de proiecte 

 

Elaborare ghidurilor – pentru fiecare măsură va fi elaborată un ghid al 

solicitantului  

Aprobarea punctajelor de către Comitetul de selecție a proiectelor 

Elaborarea formularelor și documentelor suport pentru apelurile de selecție 

Apelul pentru proiecte – se va organiza cel puțin un apel de proiecte anual cu 

termen limită stabilit. 

Promovare - Punerea materialelor la dispoziția beneficiarilor 

 

3. Susținerea posibililor beneficiari de proiecte-solicitanți 

Solicitare de informații – Beneficiarii vor putea să se adreseze cu întrebări legate 

de strategie, măsuri, criterii de selecție, apeluri de proiecte etc. biroului GAL 

personal conform orarului pentru relații cu publicul, telefonic, sau prin internet 

sau în cadrul evenimentelor, întâlnirilor organizate. Pe baza discuțiilor beneficiarii 

împreună cu animatorul vor completa o fișă de proiect inițial care va primi un 

aviz inițial din partea departamentului tehnic. Departamentul tehnic va verifica 

dacă fișa de proiect respectă criteriile tehnice minime necesare și va propune 

modificări dacă este cazul. 

Acest proces se va repeta ori de câte ori este nevoie pentru a ajuta beneficiarii 

să concretizeze ideiile în formă de proiect. 

Animatorii vor avea responsabilitatea să identifice cele mai potrivite măsuri 

pentru beneficiari și să ofere informații privind alte măsuri din PNDR. 

 

Consilierea beneficiarilor – Departamentul de animare va menține relația cu 

potențialii depunători de proiecte și îi vor sprijină în tot procesul. Această 

activitate se va face în primul rând în teren dar și la sediul GAL. 
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Primirea proiectelor – Proiectele vor fi depuse la sediul GAL de către beneficiari 

înaintea expirării termenului limită și va fi înregistrat cu număr de înregistrare. 

 

4. Verificarea  şi  decizia asupra proiectelor depuse  

 

Verificarea eligibilității și conformității – Departamentul tehnic va realiza 

verificarea conformității și eligibilității proiectelor. În cazul în care proiectul nu 

este conform beneficiarul va primi înapoi documentația spre completare și va 

putea depune iarăși înaintea expirării termenului limită. Se va completa o fisă de 

verificare pentru fiecare proiect. 

Evaluarea proiectelor – Departamentul tehnic va realiza evaluarea proiectelor pe 

baza criteriilor de selecție și a strategiei. Va fi elaborat o listă cu proiecte propuse 

spre finanțare care va intra în ședința comitetului de selecție a proiectelor. 

Selecția proiectelor – Selecția proiectelor se va face de către comitetul de selecție 

a proiectelor care se va întrunii după fiecare sesiune de apel de proiecte, cel 

puțin odată pe an. 
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De la idee la proiect: 

 Acțiune Unde? Responsabil Observații Mod de evaluare 

PAS 1. Informare sediul GAL, pagina de 

internet, primării din teritoriu, 
evenimente din teritoriu, 

întâlniri 

Departamentul de 

animare 

Daca beneficiarul are o idee care se 

încadrează în strategie și corespunde 
criteriilor tehnice este sfătuit să 

înceapă pregătirea propunerii. ---–> 
PAS 2. 

În cazul în care anumite aspecte nu 

sunt potrivite primește explicații și 
sugestii pentru a regândii ideea. 

---–> PAS 1. 

 

 Solicitare de 
informații 

sediul GAL, pagina de 
internet, telefon 

Departamentul tehnic  

 Consilierea 
beneficiarilor privind 

strategia 

sediul GAL, pagina de 
internet, primării din teritoriu, 

evenimente din teritoriu, 

întâlniri 

Departamentul de 
animare 

Fișă de proiect 

 Consilierea 

beneficiarilor privind 

aspectele tehnice 
ale proiectelor 

sediul GAL, pagina de 

internet, telefon 

Departamentul tehnic Fișă de proiect 

 

PAS 2. 

Sprijinirea 
beneficiarilor în 

depunerea 

proiectelor 

sediul beneficiarului/sediul 
GAL 

Departamentul tehnic 
Departamentul de 

animare 

 Registrul beneficiarilor 

 

 

PAS 3. 

Verificarea 

eligibilității și 

conformității 
proiectului 

sediul GAL 

 

Departamentul tehnic eligibil, conform ---–> PAS 4. 

eligibil, neconform --–> se restituie 

beneficiarului pentru completări, 
modificări 

neeligibil---–> proiect refuzat 

Fișă de verificare 

PAS 4 Evaluarea 

proiectelor 

sediul GAL Departamentul tehnic - dacă totul este complet ----PAS 5. 

- daca lipsesc anumite informații ----

solicitare de clarificări 

Solicitare de clarificări 
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PAS 5 Selecția proiectelor sediul GAL Comitetul de selecție 
a proiectelro 

Daca sunt mai puține proiecte decât 
alocarea financiară se aprobă 

raportul de selecție 

Lista de proiecte propuse 
spre selecție 

Raportul de selecție 

PAS 6 Depunerea 
proiectelor la 

APDRP 

APDRP Departamentul tehnic 

 

  

PAS 7 Verificarea 
eligibilității 

proiectelor și 
verificare pe teren 

APDRP APDRP conform --–> 

PAS 9. 

neconform ----> se restituie 
beneficiarului pentru completări, 

modificări 

 

PAS 8 Notificarea 
beneficiarilor 

fax/telefon/poștă APDRP 

Departamentul tehnic 

  

PAS 9 Contractarea  APDRP   
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Solicitare 

informare 

Informare 

preliminară 

Aviz 

iniț ial 

NU DA 

Notificarea 

beneficiarului 

Apel de 

proiecte 

Verificare 

eligibilitate ș i 

conformitate 

NU DA 

Notificarea 

beneficiarului 

Evaluare 

NU DA 

Solicitare de 

clarificare 

Clarificare 

NU DA 

Notificarea 

beneficiarului 

Verificarea 

eligibilităț i

i ș i în teren 

DA NU 

Notificarea 

beneficiarului 

Notificarea 

beneficiarului 

Selecț ie 

Depunere la 

APDRP 

Acceptarea Refuz 

Contractare 

PAS 1 PAS 2 
PAS 3 PAS 4 

PAS 5 

 

 

PAS 6 
 

 

 

 

 

PAS 7 

 

 

PAS 8 

 

 

PAS 9 

Solicitanț i 

Biroul GAL 

APDRP 
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VII.1 DISPOZITIVUL DE EVALUARE MONITORIZARE ŞI CONTROL 

 

Pentru buna implementare a Planului de Dezvoltare, pe parcursul implementării 

acestuia se va colabora cu DADR şi cu Agenţia de Plăţi Satu Mare, în vederea 

obţinerii tuturor rezultatelor preconizate obiectivele strategiei. Pe parcursul 

implementării strategiei de dezvoltare se vor realiza evaluări permanente cu 

privire la relevanţa, eficienţa, eficacitatea şi impactul activităţilor realizate. Se va 

urmări, pe perioada derulării proiectului, monitorizarea costurilor, a calităţii şi a 

timpului în vederea încadrării în timpul şi costurile planificate, precum şi 

respectarea standardelor de calitate. Se vor face analize periodice, în cadrul 

cărora resursele, activităţile şi rezultatele vot fi monitorizate prin raportarea la 

obiectivele imediate şi la cele generale, comparând realitatea cu activităţile 

programate, timpul estimat, costurile şi calitatea, eventualele deviaţii faţă de 

specificaţiile din proiect, impactul şi problemele determinate de acestea, precum 

şi recomandări pentru acţiunile viitoare. 

VII.1.1. EVALUAREA 

Obiective 

Pentru a implementa Planul de Dezvoltare a GAL Zona Sătmar şi pentru buna 

realizare a tuturor obiectivelor strategice, procesul de evaluare este 

indispensabil, scopul final al acestei etape fiind cuantificarea nivelului eficacităţii 

şi eficienţei acţiunilor implementate. În etapa de evaluare se va analiza modul în 

care diferitele activităţi au condus la îndeplinirea scopului iniţial. Prin procesul de 

evaluare, impactul Strategiei de dezvoltare va fi analizat ţinând cont de liniile 

directoare strategice ale Comunităţii prevăzute în articolul 9 al Regulamentului 

Consiliului (CE) nr.1698/2005 şi de problemele de dezvoltare rurală specifice 

teritoriului privind cerinţele de dezvoltare durabilă, impactul asupra mediului şi 

prevederile relevante din legislaţia comunitară. 
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Procesul de evaluare 

În primul rând considerăm că este important de menționat că evaluarea 

rezultatelor obţinute va fi realizată de evaluatori independenţi, de organisme care 

nu au o implicare directă în punerea în aplicare, gestionarea şi finanţarea 

proiectelor. Evaluarea va analiza rezultatele şi impacturile programelor estimând 

eficacitatea şi relevanţa măsurilor. 

Ne propunem ca toate activităţile  legate de evaluare să se deruleze „in itinere”. 

Acestea includ toate activităţile de evaluare care trebuie să fie realizate pe 

întreaga perioadă de programare, cuprinzând o evaluare ex Ante, intermediară şi 

ex post la nivel de program. 

Evaluarea „in itinere”  presupune: 

 examinarea evoluţiei programului în raport cu obiectivele sale, prin 

intermediul unor indicatori de rezultat şi după caz, de impact; 

  ameliorarea calităţii programelor şi punerea în aplicare a acestora; 

 examinarea propunerilor de modificare semnificativă a programelor; 

 pregătirea evaluării intermediare şi a evaluării ex post. 

Etapa de evaluare ex ante vor fi evaluate nevoile pe termen mediu şi lung, 

obiectivele de îndeplinit, rezultatele aşteptate, obiectivele cuantificate, în special 

din punctul de vedere al impactului în raport cu situaţia iniţială.  

Ne propunem ca în etapa de evaluare intermediară şi ex post să fie realizate sub 

responsabilitatea DADR respectând termenii şi condiţiile prevăzute în articolele 

86 şi 87 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005, şi vor examina gradul 

de utilizare al resurselor, eficacitatea şi eficienţa programării FEADR, impactul 

socio - economic al acesteia, precum şi impactul asupra priorităţilor comunitare. 

Considerăm că după încheierea evaluării intermediare, AM va aprecia nevoia unor 

posibile modificări ale Planului de Dezvoltare GAL Zona Sătmar, în special cele 

legate de îmbunătăţirii a calităţii acestuia şi a implementării. 

În vederea realizării evaluării se propune un dispozitiv clar de organizare a 

înregistrării şi raportării către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatelor 

implementării proiectelor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, 

evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o bază bine stabilită şi presupune 

elaborarea unui set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei 
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obţinute în urma implementării proiectului) şi a unei metodologii de evaluare 

(inclusive rapoarte de evaluare – intermediare şi finale) a rezultatelor 

implementării. Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la 

timp a proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea 

adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea 

activităţilor şi rezultatelor acestuia.  

 

VII.1.2. MONITORIZAREA 
 

Obiectiv: evidenţierea în mod permanent situaţia costurilor implementării 

strategiei, respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor prevăzute în 

planul de acţiune respectiv întârzierile/dificultăţile în realizarea activităţilor şi 

motivaţia acestora. Prin monitorizarea permanentă a procesului de implementare 

a strategiei de dezvoltare se vor evidenţia de asemenea şi modificările survenite. 

Scopul monitorizării: 

 Raportare internă și externă 

 Analiza rezultatelor și a impactului abordărilor de jos în sus 

 Identifică cazurile de bune practici 

 Evaluarea și controlul riscurilor  

 Dinamica schimbărilor sociale 

Activitățile legate de monitorizare vor fi realizate în concordanţă cu cerinţele 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 şi 

anume respectând principiul „O abordare comună a monitorizări şi evaluării” 

activităţile aferente se vor alinia „Cadrului comun de monitorizare şi evaluare” La 

nivelul GAL monitorizarea se va face pe indicatorii Planului financiar. La nivelul 

proiectelor monitorizarea se va face pe indicatorii proiectului. 

Etapa procesului de monitorizare implică și realizarea unui bilanţ continuu şi 

sistematic al contribuţiilor bugetare, al activităţilor finanţate conform măsurilor şi 

a datelor privind primele rezultate la nivelul proiectelor.  

Procesul de monitorizarea se va efectua în principal cu ajutorul rapoartelor 

anuale de execuţie care vor fi transmise DADR şi AM până la data de 30 iunie a 

fiecărui an. 
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În raportul anual de execuţie vor fi cuprinse toate informaţiile cantitative şi 

calitative prevăzute la articolul 82 din Regulamentul 1698/2005. În special, 

aceste rapoarte vor include: 

 un tabel cuprinzând execuţia financiară a programului prezentând, pentru 

fiecare măsură, 

 lista cu sumele plătite beneficiarilor pe perioada anului calendaristic  

 tabelele de monitorizare care vor cuprinde informaţii cantitative bazate pe 

indicatorii comuni de realizare şi de rezultat.  

 un rezumat al activităţilor de evaluare „in itinere”. 

Monitorizarea trebuie să prevadă un dispozitiv riguros şi transparent de  

vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării 

strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea 

anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate.  

De ce monitorizăm? 

 

 

Monitorizarea strategică 

Pentru realizarea monitoringului Planului de Dezvoltare al GAL Zona Sătmar vor fi 

întocmite raportări strategice care vor conţine un rezumat al rapoartelor anuale 
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de execuţie pentru anii anteriori - Rapoartele strategice vor conţine de asemenea 

descrierea: 

 realizărilor şi rezultatelor programelor de dezvoltare rurală în raport cu 

indicatorii stabiliţi în strategia de dezvoltare 

  rezultatele activităţilor de evaluare „in itinere” pentru fiecare program  

În aceste rapoarte vor fi incluse informaţii privind evoluţia indicatorilor de 

realizare, de rezultat şi de impact, precum şi o actualizare a indicatorilor de 

referinţă, în cazul în care acest lucru este necesar. Indicatorii utilizaţi în raportări 

vor fi următoarele: 

1. Indicatori financiari 

În fiecare an se va face raportarea privind informaţiile financiare. Raportul de 

execuţie, precum și execuția indicatorilor financiari vor fi centralizați sub forma 

unui tabel ce va cuprinde execuţia financiară a programului prezentând, pentru 

fiecare măsură, o listă cu sumele plătite beneficiarilor pe perioada anului 

calendaristic. 

2. Indicatori de realizare 

La fel ca și indicatorii financiarii, cei de realizare vor fi raportați annual pe baza 

unui raport annual de realizare. 

3. Indicatori de rezultat 

În această etapă raportarea în privinţa indicatorilor de rezultat comuni şi 

suplimentari se va face anual rapoartele strategice vor include evoluţia 

indicatorilor de rezultat. Un element inovativ pe care dorim să-l introducem în 

această etapă se referă la creearea unui sistem propriu, inexistent și neutilizat 

încă în nici o țară din Uniunea Europeană. Este vorba despre un indice propriu, 

elaborat de un expert al parteneriatului. Acest indicator se bazează pe existența 

unui chestionar complex și al unui interviu cu întrebări deschise. Astfel, în 

momentul încheierii proiectelor acest indicator poate măsura nivelul instituțional 

sau de dezvoltare socio-economică atins, sau pur și simplu rezultatele generate 

de acel proiect. Acest instrument, indice propriu al GAL Zona Sătmar va fi utilizat 

doar ca și instrument intern al GAL pentru verificare rezultatelor, având în vedere 

că acest instrument nu este încă recunoscut și funcționabil pe plan național. Însă 
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ca și metodă internă-inovativă considerăm că va fi deosebit de utilă, furnizând 

informații relevante la impactul pe care-l au proiectele realizate. 

4. Indicatori de impact 

În vederea evaluării impactului şi al indicatorilor corespunzători este nevoie de 

întocmirea de rapoarte de evaluare. Frecvenţa raportărilor coincide cu evaluarea 

ex ante, cu evaluarea intermediară, şi cu evaluarea ex post. Evaluatorii 

independenţi sunt responsabili de evaluarea impactului. 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune: 

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului  

(sau depistarea problemelor); 

- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a 

resurselor; 

- Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi 

rezultatele proiectului; 

- Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia 

este oferită factorilor de decizie la cel mai înalt nivel. 

 

Indicatorii sunt folosiții drept instrumente de evaluare a gradului în care au fost 

realizate obiectivele preconizate prin măsuri sau programe globale. Evaluarea 

impactului, care reprezintă măsura în care un program și-a îndeplinit obiectivele 

strategice, se efectuează pe baza realizărilor și a rezultatelor măsurilor 

individuale, prin intermediul ierarhiei obiectivelor. 

La nivelul GAL monitorizarea se va face pe indicatorii Planului financiar. La 

nivelul proiectelor monitorizarea se va face pe indicatorii proiectului. Dacă 

indicatorii dintr-un anumit proiect nu sunt direct compatibili cu indicatorii comuni 

sau suplimentari standard, se va proceda  și la o „transformare” a indicatorilor 

proiectului în indicatori standard comuni sau în cel mai rău caz suplimentari. 

Monitorizarea oferă informații privind evoluția punerii în aplicare a programului în 

raport cu indicatorii de inputuri financiare, de realizări și de rezultate. 
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Pista de audit pentru implementarea strategiei 

Nr.crt Indicator Metoda Responsabil Ținta 

2015 

1.  Număr de proiecte depuse raport Departamentul tehnic 210 

2.  Număr de proiecte 

eligibile 

raport Departamentul tehnic 150 

3.  Număr de proiecte 

conforme 

raport Departamentul tehnic 130 

4.  Număr de proiecte 

selectate 

raport de 

selecție 

Departamentul tehnic 79 

5.  Număr de proiecte 

contractate 

raport Departamentul tehnic 79 

6.  Număr de proiecte 

implementate 

raport Departamentul tehnic 79 

7.  Valoarea proiectelor 

depuse 

raport Departamentul tehnic 7,000,000 € 



 

 200 

8.  Valoarea proiectelor 

eligibile 

raport Departamentul tehnic 6,200,000 € 

9.  Valoarea proiectelor 

selectate 

raport Departamentul tehnic 3,563,956€ 

10.  Valoarea proiectelor 

contractate 

raport Departamentul tehnic 3,563,956€ 

11.  Valoarea proiectelor 

implementate 

raport Departamentul tehnic 3,563,956€ 

12.  Număr de locuri de muncă 

create 

raport Departamentul tehnic 50 

13.  Număr de beneficiari raport Departamentul tehnic 79 

14.  Număr de proiecte pe 

comune 

raport Departamentul tehnic 6-

7/localitate 

15.  Număr de beneficiari 

publici 

raport Departamentul tehnic 11-13 

16.  Număr de beneficiari 

privați 

raport Departamentul tehnic 35 

17.  Număr de beneficiari civili raport Departamentul tehnic 28 

18.  Număr de proiecte depuse 

pe măsuri 

raport Departamentul tehnic conform 

fișei 

măsurii 

19.  Număr de proiecte 

selectate pe măsuri 

raport Departamentul tehnic conform 

fișei 

măsurii 

20.  Valoarea proiectelor 

selectate pe măsuri 

raport Departamentul tehnic conform 

fișei 

măsurii 

21.  Număr de proiecte 

implementate în 

parteneriat 

raport Departamentul tehnic 25 

22.  Număr de proiecte raport Departamentul tehnic 15 
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implementate de ferme de 

semi-subzistență 

23.  Apeluri de proiecte număr Departamentul tehnic 3 

24.  Ghiduri pentru solicitanță număr Departamentul tehnic 9 

25.  Proiecte de cooperare număr Manager GAL 3 

 

Pista de audit pentru funcționarea GAL 

Nr. 

crt 

Indicator Metoda Responsabil Ținta 

2015 

1.  Număr de acțiuni de 

informare 

proces verba/minuta 

poze 

raport de activitate 

Departament de 

animare 

30 

2.  Număr de participanți la 

acțiuni de informare 

liste de prezență Departament de 

animare 

2500 

3.  Număr de apariții în presă articole, materiale din 

presa scrisă, TV, radio, 

online 

Departament de 

animare 

20 

4.  Număr de beneficiari 

consiliați 

registru Departament de 

animare 

300 

5.  Număr de întâlniri proces verba/minuta 

poze 

raport de activitate 

Departament de 

animare 

60 

6.  Participanți la întâlniri liste de prezență Departament de 

animare 

1200 

7.  Număr de sesiuni de instruire contracte 

poze 

raport de activitate 

Manager GAL 8 

8.  Participanți la sesiuni de 

instruire 

liste de prezență 

diplome 

Manager GAL 160 

9.  Număr de studii elaborate contract 

studii 

Manager GAL 8 

10.  Echipamente achiziționate număr Manager GAL 54 

11.  Materiale de promovare bucăți Manager GAL 18000 



 

 202 

elaborate 

12.  Participări la evenimente 

RNDR, REDR 

număr Manager GAL 11 

13.  Proiecte de cooperare număr Manager GAL 3 

 

 

VII.1.3. CONTROLUL 

 

Obiective: prin această activitate se dorește stabilirea unui sistem de verificare 

a respectării planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare. În 

cadrul activităţilor de control vor fi realizate şi rapoarte de verificare pe teren. 

Controlul funcţiilor delegate precum şi controlul managementului implementării 

strategiei de dezvoltare vizează următoarele puncte principale: 

 Asigurarea respectării regulilor de procedură; 

 Utilizarea documentelor tip; 

 Documentarea indicatorilor de analiză şi evaluare; 

 Respectarea convenţiilor şi anexelor tehnice şi financiare; 

 Calitatea gestionării dosarelor până la momentul arhivării acestora, care 

vizează ritmul în care un dosar este depus, instrumentat, programat, 

avizat, plătit şi arhivat; 

 Calitatea monitorizării în diferitele stadii de avansare a dosarului care 

vizează respectarea funcţiilor de gestiune, evaluare, urmărire, alertă, 

control şi restituire ale acestuia. 

Toate rezultatele acestor controale vor fi analizate de Comitetul Director al GAL 

care trebuie să stabilească măsurile corective ce vor fi luate în vederea 

îmbunătăţirii dispozitivului său, luând în considerare rezultatele misiunilor de 

control. 

 
Procesul de control 
 

În vederea definirii activităţilor de control al calităţii managementului se va 

realiza pe baza unui plan de control. Programarea vizitelor (controalelor) va 

trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: eficienţa unor astfel de 
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demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a aspectelor de 

ordin tehnic legate de proiect etc. 

Astfel, în vederea asigurării celor de mai sus amintite se impune ca etapa de 

control să aibă în vedere următoarele aspecte: 

 Verificare dosarelor în funcţie de criteriile aplicabile (de eligibilitate şi de 

selecţie); 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate (geografice, temporale, referitoare la 

coordonatorul lucrărilor şi, respectiv la tipul de cheltuieli); 

 Instrumentarea tehnico-economică a dosarului; 

 Consultarea serviciilor; 

 Planul de finanţare/cost total eligibil; 

 Respectarea obligaţiilor regulamentare. 

Toate aceste activități de verificare-control GAL Zona Sătmar le va realize în 

vederea atingerii obiectivelor specifice enumerate mai jos: 

 Punerea la dispoziţia factorilor implicaţi a tuturor informaţiilor referitoare 

la gestionarea şi implementarea măsurilor; 

 Informarea periodică a DADR cu privire la evoluţia măsurilor; 

 Intervenţia în timp real asupra întregului lanţ de management şi de 

control al sprijinului. 

 

Sarcinile dispozitivului de monitorizare, evaluare şi control 
implementat de GAL 

 

Sarcină GAL Zona Sătmar DADR SATU MARE Agenţia de Plăţi 

Informare X   

Sprijinirea 
elaborării 
proiectelor 

X   

Lansarea apelului 
pentru proiecte 

X   

Selectarea 
proiectelor 

X   

Controlul 
administrativ al 

dosarelor 

 X X 

Decizie X   
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Notificarea către 
beneficiar 

 X X 

Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   

 
 
 
 
VII.1.4. FIŞELE DE VERIFICARE A PROIECTELOR 
 
Data: 
Persoană întâlnită 
Semnătura 
Secţiunea A1: Condiţii administrativ-procedurale 

Nr. 
Crt 

Obiectivul 
analizei/verificării 

Expert Rezultatul verificării Observaţii 
GAL documentare la locul 

investiţiei 

Da Nu Nu 
este 
cazul 

Da Nu Nu 
este 
cazul 

1 Beneficiarul s-a 
prezentat la data, 
locul si ora 
programata pentru 
începerea 
verificării? 

Expert 1        

Expert2        

2 Persoanele întâlnite 
în cursul 
verificării şi 
implicate în proiect 
corespund cu cele 
precizate în 
cererea de 
finanţare? 

Expert 1        

Expert2        

3 Beneficiarul a 
participat nemijlocit 
prin reprezentantul 
legal/tehnic la 
toate etapele de 
verificare pe teren 
a Cererii de 
Finanţare? 

Expert 1        

Expert2        

4 Pentru efectuarea 
verificărilor, 

Expert 1        
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beneficiarul a 
asigurat accesul 
neîngrădit la 
obiectivul de 
investiţie? 

Expert2        

51 Localizarea/ 
amplasarea 
proiectului 
este conforma cu 
cea specificata de 
beneficiar in 
Cererea de 
Finanţare 
si in documentele 
anexate Cererii 
de Finanţare? 

Expert 1        

Expert2        

61 Condiţiile existente 
pe teren permit 
realizarea 
investiţiilor 
prevăzute in 
Studiul de 
fezabilitate: utilaje, 
dotări (după caz)? 

Expert 1        

Expert2        

71 Infrastructura 
existentă folosită 
pentru realizarea 
proiectului 
corespunde cu 
descrierea dată în 
cererea de 
finanţare? 

Expert 1        

Expert2        

81 Descrierile tehnice 
despre obiectul 
de investiţii pentru 
modernizări, 
extinderi si 
retehnologizări 
oferite 
în cadrul studiului 
de fezabilitate 
corespund realităţii 
? 

Expert 1        

Expert2        

9 Au fost realizate 
fotografii 
relevante pentru 

Expert 1        
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proiectpentru 
prezentarea 
situaţiei existente, 
la 
data vizitei pe 
teren? 

Expert2        

10 Categoriile de 
investiţii eligibile 
sunt în 
conformitate cu 
cele 
specificate în 
măsură? 

Expert 1        

Expert2        

111 Categoriile de 
investiţii neeligibile 
sunt în 
conformitate cu 
cele 
specificate în 
măsură? 

Expert 1        

Expert2        

121 Planul financiar 
este corect 
completat şi 
respectă gradul de 
intervenţie publică 
? 

Expert 1        

Expert2        

13 Pentru IMM-uri se 
respectă gradul 
de intervenţie 
publică din Planul 
financiar? 

Expert 1        

Expert2        

51 Pentru investiţiile noi se verifica existenţa terenului pe care va fi 
amplasată investiţia, conform documentelor anexate Cererii de Finanţare si 
localizarea acestora (ex: borne kilometrice, vecinătăţi etc.), care vor fi specificate 
la rubrica Observaţii GAL;  

Pentru modernizări se verifica daca amplasarea construcţiei existente, care 
urmează sa fie modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finanţare si din 
documentele anexate Cererii de Finanţare. 
 
61 Dacă investiţia se refera la înlocuirea unor maşini, utilaje etc., se verifica 
existenta acestora si daca starea acestora corespunde cu cele descrise in studiul 
de fezabilitate.  

Dacă proiectul se referă la achiziţionarea unor noi dotări se verifica dacă 
acestea au legătură cu proiectul propus spre finanţare şi sunt necesare 
proiectului, ca rezultat al identificării lor in baza studiului de fezabilitate. 
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71 Atât pentru modernizare cât şi pentru investiţie nouă, se verifică pe teren 
dacă proiectul are acces la infrastructură de bază (drumuri principale, 
electricitate, apă, canalizare etc.) şi starea acesteia, conform celor specificate in 
studiul de fezabilitate. Aceste date se înscriu la rubrica Observaţii GAL. 
 
81 Dacă investiţia se referă la modernizarea/ extinderea unei clădiri se 
verifică existenţa clădirii şi dacă starea fizică a clădirii corespunde cu cea descrisă 
în studiul de fezabilitate. 

Dacă investiţia se referă la modernizarea unui flux tehnologic, se verifică 
dacă acesta corespunde cu cel din studiul de fezabilitate;  

Dacă investiţia se referă la o modernizare:  
 dacă unitatea este in funcţiune, se verifică daca are autorizaţie de 

funcţionare şi dacă aceasta este in termen de valabilitate; Se 
solicită informaţii de la beneficiar privind numărul de salariaţi 
existenţi, cantitatea maximă prelucrată în anul anterior / semestrul 
anterior depunerii Cererii de finanţare şi dacă aceste informaţii 
corespund datelor din studiul de fezabilitate/ planul de afaceri. 

 
111 Se verifică dacă categoriile de investiţii preconizate sa fie realizate prin 
proiect si care sunt cuprinse in Bugetul indicativ sunt cuprinse in Lista 
cheltuielilor eligibile specifice măsurii/ Fişa tehnică a măsurii. In cazul in care o 
parte din cheltuielile eligibile din Bugetul indicativ sunt neeligibile se specifică. 
121  Se verifică in Bugetul indicativ dacă există cheltuieli neeligibile (din Lista 
cheltuielilor neeligibile specificate in Fişa tehnică a măsurii respective) care au 
fost încadrate la cheltuieli eligibile. Daca există astfel de situaţii, se specifică 
acest lucru. Aceste observaţii se înscriu la rubrica Observaţii GAL. 
 

 

Secţiunea A2: Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de 

finanţare cu originalele aflate la solicitant: 

Nr
. 
Crt 

Documentul verificat (copia 
cu originalul 
existent la solicitant) 

Expert Rezultatul 
verificării la locul 
investiţiei 

Observaţii GAL 

Da Nu Nu este 
cazul 

 

1 Document 1 Expert 1     

Expert2     

2 Document 2 Expert 1     

Expert2     

3 Document 3 Expert 1     

Expert2     
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Nr
. 
Crt 

Documentul verificat (copia 
cu originalul 
existent la solicitant) 

Expert Rezultatul 
verificării la locul 
investiţiei 

Observaţii GAL 

Da Nu Nu este 
cazul 

 

4 ………………. Expert 1     

Expert2     

5 Document n.. Expert 1     

Expert2     

 

Pentru documentele care nu au putut fi verificate, se va specifica la rubrica 

Observaţii GAL cauza neverificării (de exemplu: documentul este depus la 

organismul …. pentru avizare etc.). 

 

Concluzii 

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de 

finanţare? 

Da     NU 

Observaţii GAL: vor fi menţionate la rubrica „Observaţiile GAL” toate aspectele 

neclare întâmpinate la studierea documentaţiei in birou si efectuarea verificării pe 

teren si orice alte constatări ale experţilor care pot afecta implementarea 

proiectului. 

 

 

 

Responsabil 

compartiment 

administrativ 

Data 

ZZ/Luna/Anul 

Aprobat de 

Nume 

Prenume 

 ………/………./……… 

Întocmit de 

Nume 

Prenume 

 ………/………./……… 
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Întocmit de 

Nume 

Prenume 

 ………/………./……… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 210 

PARTEA A -VIII – A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
REŢELEI 
 
VIII.1. COOPERARE 
 

Membrii fondatori ai GAL, comunităţile locale, precum şi persoanele juridice şi 

fizice datorită faptului că sunt aşezaţi în judeţ de granită au o experienţă minimă 

în cooperări transfrontaliere. Astfel,la nivelul GAL-ului mai multe comunităţi au 

implementat cu succes proiecte de cooperare transfrontalieră PHARE CBC 

România-Ungaria sau PHARE CBC România-Ucraina. Dintre aceste comunităţi 

amintim: Lazuri, Micula, Dorolţ, Botiz şi Viile Satu Mare. Fiecare localitate din GAL 

are cel puţin o localitate înfrăţită dintr-o ţară membră a Uniunii Europene. Multe 

orimării lucrează la elaborarea de proiecte în cadrul fondurilor structurale-FEDR, 

Programul Teritorial de Cooperare România-Ungaria-Slovacia-Ucraina. 

GAL-ul are o relaţie de parteneriat formalizată prin acorduri de parteneriat 

recunoscute și încheiate cu: 

 Microregiunea KRASZT din Slovacia 

 Microregiunea „36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület”din Ungaria 

 Microregiunea „Összefogás a Sárréti Kistérségért Egyesület” din Ungaria 

În prezent purtăm tratative în vederea încheierii unui parteneriat cu GAL Gozo 

din Malta.  

La nivel naţional s-a încheiat un parteneriat cu un GAL din județul Călărași și se 

dorește încheiere de parteneriate cu Microregiunea Țara Zarandului din județul 

Hunedoara și cu un GAL din județul Sălaj, GAL ce urmează să se înființeze sub 

numele de GAL Tovishat. 

Cooperarea în cadrul GAL Zona Sătmar se va desfăşura la două nivele: 

1.Cooperare internă 

- Cooperare în cadrul teritoriului – pentru realizarea strategiei de dezvoltare 

locală 

- Cooperare inter-teritorială – pentru dezvoltarea unor proiecte comune şi 

pentru alcătuirea unei reţea de sprijin profesional 

2.Cooperare externă 
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- Cooperare internaţională  - pentru însuşirea unor experienţe privind derularea 

programului Leader în viitor şi pentru dezvoltarea de proiecte comune. 

 

 
VIII.1.1. COOPERARE INTERNĂ 

 

Această cooperare se va desfăşura la două nivele pe de o parte în cadrul GAL-

ului la nivel de partenerii asociaţi, pe de altă parte inter-teritorială între teritoriile 

Leader din România. Importanța cooperării la nivelul teritoriului este are mare 

valoare pentru realizarea unor proiecte integrate. Dezvoltarea comunităţii locale 

şi realizarea unor proiecte comune se poate efectua numai prin colaborarea între 

partenerii asociaţi în GAL.  

În urma dobândirii statutului judiric Asociaţia nou înfiinţată prin care se va realiza 

funcţionarea instituțională a GAL-ului are rolul de a furniza informaţii pentru 

aceşti parteneri şi de a sprijini profesional aceste intenţii de cooperare şi să oferă 

asistenţă tehnică în derularea proiectelor. 

Nr. 
crt
. 

Partenerul/pa
rtenerii 

Tematica 
cooperării 

Obiective Valoarea 
proiectulu

i (euro) 

Rezultate 

21 Intenţii de cooperare 
1. GAL Tovishat Prelucrarea 

fructelor şi 

legumelor în 
mod 

tradiţional 

Identificarea şi 

păstrarea unor 

metode de 
prelucrare 

5.000 Păstrarea vechilor 

metode de prelucrare 

2. GAL Țara 
Zarandului 

Integrare 
socio-

culturală pe 
piața muncii 

Crearea de 
locuri de muncă 

în mediul rural 

8.000 Realizare studiu 
privind șansele de 

integrare pe piața 
muncii a tinerilor, 

curs comun și forum 
cu persoanele juridice 

din cele două GAL-uri 

3. GAL Valea 
Moștiștei 

Creșterea 
economică 

în 

parteneriat 

Identificarea 
problemelor cu 

care se 

confruntă 
persoanele 

juridice din cele 
două GAL-uri 

6500 Crearea unui forum 
interactiv de discuții 

între reprezentanții 

persoanelor juridice 
din cele două GAL-

uri,realizarea unui 
site interactiv cu 

funcții de marketing 

comun al celor două 
GAL-uri 
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În vederea facilitării cooperării inter-teritoriale, GAL Zona Sătmar a făcut 

demersuri pentru semnării unor acorduri de parteneriate. Organizaţiile semnatare 

ale acestui acord de parteneriat au identificat următoarele direcţii de acţiune ca 

fiind prioritare: 

• Cooperarea între teritorii în vederea implementării proiectelor de dezvoltare 

locală prin abordarea LEADER 

• Identificarea şi fructificarea oportunităţilor de dezvoltare locală 

• Dezvoltarea în comun a competenţelor şi abilităţilor necesare pentru animarea 

teritoriilor reprezentate 

• Cooperarea în vederea conservării patrimoniului rural, cultural şi istoric, 

dezvoltării economice locale, promovarea turismului, etc. 

 

VIII.1.2 COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

 

Considerăm că una din activitățile de bază pentru însuşirea unor experienţe 

privind derularea programului Leader în viitor şi pentru dezvoltarea de proiecte 

comune îl constituie cooperarea și implicarea în relații internaționale. Pentru 

asigurarea cooperărilor internaţionale GAL Zona Sătmar a semnat trei acorduri de 

parteneriate, două cu partener din Ungaria și unul cu partener din Slovacia: 

1. Microregiunea KRASZT din Slovacia 

2. Microregiunea „36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület”din Ungaria 

3. Microregiunea „Összefogás a Sárréti Kistérségért Egyesület” din Ungaria 

 

Acordurile au fost semnate pe perioadă nedeterminată pentru asigurarea 

colaborărilor viitoare. 
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Nr. 

crt. 

Partenerul/partenerii Tematica 

cooperării 

Obiective Valoarea 

proiectului/proiectelor de 
cooperare (euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 
1. GAL UNGARIA Schimb de bune 

practici 
Construcţia de 
parteneriate între 

GAL-uri din 
exteriorul ţării.  

7800 Creşterea nivelului de 
cunostinţe a 45 de 

persoane privind 
programul Leader. 

2. Intenţii de cooperare 
1.  

 

GAL KRASZT 

SLOVACIA 

Elaborare de 
studiu, vizită-

schimb de 

experiență 

Îmbunătățirea 
procesului de 

vânzare al 

produselor, 
marketingului, 

posiblități de 
prezentare și 

desfacere, 

creeare unui 
mediu favorabil 

economic 

25.000 40 de reprezentanți din 
cele două GAL-uri 

participanți la 

schimburi, pliante, 
mediatizarea 

produselor,expoziție de 
produse tradționale, etc 

 

 

2. 

 

GAL 36 Jó Palóc 

Közhasznú Egyesület  
UNGARIA 

Promovarea 

produselor 

specifice locale şi 
tradiţionale 

Realizarea unui 

festival cu 

produse 
tradiţionale şi 

specifice 
teritoriale cu 

GAL-ul din 

Ungaria 

24.000 1 festival româno-

maghiar 

Aprox.50 de participanți 
din România 

 

 
3. 

 

 
GAL Összefogás a Sárréti 

Kistérségért Egyesület 

UNGARIA 
 

Cultură, tradiții, 

învățarea 
meșteșugurilor 

străvechi. 

Cooperare cu 
GAL  din regiunile 

din Ungaria în 

 

Desfășurarea 
unor evenimente 

comune pentru 

tineri ce au ca 
scop învățarea 

comună a unor 

 

 
 

28.000 

Creșterea nivelului de 

cunoștințe și al  
conștiinței 

microregionale. 

Promovarea și 
păstrarea vie al unor 

tradiții, obiceiuri și 
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vederea realizării 

unor proiecte 
axate pe 

păstrarea 
tradițiilor, 

promovarea 
meșteșugurilor 

tradiționale 

 

meșteșuguri, 

obiceiuri, etc 

meșteșuguri specifice 

celor doi parteneri 
-realizarea unei analize 

privind traditiile 

 

 

 4. 

 

 

Gozo Action Group 
MALTA 

 

Tehnici și practici 

de parteneriat 
publici-privat 

Creșterea 

capacității de 

susținere comună 
al produselor 

locale, serviciilor 
de reprezentanții 

publici și privați 

 

 

 
38.000 

Experiența vastă în 

parteneriate pe care o 

are GAL-ul din Malta va 
crea posibilitatea 

realizării unui schimb și 
al unui studiu detailat 

cu privire la 
marketingul public-

privat realizat în GAL-ul 

din Malta, precum și 
organizarea unor 

forumuri, conferințe 
tematice comune 
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Proiect nr.1-Cooperare internațională 

Fructele locale-tradiții și obiceiuri în contextul necesității unei strategii de piață 

 

Obiectivul proiectului: creșterea procesului de valorificare a fructelor și al 

cantității de produse realizate 

 

Obiective specifice: 

 Creșterea aprecierii vinurilor locale-se vor organiza întâlniri între 

producătorii de vinuri din GAL-ul din Slovacia și Ungaria 

 Crearea unui spațiu de informare comun-vor fi organizate cursuri 

comune de învățare a marketingului, precum și discuții cu privire la tehnici 

de prelucrare 

 

Activități: 

 Masă rotundă-schimb de experiență 

 Realizare studiu privind produsele realizate în cele două GAL-

uri,vor fi prezentate produsele din fructe realizate, precum și locurile de 

desfacere al acestora 

 Realizarea unor hărți tematice comune-drumul vinului, drumul 

pălincii, drumul căpșunilor, etc. Aceste hărți vor fi create sub formă de 

pliante și se vor regăsi la hotelurile, pensiunile din cele două GAL-uri 

astfel, cetățenii vor putea afla informații despre GAL-ul din cealaltă țară 

 Degustare și concurs de vinuri și pălincă nobile-producătorii din cele 

două GAL-uri vor putea concura pentru a obține titlul de cel mai bun 

producător din România și/sau Slovacia 
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Proiect nr.2-Cooperare internațională 

Festivalul produselor tradiționale-marketingul produselor din GAL 

 

Obiectivul proiectului: Încurajarea schimburilor şi a stabilirii contactelor între 

producători, persoane implicate în desfacere, magazine prin crearea unor rețele 

de colaborare 

Obiective specifice: 

 Creșterea interesului pentru produsele locale-se vor organiza 

întâlniri unde vor fi prezentate produsele din GAL-urile partenere și 

beneficiile asupra sănătății utilizării al produselor naturale, locale, etc 

 Crearea şi dezvoltarea unor programe de instruire-reprezentanții 

persoanelor juridice, al producătorilor vor participa împreună la un forum 

unde vor fi prezentate tehnici și metode de marketing utilizate în cele 

două țări. Astfel, firmele se vor cunoaște reciproc, își vor prezenta politica 

de marketing, dar în acelaș timp vor avea posiblitatea prezentării propriilor 

servicii sau produse 

 Creșterea vizibilității produselor locale-organizarea unui festival 

comun român-maghiar, unde locuitorii comunităților din GAL vor putea 

degusta produsele partenerilor, dar în acelaș timp vor putea și achiziționa 

aceste produse 

 

Grup ţintă:  

 40 de persoane din România (reprezentanți ai grupurilor producătorilor, 

crescătorilor de animale, firmelor, magazinelor, etc), din cele două GAL-uri din 

România și Ungaria. Vor fi avantajați la participare tinerii sub 40 de ani, precum 

și femeile 

Astfel prin proiect dorim realizarea următoarelor activităţi : 

1. Elaborare Studiu privind metodele și tehnicile de marketing în Ungaria și România 

2. Realizare pagina web cu funcții de achiziție on-line prin contactarea directă al acelor 

producători ce dețin astfel de servicii 

3. Forum al reprezentanților din cele două GAL-uri 

4. Organizare festival GAL-urilor  
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Proiect nr.3-Cooperare internațională 

Tinerii si tradiile-proiect microregional româno-maghiar 

 

Obiectivul proiectului: Încurajarea schimburilor şi a stabilirii contactelor între 

tinerii români din GAL Zona Sătmar şi tinerii maghiari din Ungaria, promovarea 

unor acţiuni comune pe principiul dezvoltării durabile şi sustenabile. 

Obiective specifice: 

 Crearea de parteneriate microregionale durabile între tinerii din 

GAL Zona Sătmar, din judeţul Satu Mare, România şi cei din GAL-ul din 

Ungaria, prin desfăşurarea de activităţi şi acţiuni educaţionale şi 

comunitare comune 

 Crearea şi dezvoltarea unor programe educative de păstrare a 

tradiţiilor, obiceiurilor între instituţiile de învăţământ şi ONG-urile 

active pe probleme de tradiţii, obiceiuri din cele două localităţi în vederea 

unui management comun al acţiunilor viitoare din cele două GAL-uri  

 Dezvoltarea spiritului de iniţiativă în rândul beneficiarilor direcţi, 

pentru a deveni parteneri activi ai şcolilor şi ai societăţii 

Durata proiectului: 6 luni 

 

Grup ţintă:  

 40 de persoane din România (tineri şi însoţitori, profesori), din GAL Zona 

Sătmar, România şi 40 de persoane din Ungaria (tineri şi 

însoţitori,profesori). Tinerii vor fi din grupa de vârstă 14 – 19 de ani. 

Justificare: Pe lângă problemele generale cu care se confruntă tinerii de 

oriunde – autocunoaştere şi autodescoperire, formare şcolară şi profesională 

(educaţie şi construirea carierei), petrecerea timpului liber, capitalul relaţional, 

financiar, etc., şi o altă provocare, cea a existenţei multiculturale. 

Considerăm deosebit de important realizarea unui proiect de instruire comun al 

tinerilor din România şi Ungaria în vederea realizării unui schimb de experienţă în 

domeniul tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonelor din care provin. 
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Tinerii îşi petrec timpul liber în locaţii diferite, în anumite cazuri chiar în moduri 

diferite. Leagă prietenii în mare parte cu persoane din acelaşi grup. Nu s-ar 

putea spune că există cu adevărat interesul pentru înţelegerea şi acceptarea 

tinerilor aparţinând altor grupuri. Considerăm că prin activităţile propuse, ce au 

în vedere dimensiunea  multiculturală, care oferă ocazii pentru o mai bună 

cunoaştere reciprocă, activităţi care să le dea posibilitatea să petreacă mai mult 

timp împreună şi să descopere lucruri pe care le au în comun – interese, nevoi, 

aşteptări, dorinţe, probleme, reuşite, etc. – se poate depăşi această distanţă. O 

experienţă pozitivă internaţională va duce la reconsiderarea modelelor de 

colaborare locală.  

 

Astfel prin proiect dorim realizarea următoarelor activităţi : 

5. Elaborare Studiu despre problematica păstrării tradiţiilor în cele două GAL-uri 

partenere 

6. Organizare concurs tematic „Ideile tale contează: implică-te în păstrarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor” 

7. Realizarea unui suport de curs privind obiceiurile şi tradiţiile în Uniunea 

Europeană, prin programe LEADER 

8. Organizare Şcoala de Vară „Tineretul Pro-Trecut, prezent şi viitor”.Şcoala de 

vară va avea loc în Ungaria şi va avea o durată de 4 zile. 

În cadrul taberei se vor organiza următoarele activităţi: 

 Grupuri tematice comune de pictură 

 Grupuri tematice de olărit 

 Grupuri tematice de folclor, muzică şi dans 

Lectorii de la cursuri vor aduce informaţii concrete despre fiecare GAL, astfel 

tinerii vor reuşi să-şi cunoască tradiţiile şi obiceiurile. Fiecare dimineaţă va 

debuta printr-o slujbă religioasă, astfel tinerii vor reuşi să cunoască şi riturile 

religioase ale partenerului. 

 Preparate speciale comune-se va organiza în ultima seară al taberei 

un concurs de gătit între elevi, fiecare dintre ei urmând a pregăti 

specialitatea GAL-ului din care provin, concurs de dans tradiţional-se 

va organiza un concurs de dansuri între tinerii din cele două ţări 
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Proiect nr.4-Cooperare internațională 

Tehnici și practici de parteneriat publici-privat 

 

Obiectivul proiectului: dezvoltarea cooperării între reprezentanții sectorului 

privat-public în vederea dezvoltării economice al celor două GAL-uri partenere din 

România și Malta. 

Obiective specifice: 

 Promovoarea parteneriatelor public-private-prin organizarea unor 

forumuri termatice între reprezentanții autorităților publice și persoanelor 

juridice  

 Intensificarea politicilor de marketing-prin organizarea unei rețele 

comune ale celor două GAL-uri din România și Ungaria 

 Creșterea calității produselor și îmbunătățirea sistemului de 

marketing-ne propunem elaborarea unei cercătări comune, ce va avea la 

bază experiențele pozitive, good-practice ale partenerilor din Malta 

 Creșterea interesului locuitorilor pentru produsele de tip bio-în 

Malta cetățenii pun un accent mare pe calitatea produselor consumate. Ne 

propunem să intensificăm colaborarea dintre cele 2 GAL-uri și să 

mediatizăm obiceiurile, tradițiile cetățenilor dintr-o țară insulară, unde 

locuitorii pun accent pe ceea ce consumă, pe stilul de viață sănătos, etc. 

 Creșterea interesului pentru produsele locale-se vor organiza 

întâlniri unde vor fi prezentate produsele din GAL-urile partenere și 

beneficiile asupra sănătății utilizării al produselor naturale, locale, etc 

 

Grup ţintă:  

 25 de persoane din România (reprezentanți ai persoanelor juridice și ai 

administrațiilor publice), din GAL-ul din România și Malta. Astfel prin proiect  

Activităţi : forum tematic-parteneriat instituționalizat, realizare studiu privind 

etapele marketingului, exemple din Malta, precum și din România. De asemenea, 

ne propunem realizarea unui stand cu produse tradiționale în Gozo, Malta, 

precum și unul cu produse tradiționale malteze în Micula, România. 



 

 220 

VIII.2 CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI 
 

Participarea la Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală reprezintă o oportunitate 

de colaborare între actori interesaţi de dezvoltare rurală. GAL Zona Sătmar va 

face demersurile pentru a deveni membru al RNDR. 

RNDR va oferi posibilităţi de cooperare şi va oferi sprijin în realizarea proiectelor 

de cooperare. Cu ajutorul reţelei GAL Zona Sătmar va urmări acţiunile cuprinse în 

planul de acţiune al RNDR: 

- Îmbunătăţirea guvernanţei locale  

- Îmbunătăţiera capacităţilor de management şi de planificare a persoanelor 

implicate în implementarea PNDR şi a strategiei de dezvoltare locale.  

- Îmbunătăţirea capacităţii de parteneriat între teritorii şi între actorii implicaţi 

în dezvoltarea rurală  

- Diseminarea bunelor practici şi a cunoştinţelor.  

 
 

 
ANEXA 1 

 
CHESTIONAR  

COMUNA ___________________ 
 

PERF. Dacă ar trebui să apreciaţi printr-o notă performanţa autorităţilor 

administrative actuale din Odoreu în ceea ce priveşte asigurarea unei vieţi de bună 
calitate pentru locuitorii comunei, ce notă le-aţi acorda? 

 
1 ______ 2 ______ 3 ______ 4 ______ 5 ______ 6 ______ 7 ______ 8 ______ 9 

______ 10  99. NR 
 

INF. Cât de informat vă consideraţi în legătură cu preocupările de dezvoltare 

comunitară a autorităţilor locale din comuna Odoreu? 
 

1. Sunt foarte bine informat/ă 
2. Sunt destul de informat/ă dar sunt multe lucruri pe care nu le cunosc 

3. Sunt foarte puţin informat, nu ştiu aproape nimic în acest sens 

9.      NR 
 

PRIOR. In ce domenii credeţi că ar trebui să se implice în mod prioritar autorităţile 
locale în anul 2007? Alegeţi cel mult trei răspunsuri, în ordinea importanţei: 

 
PRIOR1.  ׀______ ׀      PRIOR2. ׀______ ׀        PRIOR3. ׀______ ׀   
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1. Apă – canalizare 

2. Reţeaua de gaz 
3. Drumuri comunale 

4. Spaţii verzi 
5. Agricultură  

6. Deşeuri gospodăreşti 

7. Transport în comun din/către localitate 
8. Locuri de muncă 

9. Locuinţe 
10. Altceva ___________________________________________________________ 

99.      NR 

 
APA1. Credeţi că oamenii din comună doresc introducerea apei curente în gospodărie, 

indiferent de costuri?  
 

1. Indiferent de costuri, este nevoie de apă curentă în gospodărie pentru o viaţă de bună 

calitate 
2. Ar fi bine să avem apă curentă introdusă în gospodărie, dar costă prea mult şi nu ne 

putem permite 
3. Nu este nevoie de apă curentă, oamenii se descurcă cu mijloacele tradiţionale 

(fântână în curte / fântână la şosea / fântâna vecinilor / izvoare cu apă potabilă) 
9.      NR 

 

APA2. Credeţi că autorităţile locale ar trebui să urgenteze introducerea apei potabile 
şi a sistemului de canalizare în comuna Odoreu? 

 
1. Da, în opinia mea este cea mai importantă problemă comunitară ce trebuie de rezolvat 

în viitor 

2. Da, această problemă trebuie de rezolvat, dar nu este o urgenţă 
3. Nu este o prioritate a comunei, sunt alte probleme mult mai importante de care ar 

trebui să se ocupe autorităţile locale 
9.      NR 

 
APA3. Numai pentru cei care au ales varianta 1 sau 2: Credeţi că autorităţile 

locale se ocupă în mod corespunzător de această problemă a 

comunităţii? 
 

1. Da, sunt mulţumit de ceea ce fac autorităţile în acest sens. 
2. Nu pot aprecia, nu cunosc prea multe amănunte din ceea ce 

fac autorităţile. 

3. Nu sunt mulţumit de felul în care se ocupă autorităţile de 
această problemă.  

9.      NR  
 

GAZ1. Consideraţi că în comună există interes din partea locuitorilor pentru 

introducerea reţelei de gaze naturale, indiferent de costuri? 
 

1. Da, introducerea reţelei de gaze naturale este aşteptată de locuitori, indiferent cât 
costă 

2. Da, dar nu este o problemă urgentă 
3. Nu este nevoie de reţeaua de gaze naturale, deoarece există modalităţi alternative de 

încălzire 

9.     NR 
GAZ2.  Credeţi că autorităţile locale ar trebui să urgenteze introducerea reţelei de 

gaze naturale în comuna Odoreu? 
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1. Da, în opinia mea este cea mai importantă problemă comunitară ce trebuie de rezolvat 

în viitor 
2. Da, această problemă trebuie de rezolvat, dar nu este o urgenţă 

3. Nu este o prioritate a comunei, sunt alte probleme mult mai importante de care ar 
trebui să se ocupe autorităţile locale 

9.      NR 

 
GAZ3. Numai pentru cei care au ales varianta 1 sau 2: Credeţi că autorităţile 

locale se ocupă în mod corespunzător de această problemă a 
comunităţii? 

 

1. Da, sunt mulţumit de ceea ce fac autorităţile în acest sens. 
2. Nu pot aprecia, nu cunosc prea multe amănunte din ceea ce fac 

autorităţile. 
3. Nu sunt mulţumit de felul în care se ocupă autorităţile de 

această problemă.  

9. NR  
 

PRIORAG. Dintre cele două probleme prezentate anterior, care credeţi că este 
prioritară pentru locuitorii comunei? 

 
1. Problema asigurării apei curente 

2. Problema racordării la reţeaua de gaze naturale 

3. Nu mă pot pronunţa, ambele mi se par la fel de urgente 
4. Nu mă pot pronunţa, nu cunosc opinia concetăţenilor mei în această privinţă  

9.      NR 
 

DRUM1. Vă rog să vă gândiţi la starea drumurilor din localitate. Precizaţi apoi dacă 

sunt adevărate sau false următoarele afirmaţii legate de acest domeniu: 
 

 Itemi Adevărat  Fals NR 

DRUM11 Consider că drumurile comunale sunt în stare 
bună. 

1 2 9 

DRUM12 Autorităţile locale fac tot ce le stă în putinţă să 

le menţină într-o stare bună. 

1 2 9 

DRUM13 Calitatea drumurilor comunale trebuie 

îmbunătăţită. 

1 2 9 

DRUM14 Este nevoie de reparaţii semnificative ale 
drumurilor. 

1 2 9 

DRUM15 Drumurile comunale necesită investiţii majore. 1 2 9 

DRUM16 Comuna dispune  fondurile necesare pentru 
repararea drumurilor. 

1 2 9 

DRUM17 Trebuie de identificat fonduri extrabugetare 

pentru a îmbunătăţi calitatea drumurilor din 
comună. 

1 2 9 

 

DRUM2. Consideraţi că lucrările de drumuri din comună evoluează în ritmul necesar? 
 

1. Da, cred că lucrările evoluează bine 
2. Nu, lucrările ar putea fi executate într-un ritm mai accentuat 

3. Nu mă pot pronunţa, nu cunosc amănunte 

4. NR 
 

DRUM3. In ceea ce priveşte starea dumurilor din zona în care locuiţi dvs, vă 
consideraţi mai degrabă mulţumit sau mai degrabă nemulţumit? 
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1. Sunt mai degrabă mulţumit  

2. Sunt mai degrabă nemulţumit 
1.     NR 

 
DRUM4. Credeţi că autorităţile locale ar trebui să acorde mai mult interes zonei în 

care locuiţi dvs. în ceea ce priveşte lucrările de drumuri (amenajare, reparaţii, 

întreţinere)? 
 

1. Da     2. Nu     9. NR 
 

DRUM5. Ce tip de lucrări consideraţi necesare pentru anul viitor în zona în care locuiţi 

dvs.? 
 

1. Amenajare de drumuri 
2. Reparaţii de drumuri 

3. Intreţinerea drumurilor 

9. NR 
 

SPVER1. Consideraţi că există suficiente spaţii verzi în zona publică a comunei în care 
locuiţi? 

 
1. Da      2. Nu      9. NR 

 

SPVER2. Credeţi că ele sunt bine întreţinute? 
 

1. Da      2. Nu      9. NR 
 

SPVER3. Locuitorii din comună se implică în întreţinerea spaţiilor verzi? 

 
1. Da, se implică destul de mult 

2. Da, dar nu se implică suficient 
3. Nu se implică, deoarece este treaba Primăriei să aigure întreţinerea spaţiilor verzi 

4. Nu mă pot pronunţa, nu am suficiente informaţii despre această temă 
9.     NR 

 

SPVER4. Spaţiile verzi din comună sunt mai degrabă locuri decorative sau sunt mai 
degrabă spaţii de joacă şi de recreere? 

 
1. Mai degrabă sunt decorative 

2. Mai degrabă sunt spaţii de recreere 

3. Indeplinesc ambele roluri 
9.     NR 

 
SPVER5. Credeţi că în comună ar fi nevoie de un nou parc? 

 

1. Da, ar fi bine să avem un parc în comună, care să reprezinte un loc de destindere, de 
recreere 

2. Da, ar fi nevoie de un parc mai mic ca dimensiuni, unde să fie câteva plante decorative 
3. Nu, nu cred că este nevoie de un parc la noi în comună 

1. NR 
 

AGR1. Aţi putea aprecia câţi dintre locuitorii comunei lucrează în agricultură? 

 
1. Mai puţin de 25% dintre locuitori 

2. Intre 25% şi 50% dintre locuitori 
3. Intre 50% şi 75% dintre locuitori 

4. Mai mult de 75% dintre locuitori 
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5. Nu mă pot pronunţa, nu am informaţii în acest sens 

9. NR 
 

AGR2. Credeţi că este nevoie de investiţii în agricultură la dvs. în comună? 
 

1. Da, este nevoie de investiţii, agricultura trebuie modernizată la noi în comună 

2. Nu este nevoie de investiţii, ne descurcăm cu mijloacele tradiţionale 
3. Nu mă pot pronunţa, nu am informaţii din acest domeniu 

1. NR 
 

AGR3. Credeţi că agricultura este un domeniu cheie al dezvoltării comunei dvs.? 

 
1. Da      2. Nu      9. NR 

 
AGR4. O dată cu intrarea în Uniunea Europeană, credeţi că agricultura din comună se 

va îmbunătăţi din punct de vedere al calităţii produselor? 

 
1. Da      2. Nu      9. NR 

 
AGR5. Vă consideraţi informat în ceea ce priveşte programele UE în domeniul 

agriculturii? 
 

1. Da, mă consider foarte bine informat din acest punct de vedere 

2. Da, mă consider destul de bine informat din acest punct de vedere 
3. Nu, sunt destul de puţin informat din acest punct de vedere 

4. Nu sunt deloc informat din acest punct de vedere 
9. NR 

 

AGR6. Credeţi că autorităţile locale ar trebui să vă ofere informaţii noi/suplimentare 
despre programele de investiţii în agricultură ce vor deveni active după 2007? 

 
1. Da, ne interesează programele de investiţii în agricultură 

2. Nu avem nevoie de informaţii de acest gen, ne descurcăm şi fără programele de investiţii 
9. NR 

 

AGR7. Care din următoarele programe de investiţii în agricultură ştiţi că sunt folosite 
şi în prezent în comunitatea dvs.? 

 
1. SAPARD 

2. LEADER 

3. FEADR 
4. Nici unul din cele două 

9. NR 
 

AGR8. Despre care din cele două programe aveţi şi dvs. personal informaţii concrete? 

 
1. LEADER 

2. SAPARD 
3. FEADR 

4. Nici unul din cele două 
9. NR 

 

AGR9. Care din aceste programe vă interesează personal? 
 

1. LEADER 
2. FEADR 

3. SAPARD 
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4. Nici unul din cele două 

9. NR 
 

DESGOSP1. Există în comuna dvs. posibilitatea de depozitare controlată a deşeurilor 
din gospodărie? 

 

1. Da, avem o rampă de gunoi ecologică 
2. Da, avem o groapă  de gunoi, dar nu este una ecologică 

3. Nu, fiecare familie se descurcă cum poate cu deşeurile din gospodărie 
9. NR 

 

DESGOSP2. Credeţi că asigurarea mijloacelor de depozitare selectivă a deşeurilor din 
gospodărie este necesară în comuna dvs.? 

 
1. Da, este necesar un astfel de proiect în comuna noastră 

Motivaţi 

_______________________________________________________________ 
2. Nu, un astfel de proiect nu este important pentru comuna noastră 

Motivaţi 
_______________________________________________________________ 

3. Nu mă pot pronunţa, nu am informaţii suficiente 
9. NR 

 

DESGOSP3. Credeţi că autorităţile din comună se descurcă satisfăcător în ceea ce 
priveşte depozitarea controlată şi ecologică a deşeurilor menajere? 

 
1. Da, autorităţile fac tot ce le stă în putinţă din punct de vedere legal 

2. Da, dar ar trebui să se implice mai mult în ceea ce priveşte informarea cetăţenilor din 

comună cu privire la această problemă 
3. Nu, această problemă nu este o prioritate pentru autorităţile din comună 

4. Nu mă pot pronunţa, nu am informaţii în acest domeniu 
9. NR 

 
DESGOSP4. Din câte ştiţi dvs., oamenii din comună valorifică îngrăşămintele naturale 

rezultate din gunoiul de grajd? 

 
1. Da, aşa se procedează din cele mai vechi timpuri 

2. Nu, cei mai mulţi oameni nu mai utilizează îngrăşămintele naturale 
9. Nu ştiu, nu am informaţii în această privinţă 

 

 
TRANSP1. Sunteţi mulţumit în general de asigurarea transportului în comun din şi 

înspre localitatea Odoreu? 
 

1. Da    2. Nu    9. NR 

 
TRANSP2. Având în vedere următoarele aspecte, vă rog să precizaţi dacă ele mai 

trebuie îmbunătăţite sau corespund aşteptărilor dvs.? 
 

 Itemi Trebuie 

îmbunătăţite 

Corespund 

aşteptărilor 

Nu ştiu 

TRANSP21 Orarul mijloacelor de transport 1 2 9 

TRANSP22 Numărul de locuri 1 2 9 

TRANSP23 Timpul de parcurs 1 2 9 

TRANSP24 Preţul biletelor şi abonamentelor 1 2 9 

TRANSP25 Starea de întreţinere a maşinilor 1 2 9 
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TRANSP3. Ce aşteptări aveţi dvs. personal/familia dvs. faţă de autorităţile locale în 
ceea ce priveşte transportul în comun? 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

MUNCA1. Credeţi că numărul locurilor de muncă în comuna dvs. corespunde nevoilor 
actuale? 

 
1. Da     2. Nu     9. NR 

 

MUNCA2. Ce fel de locuri de muncă ar mai trebui înfiinţate în viitorul apropiat în 
comună? 

 
1. Locuri de muncă în domeniul agricol 

2. Locuri de muncă în domeniul industriei 

3. Locuri de muncă în domeniul serviciilor 
9. Nu ştiu, nu mă pot pronunţa 

 
MUNCA3. Ce credeţi că ar trebui să facă autorităţile locale pentru a creşte numărul de 

locuri de muncă din comună? 

 
1. Ar trebui să atragă noi investitori în zonă 

2. Ar trebui să susţină micile afaceri prin scăderea taxelor locale, pentru ca acestea să se 
poată dezvolta în continuare şi astfel să apară noi locuri de muncă 

3. Ar trebui să acorde facilităţi (de exemplu terenuri, spaţii pentru construcţie, posibilitatea 
de racordare la utilităţi) pentru firmele nou înfiinţate care funcţionează în comună şi 

astfel să apară noi locuri de muncă 

4. Altceva, de exemplu 
___________________________________________________________ 

9. Nu ştiu, nu cunosc informaţii de acest gen 
 

 

 
 

 
MUNCA4. Vă rog să vă gândiţi la tinerii din comuna dvs. Spuneţi apoi dacă sunteţi de 

acord sau nu cu următoarele afirmaţii: 
 

  Itemi Acord  Dezacord  NR 

MUNCA41 Cei mai mulţi tineri nu doresc să lucreze în 

comună, preferă să meargă la oraş.  

1 2 9 

MUNCA42 Cei mai mulţi tineri nu doresc să lucreze în 

comună, preferă să meargă în străinătate. 

1 2 9 

MUNCA43 Tinerii din comună sunt cei care îşi deschid noi 
afaceri în comună, ei creează noi locuri de muncă. 

1 2 9 

MUNCA44 Locurile de muncă din comună sunt sub nivelul de 

pregătire al tinerilor. 

1 2 9 

MUNCA45 Tinerii din comună se mulţumesc cu orice fel de 

loc de muncă, dacă este în localitate. 

1 2 9 

MUNCA46 Tinerii nu sunt angajaţi pe locurile de muncă 
existente, pentru că în rândul lor fuctuaţia este 

mai mare. 

1 2 9 
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MUNCA47 Locurile de muncă din comună nu sunt atractive 

pentru tinerii din Odoreu. 

1 2 9 

MUNCA48 Tinerii nu reuşesc să se descurce cu banii pe care 
îi câştigă muncind în localitate. 

1 2 9 

 

 
MUNCA5. Consideraţi că investitorii străini ar găsi în comuna dvs.:  

 

 Itemi DA NU NR 

MUNCA51 Locul potrivit pentru afacere (teren, spaţiu 

construit) 

1 2 3 

MUNCA52 Forţa de muncă calificată necesară 1 2 9 

MUNCA53 Posibilităţi de dezvoltare pe termen lung 1 2 9 

 

 
MUNCA6. Dacă aţi vrea un serviciu nou, ar fi uşor să îl găsiţi în comună sau în 

apropiere? 
 

1. Da     2. Nu     9. NR 

 
HOME1. Din câte ştiţi dvs., există locuinţe disponibile în comună pentru cei care 

doresc să îşi întemeieze o nouă gospodărie? 
 

1. DA     2. NU     9. NR 

 
HOME2. Din câte ştiţi dvs., există terenuri disponibile în comună pentru cei care 

doresc să îşi întemeieze o nouă gospodărie? 
 

1. DA     2. NU     9. NR 
 

HOME3. Credeţi că autorităţile locale ar trebui să se implice în construcţia de locuinţe 

pentru diferite categorii de persoane? 
 

  DA NU NR 

HOME31 Pentru tinerii care doresc să îşi întemeieze o familie 1 2 9 

HOME32 Pentru persoanele fără adăpost 1 2 9 

HOME33 Pentru personalul medical nerezident 1 2 9 

HOME34 Pentru cadrele didactice nerezidente 1 2 9 

 
HOME4. Credeţi că autorităţile ar trebui să identifice terenuri pentru cei care doresc 

să îşi construiască o locuinţă? 

 Itemi DA NU NR 

HOME41 Pentru tinerii care doresc să îşi întemeieze o familie 1 2 9 

HOME42 Pentru persoanele fără adăpost 1 2 9 

HOME43 Pentru personalul medical nerezident 1 2 9 

HOME44 Pentru cadrele didactice nerezidente 1 2 9 

 

 

HOME5. Sunteţi mulţumit de locuinţa pe care o deţineţi în prezent? 
 

1. DA     2. NU     9. NR 
 

HOME6. Vă rog să aveţi în vedere următoarele afirmaţii legate de locuinţa dvs. şi să 

precizaţi în ce măsura sunt ele adevărate: 
 

 Itemi A pA F NR 
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HOME61 Locuinţa mea este într-o perfectă stare de funcţionare. 1 2 3 9 

HOME62 Îmi place locuinţa mea, mă simt bine în ea. 1 2 3 9 

HOME63 În locuinţa mea am asigurat confortul de care am 
nevoie. 

1 2 3 9 

HOME64 Pentru mine nu reprezintă o problemă încălzirea 

locuinţei. 

1 2 3 9 

HOME65 Pentru mine nu reprezintă o problemă asigurarea apei. 1 2 3 9 

HOME66 Suprafaţa locuibilă este suficientă pentru nevoile 

actuale. 

1 2 3 9 

HOME67 Am bucătărie în casă. 1 2 3 9 

HOME68 Am baie în casă. 1 2 3 9 

HOME69 Am casă cu etaj. 1 2 3 9 

HOME610 Calitatea locuinţei mele este mai bună decât a altor 
locuinţe. 

1 2 3 9 

HOME611 Nu aş schimba această locuinţă cu alta din comună. 1 2 3 9 

 

 
 

HOME7. Vă rog să aveţi în vedere următoarele întrebări legate de gospodăria dvs. şi 
să precizaţi în ce măsură sunt ele adevărate: 

 

 Itemi A pA F NR 

HOME71 Există cel puţin o curte în cadrul gospodăriei mele. 1 2 3 9 

HOME72 Gospodăria cuprinde şi un grajd pentru animale. 1 2 3 9 

HOME73 Am o grădină pe lângă casă. 1 2 3 9 

HOME74 Familia mea are teren agricol în proprietate. 1 2 3 9 

HOME75 Familia mea lucrează tot terenul pe care îl are în 

proprietate. 

1 2 3 9 

HOME76 În gospodărie creştem animale. 1 2 3 9 

HOME77 Vindem produse vegetale şi animale obţinute în 

gospodărie. 

1 2 3 9 

HOME78 Avem o livadă în proprietate. 1 2 3 9 

HOME79 Avem utilaje agricole în proprietate (tractor, remorcă, 
etc.). 

1 2 3 9 

HOME710 Intenţionăm să vindem o parte din terenurile deţinute. 1 2 3 9 

HOME711 Intenţionăm să mai cumpărăm terenuri agricole. 1 2 3 9 

 

 

HOME8. Doriţi ca în viitorul apropiat să vă implicaţi în construcţia unei noi locuinţe? 
 

1. Da, chiar am început lucrările de construcţie. 
2. Da, şi am obţinut deja autorizaţia de construire, dar încă nu ne-am apucat de lucrări. 

3. Da, dar suntem încă în faza de a obţine autorizaţia de construire. 

4. Nu avem în plan construirea unei noi locuinţe în viitorul apropiat. 
9. Nu ştiu, nu ne-am gândit la aşa ceva. 

 
NIVEL. Nivelul de trai în comuna Odoreu este: 

 
1. Înalt 

2. Satisfăcător 

3. Scăzut 
9. NR 

 
RESURSE. Credeţi că resursele comunei sunt bine gestionate? 

 

1. Foarte bine 
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2. Bine 

3. Satisfăcător 
4. Nesatisfăcător 

5. Nu ştiu, nu m-am gândit până acum la acest aspect 
9. NR 

 

NOTA. Dacă ar trebui să acordaţi o notă de la 1 la 10 pentru a evalua nivelul general 
de dezvoltare al localităţii dvs., care ar fi aceasta? 

 
1 ______ 2 ______ 3 ______ 4 ______ 5 ______ 6 ______ 7 ______ 8 ______ 9 

______ 10  99. NR 

 
NOTA10. Acum acordaţi o notă pentru a descrie cum vedeţi comunitatea dvs. peste 10 

ani. 
 

1 ______ 2 ______ 3 ______ 4 ______ 5 ______ 6 ______ 7 ______ 8 ______ 9 

______ 10  99. NR 
 

COMP. Comparativ cu anul trecut, viaţa dvs. este: 
 

1. Mai bună 
2. La fel 

3. Mai proastă 

9. NR 
 

PRIDE. În calitate de cetăţean al comeni Odoreu, vă simţiţi: 
 

1. Foarte mândru 

2. Mândru 
3. Oarecum mândru 

4. Deloc mândru 
9. NR 

INTERES1. În general vă interesaţi de ceea ce se întâmplă în comunitatea dvs.? 
 

1. Da, mă interesează tot ce se întâmplă în comunitatea în care trăiesc 

2. Da, în linii mari mă interesează ceea ce se întâmplă în comunitatea în care trăiesc 
3. Nu mă interesează ceea ce se întâmplă în comunitatea mea 

1. NR 
 

INTERES1. În general creceţi că oamenii din Odoreu sunt interesaţi de ceea ce se 

întâmplă în comunitatea dvs.? 
 

1. Da, sunt foarte interesaţi 
2. Da, sunt oarecum interesaţi 

3. Nu sunt deloc interesaţi 

9. NR 
 

PARTICIP. Participaţi la întrunirile organizate la nivelul localităţii? 
 

1. Întotdeauna 
2. Câteodată 

3. Dacă sunt obligat 

4. Niciodată 
9. NR 

 
PATRLOC. Dacă aţi avea de ales între a locui în continuare în comuna Odoreu, sau a 

trăi într-un alt loc, ce aţi alege? 
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1. comuna Odoreu 
2. altă comună din judeţul Satu Mare 

3. altă comună din alt judeţ 
4. un oraş din judeţul Satu Mare 

5. un oraş din alt judeţ 

6. o comună din altă ţară 
7. un oraş din altă ţară 

9. NR 
 

 

DATE STATISTICE 
 

GEN. Sexul:   1. Masculin   2. Feminin 
AGE. Vârsta:    

1. 18 – 24 ani 

2. 25 – 34 ani 
3. 35 – 44 ani 

4. 45 – 54 ani 
5. 55 – 64 ani 

6. peste 65 ani 
STCIV. Starea civilă: 

1. Necăsătorit(ă) 

2. Căsătorit(ă) 
3. Divorţat(ă) 

4. Văduv(ă) 
5. Coabitare 

DIMFAM. Câţi membri are familia dvs.? ___________ membri 

STUDII. Care a fost cea mai înaltă formă de învăţământ pe care aţi absolvit-o? 
1. Fără studii 

2. Şcoala primară 
3. Şcoala generală 

4. Şcoala profesională 
5. Liceu, cu diplomă de bacalaureat 

6. Şcoala postliceală 

7. Facultate 
8. Masterat 

OCUP. Ocupaţia dvs. în prezent este: ___________________________ 
 

 

  


