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Cuvânt înainte 

În contextul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa 4 – LEADER, prezentul 

document strategic constituie Planul Local de Dezvoltare al Grupului de Acţiune Locală 

„Ţinutul Argeşul de Mijloc”.  

Odată cu noutatea şi provocarea pe care o aduce LEADER în România pe fondul 

disparităţilor urban-rural şi a carenţelor în ceea ce priveşte definirea unei viziuni teritoriale, a 

unei strategii de dezvoltare care să vizeze mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acest 

program aduce cu sine pentru comunităţile rurale şi pentru actorii sociali un îndemn la 

parteneriat, la alianţă public-privată pentru propria dezvoltare, pentru identificarea şi 

promovarea unei identităţi comune. 

Astfel, LEADER, prin metodologia sa inovativă, a reuşit să adune laolaltă pe Valea Argeşului 

experienţe diferite, cunoştinţe variate, opţiuni individuale şi credinţe proprii pentru a stabili 

priorităţi de dezvoltare ce vor deveni direcţii de acţiune ale partenerilor, manifestându-se într-

un spaţiu unitar de gândire, acţiune şi viziune. 

Ţinutul a cărui strategie se prezintă în documentul de faţă cuprinde 13 unităţi administrativ-

teritoriale: comunele Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Coşeşti, Ciofrângeni, Mălureni, Merişani, 

Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti – în judeţul Argeş şi comuna 

Goleşti – în judeţul Vâlcea. 

Situat în partea central-vestică a judeţului Argeş, respectiv în partea central-estică a judeţului 

Vâlcea, cu o suprafaţă totală de 70.857 ha, relief favorabil, dealuri împădurite şi lunci, reţea 

hidrografică, arii protejate şi situri comunitare, o populaţie de 58.348 locuitori – Ţinutul 

Argeşul de Mijloc s-a conturat şi-a creat propria strategie de dezvoltare. 

Ţinutul este caracterizat printr-un important potenţial agricol, forestier dar şi turistic prin 

turismul de proximitate şi tranzit, amplificate fiind de structura demografică favorabilă a 

populaţiei. 

Totuşi, teritoriul se confruntă cu probleme care vizează degradarea plantaţiilor de arbuşti şi 

pomi fructiferi, slaba exploatare a potenţialului geografic şi turistic, fărâmiţarea suprafeţelor 

arabile, slaba dezvoltare a fermelor mici şi a formelor asociative de producţie, procesare şi 

desfacere.  

Pornind de la analiza diagnostic a teritoriului, coroborată cu interesele comune identificate la 

nivelul comunităţilor locale, inclusiv cele ale mediului de afaceri, privind dezvoltarea 

economică, partenerii din „Ţinutul Argeşul de Mijloc” au definit trei priorităţi specifice 

teritoriului:  

 Creşterea performanţei productive a activităţilor agricole şi forestiere prin 

investiţii în modernizarea fermelor şi organizarea fermierilor; 

 Dezvoltarea activităţilor economice alternative la activităţile agricole, prin 

investiţii non-agricole, cu accent pe crearea locurilor de muncă şi creşterea calităţii 

vieţii; 

 Gestionarea mediului înconjurător şi protejarea biodiversităţii prin promovarea 

unor investiţii specifice de mediu. 
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Potenţialul endogen al Ţinutului Argeşul de Mijloc va fi realizat la adevărata sa valoare graţie 

manierei participative de realizare a prezentei strategii de dezvoltare, printr-o abordare 

specifică, de „jos în sus” şi printr-un proces dinamic de consultare şi evaluare adecvată a 

actorilor locale. Mai mult, acest proces participativ a oferit partenerilor din ţinut multiple 

oportunităţi pentru a analiza şi propune seturi de măsuri coerente, care să favorizeze 

dezvoltarea armonioasă şi durabilă a teritoriului.   

Prin implicarea lor în toate etapele procesului de elaborare a strategiei, conform principiilor 

Axei LEADER, toţi partenerii au realizat un schimb de informaţii şi viziuni relevant pentru 

procesul de dezvoltare a teritoriului, au analizat şi au ajuns la un consens în ceea ce priveşte 

opţiunile viitoare de dezvoltare. Aceştia şi-au construit o bună relaţie partenerială şi de 

conlucrare care include nu doar membrii Grupului de Acţiune Locală, ci şi parteneri 

instituţionali judeţeni şi alţi factori de interes implicaţi în procesul de elaborare a prezentei 

strategii de dezvoltare, aşa încât implementarea strategiei să beneficieze încă din faza de 

planificare de cele mai bune premise  privind punerea ei în practică. 

Prin această strategie, Ţinutul Argeşul de Mijloc îşi descoperă şi îşi promovează propria sa 

identitate în perspectiva dezvoltării durabile valorificând deopotrivă potenţialului natural şi 

cultural, dar şi oamenii cu preocupările şi idealurile lor. 

 

Echipa KCMC 
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Partea I - PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC 

1. Prezentarea geografică şi fizică 

1.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice 

 

Amplasament 

Ţinutul Argeşul de Mijloc se situează în cea mai mare proporţie în Podişul Getic şi în partea 

nordică a Câmpiei Înalte a Piteştiului. Acesta cuprinde 13 unităţi administrativ-teritoriale (12 

comune şi 1 oraş) situate în partea central vestică a judeţului Argeş: comunele Băiculeşti, 

Bălileşti, Budeasa, Coşeşti, Ciofrângeni, Mălureni, Mărăcineni, Merişani, Miceşti, Morăreşti, 

Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti, respectiv în partea central-estică a judeţului Vâlcea: 

comuna Goleşti. 

Comunele Mărăcineni, Budeasa şi oraşul Ştefăneşti au graniţe comune cu reşedinţa judeţului 

Argeş – municipiul Piteşti. Celelalte comune sunt dispuse astfel faţă de reşedinţa de judeţ: în 

nord-est este amplasată comuna Miceşti, la 12 km faţă de Piteşti, în nord-vest este situată 

comuna Merişani, la 15 km. Comunele Mălureni, Coşeşti şi Bălileşti sunt situate în partea 

nordică a Piteştiului, la 30 km, 25 km, respectiv la 35 km. Cea mai îndepărtată localitate de 

Piteşti este comuna Goleşti, din judeţul Vâlcea. Aceasta este situată la 7 km de Râmnicu 

Vâlcea şi la 62 km de Piteşti. Comunele Ciofrângeni, Poienarii de Argeş, Morăreşti şi 

Băiculeşti sunt situate în extremitatea vestică a reşedinţei de judeţ la 56 km, 51 km, 37 km, 

respectiv la 29 km. 

Vecinătăţi 

În nord, Ţinutul Argeşul de Mijloc se învecinează cu oraşul Curtea de Argeş. În nord-est 

teritoriul se învecinează cu comunele Muşăteşti, Pietroşani, Vladeşti, Mihăeşti, iar în nord-

vest cu Tigveni şi Runcu (Vâlcea). La est sunt localităţile Stâlpeni, Dărmăneşti, Ţiţeşti, 

Mioveni şi Călineşti. În sud-est Ţinutul Argeşul de Mijloc se învecinează cu Bradu, Căteasca. 

În sud, vecinii sunt municipiul Piteşti şi comuna Bascov, iar în vestul teritoriului delimitat de 

GAL-ul Ţinutul Argeşul de Mijloc avem comunele Cotmeana, Drăganu, Uda, Cuca, Milcoiu, 

Budeşti şi municipiul Râmnicu Vâlcea. 

 

Suprafaţa totală  

Teritoriului Ţinutului Argeşul de Mijloc se întinde pe o suprafaţă de 70.857 ha, din care 

32.044 ha (45,2%) este suprafaţă agricolă, luciul de apă ocupă 1.996 ha (2,8%), iar fondul 

forestier ocupă 31.844 ha (44,9%).  

Densitatea populaţiei la nivelul teritoriului calculată pe baza datelor recensământului 

populaţiei din 2002 era de 82,3 locuitori/km2, în timp ce densitatea populaţiei la 1 iulie 2010 

este 86,7 loc/km2.  

(Sursă: Fişele de date ale localităţilor emise de Institutul Naţional de Statistică)



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

7 

 

Latitudine şi longitudine 

 NORD: 45 grade 13 minute latitudine nordică 

 SUD:    44 grade 51 minute latitudine nordică 

 EST:     24 grade 57 minute longitudine estică 

 VEST:  24 grade 24 minute longitudine estică 

Căi de comunicaţii 

Datorită aşezării geografice, teritoriul are numeroase culoare de comunicaţii care fac legătura 

între judeţele vecine: Vâlcea, Sibiu şi autostrada A1. Astfel, teritoriul are în perimetrul său de 

comunicaţii 6 drumuri naţionale, legătură cu 2 europene şi cu Autostrada Bucureşti – Piteşti.  

Teritoriul Argeşul de Mijloc este traversat de: 

 DN7C:   Piteşti – Curtea de Argeş 

 DN73C: Câmpulung – Curtea de Argeş 

 DN73:    Piteşti – Câmpulung 

 DN73:    Râmnicu Vâlcea – Câmpulung 

 DN7:      Bucuresti – Pitesti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu 

 DN7:      Bucureşti – Piteşti. 

Totodată, există legături directe cu DN67B Piteşti – Drăgăşani, E81 Piteşti – Râmnicu 

Vâlcea, E574 Piteşti – Craiova şi A1 Bucureşti – Piteşti. 

Transportul feroviar se poate realiza pe căile ferate Piteşti – Curtea de Argeş şi Goleşti – 

Câmpulung. De asemenea, teritoriul are acces şi la calea ferată Bucureşti – Piteşti şi Piteşti – 

Costeşti, Piteşti – Craiova.     

 
Pe lângă acestea, există numeroase drumuri judeţene şi comunale care fac legătura între toate 

punctele din teritoriu. 

Având o bună reprezentare a infrastructurii de comunicaţii, în perspectiva dezvoltării dar şi a 

diminuării riscurilor de intemperii naturale, teritoriul va trebui să consolideze perdele naturale 

de protecţie atât pe arterele naţionale cât şi pe cele judeţene. 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

8 

 

Relief  

 

În “Ţinutul Argeşul de Mijloc” predomină forma de relief deluroasă, împădurită. Dealurile 

getice, care pornesc de la altitudini de 700 m, scad în înălţime în sud şi se pierd treptat într-o 

câmpie înaltă cu altitudine de până la 200 m, fragmentată de o reţea densă de văi. Aceste 

prelungiri ale dealurilor subcarpatice acoperite cu păduri de foioase dau un aspect de relief 

larg vălurit, cu spinări netede, în marea lor majoritate transformate în suprafeţe arabile. 

Dealurile au culmi înguste, puternic fragmentate, ocupând suprafeţe restrânse.  

 

 
 

O altă formă de relief întâlnită în teritoriu este lunca, desfăşurată în culoare largi în special 

de-a lungul râurilor Argeş, Râul Doamnei, Topolog  şi Vâlsan. Deşi versanţii sunt destul de 

abrupţi în partea de nord a teritoriului, aceştia nu sunt afectaţi de procese gravitaţionale 

majore. Singurele fenomene geo-dinamice existente în cuprinsul versanţilor sunt prăbuşirile 

de teren care ocupă în general suprafeţe restrânse.  

 

Altitudine 

Aflându-se între Podişul Getic şi Câmpia Înaltă a Piteştilor, teritoriul are altitudini cuprinse 

între 700 m şi 200 m. Altitudini înalte regăsim la Ciofrângeni (657 m în Dealul Ţeapa), 

Goleşti (650 m), Băiculeşti, Poienarii de Argeş, iar cu cât înaintăm spre Câmpia Înaltă a 

Piteştiului, acestea coboară odată cu localităţile Budeasa, Miceşti, Mărăcineni şi, în fine, 

Ştefăneşti unde altitudinea ajunge la 200 m pe valea Argeşului. Altitudinea în teritoriu variază 

de la o localitate la alta şi se ondulează după cursurile de apă ale Argeşului, Topologului, 

Doamnei, Vâlsanului şi Bratiei. Teritoriul Ţinutului Argeşul de Mijloc este din punct de 

vedere al altitudinii o alternanţă perfectă între „deal-vale” „vale-deal” care converg spre 

mijlocul judeţului Argeş. 
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Climă 

Din punct de vedere climatic, teritoriul se încadrează în zona temperat continentală, 

caracterizându-se printr-un regim termic moderat, influenţat de prezenţa unor fenomene de 

întrepătrundere a elementelor climatice atât din direcţia muntelui cât şi din direcţia câmpiei. 

Precipitaţii medii anuale sunt între 600-700 mm/mp/an. Temperatura prezintă o medie anuală 

de 9-11°C. Temperatura medie în luna ianuarie este de -2,8°C, iar în august +22,9°C. 

Umiditatea medie a aerului este de 68%. De asemenea, evapotranspiraţia reală medie anuală 

este de 600-650 mm, de aici rezultând un excedent de apă în sol de aproximativ 30-50 mm. 

Nebulozitatea medie este de 5,3 zecimi din bolta cerească. 

 

În privinţa vânturilor, dominante sunt cele de la N şi N-E mai tot timpul anului şi primăvara 

cele de S-V. Vântul dinspre N, N-E şi E, poartă numele (mai mult în limbaj popular) de 

„crivăţ”, vântul din V „austrul”, cel din S-SE „băltăreţul”, iar din Carpaţii Meridionali, 

primăvara şi vara suflă „munteanul”. Iarna şi primăvara, masele de aer rece ce se scurg 

dinspre munte pe culoarul văii Vâlsanului, vânt numit de localnici „Vântul Mare”, provoacă 

secetă şi daune culturilor agricole în special pomilor fructiferi. În sezonul rece sunt 

caracteristice fenomenele de: îngheţ, brumă, chiciură, polei, ninsoare, viscol şi ceaţă. Pentru 

sezonul cald sunt caracteristice fenomenele de rouă, ploile torenţiale, grindina şi ceaţa. 

Sudul teritoriului se încadrează în zona de interferenţă a vânturilor vestice cu cele estice şi a 

celor de la nord - est. În general, climatul este umed, cu ierni pe alocuri aspre şi veri 

călduroase. 

 

Datorită aşezării între dealuri şi văi, teritoriul este totuşi ferit de fenomene naturale - 

inundaţii, căderi masive de zăpadă sau temperaturi excesive. Clima din teritoriu favorizează 

dezvoltarea agriculturii, în special a sectorului pomicol, legumicol şi zootehnic. 

 

Tipuri de sol 

Soluri silvestre brune şi brune gălbui cu grad variat de podzolizare. Tipurile de soluri brune 

de pădure sunt suficient de bogate pentru vegetaţia forestieră reprezentată de păduri de gorun 

şi de fag în amestec cu alte specii. Pe aceste soluri, acolo unde lipsesc pădurile, se pot 

amplasa cu bune rezultate, plantaţii de pomi fructiferi, fâneţe şi chiar unele plante de cultură: 

cartof, trifoi, porumb. Pe podurile teraselor superioare, solurile brune de pădure sunt afectate 

de procese de podzolidare în condiţiile unui exces temporar de apă datorită drenajului 

insuficient şi texturii argiloase. 

Soluri silvestre podzolice pseudogleice în special în lunci. În lunca Argeşului solurile sunt 

de categoria clasei a III-a – fertilitate mijlocie  şi a IV-a – fertilitate slabă – pe platforma 

Cotmenei. Pe Platforma Cotmenei puternic fragmentată de văi şi dealuri, acolo unde în 

general drenajul este defectuos, se creează pânze temporare de apă freatică, care provoacă un 

exces de apă după precipitaţiile mai abundente şi care influenţează negativ şi în mod 

substanţial direcţia de evoluţie a solurilor şi proprietăţile fizico-chimice ale acestora. Aici 

întâlnim soluri sărace în substanţe nutritive de bază pentru plante, de culoare deschisă din 

cauza ploilor care le spală în special toamna şi primăvara, această spălare fiind foarte intensă, 

încât lipsa humusului a dus la desfacerea argilei în părţile lui componente. 
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Soluri gleice aluviale, în special în luncile Teleormanului şi Teleormănelului. 

Solurile slab dezvoltate şi de luncă, alături de solurile erodate şi  regosolurile se întâlnesc 

în lungul văilor ce brăzdează interfluviile piemontane şi au această structură din cauza 

fragmentării reliefului, precum şi intensităţii proceselor de denudare a versanţilor, care a dus 

la spălarea şi la eroziunea acestor soluri pe pantele versanţilor. Aceste soluri sunt greu de 

recuperat şi de reintrodus în circuitul agricol. 

Solurile prezintă o reacţie puternic sau moderat acidă. 

La Budeasa şi Ştefăneşti sunt elaborate şi disponibile la nivelul Primăriilor monografiile 

pedologige elaborate de OSPA. 

 

Resurse naturale şi energetice 

 lemn: păduri de foioase pe tot teritoriul 

 pietriş, balast utilizate în construcţii: Miceşti, Mărăcineni, Bălileşti şi Merişani 

 sare: Miceşti 

 în comuna Merişani se află Institutul de Metale Rare unde în anii 1990 se extrăgeau 

metale rare ca: titan, magneziu, stronţiu şi uraniu 

 argile pentru olărit şi fabricarea de cărămidă: în zona satelor Goleşti şi Poieniţa 

(Bălileşti) sau comuna Coşeşti 

 resurse forestiere pentru producerea de cherestea, mobilă sau lemn de foc 

 reţeaua lacurilor de acumulare pe Râul Argeş: Lacul Zigoneni (Comuna Băiculeşti), 

Lacul Vâlcele (Comuna Merişani), Lacul Budeasa (Comuna Budeasa), Lacul Goleşti 

(oraş Ştefăneşti) 

 petrol: Merişani, Băiculeşti 

 gaze naturale: Merişani 

 hidrocentrale electrice, în comuna Băiculeşti, Merişani şi comuna Budeasa 
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Dincolo de acestea, păşunile şi făneţurile (cumulate reprezentând 26,48% din suprafaţa 

agricolă a teritoriului) existente în teritoriu reprezintă o bună şi considerabilă resursă pentru 

creşterea animalelor în actualele ferme şi dezvoltarea sectorului zootehnic în viitor. 

Aflând-se pe văile celor mai importante râuri din judeţ, teritoriul de faţă, din punct de vedere 

al folosirii intensivă a resurselor din sol, necesită o serie de măsuri sau lucrări de îmbunătăţiri 

funciare: lucrări de combatere a eroziunii solului, stabilizare a alunecărilor, defrişare a 

păşunilor. 

 

Vegetaţie 

În acest areal, flora reprezintă un amestec de elemente montane cu cele de câmpie, acestea 

alcătuind o vegetaţie variată de păduri, tufărişuri, fâneţe, vegetaţia predominantă fiind cea 

caracteristică dealurilor din Podişul Getic. Zona forestieră alternează cu zonele agricole şi 

pajiştile naturale şi/sau cultivate. 

Pădurile de gorun sunt localizate în zonele mai uscate, iar cele de fag în zonele mai umede. În 

amestec cu gorunul şi cu fagul, care domină, se mai întâlnesc: ulmul, sângerul, carpenul, 

paltinul, frasinul, cireşul, arţarul, garniţa. 

Pe platouri se dezvoltă o vegetaţie bogată şi variată de specii de arbuşti precum: măceşul, 

alunul, cornul, porumbarul, lemnul câinesc, iedera şi mesteacănul alb. De menţionat că în 

această varietate de arbuşti şi mărăcini se află, într-un procent considerabil, şi o specie de 

conifere, numită local „cetin”. 

Pe versanţii dealurilor şi ai văilor se află o bogată vegetaţie reprezentată de specii de arbori 

precum: fagul, frasinul, carpenul, paltinul, stejarul, teiul pădureţ, salcâmul, mărul şi părul 

pădureţ, cireşul sălbatic, plopul şi pluta. 
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Cursurile gârlelor în zona teraselor sunt flancate de asociaţii de vegetaţie între care se află: 

salcâmul, salcia, aninul, aceşti arbori şi arbuşti regăsindu-se şi în zona de luncă a râurilor. 

Pe solurile din luncă se pot cultiva porumb, grâu, cartof, legume sau plante de furaj ca 

lucernă, trifoi, sfeclă şi plante leguminoase dintre cele mai variate, predominând varza, 

cartoful, sfecla, ardeiul, tomatele, ceapa la care se pot obţine producţii mari sau foarte mari. 

În zona de deal predomină pomii fructiferi (pruni, meri, peri, gutui). Pe platouri se poate 

cultiva grâul. De asemenea sunt întâlnite şi ierburi perene cu valoare nutritivă ridicată. 

Pe solurile din luncă se pot cultiva porumb, grâu, cartof, legume sau plante de furaj ca 

lucernă, trifoi, sfeclă şi plante leguminoase dintre cele mai variate, predominând varza, 

cartoful, sfecla, ardeiul, tomatele, ceapa la care se pot obţine producţii mari sau foarte mari. 

În zona de deal predomină pomii fructiferi (pruni, meri, peri, gutui). Pe platouri se poate 

cultiva grâul. De asemenea sunt întâlnite şi ierburi perene cu valoare nutritivă ridicată. 

  

 

Floră şi faună 

Flora sălbatică 

Pe dealurile teritoriului se găsesc fâşii mari de pădure în care întâlnim următoarele specii de 

plante: violeta-de-pădure, mărgăritarul (lăcrămioara), ghiocelul, vioreaua, brânduşa galbenă, 

brebenelul, untişorul, rodul pământului, fragul, ciuboţica cucului, umbra iepurelui şi altele. Pe 

văi cresc feriga, vâscul, măceşul, porumbarul, trestia, mai rar zmeura şi cătina, iar în zăvoi 

găsim aninul, răchita şi salcia albă. În pădure, flora se compune din fragi, mure, mânătărci, 

ciuperci albe, bureţi lăptoşi, nane, ghebe, bureţi de mărăcine, bureţi de fag, vineciori, gura 

porumbiţei, crăiţe, spurcaci, creasta cocoşului, iar în livezi, bureţi de prun. 

În păşunile situate pe marginea căii ferate, pe deal şi zăvoi întâlnim iarba câmpului, coada 

mielului, păiuşul, coada calului, laptele cucului, pliniţa, cimbrul, muşeţelul, coada şoricelului. 

În culturile agricole găsim pălămida, volbura, mohorul, pirul, brădişorul, rapiţa şi macul 

sălbatic. 

Fauna sălbatică 

În teritoriul Ţinutul Argeşul de Mijloc fauna sălbatică este reprezentată de animale precum: 

căprioara, iepurele, vulpea, porcul mistreţ, veveriţa, viezurele, lupul, jderul (foarte rar), 

dihorul, nevăstuica, şoarecele, ariciul, cârtiţa şi liliacul. 

Păsări: cucul, pupăza, grangurul, graurul, mierla, privighetoarea, turturica, ciocârlia, 

guguştiucul, rândunica, vrabia, ciocârlanul, sticletele, piţigoiul, codobatura, ciocănitoarea, 

gaiţa, coţofana, barza, stăncuţa, prepeliţa, porumbelul sălbatic, pitulicea. Păsări răpitoare: 

cioara, uliul, huhurezul, bufniţa, cucuveaua, mai rar corbul. 
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Mai nou, în luncile râurilor Argeş şi Vâlsan se pot regăsi păsări precum: gâştele sălbatice 

mari, pescăruşii, raţele sălbatice, în mare parte datorită lacurilor de acumulare de pe teritoriul 

Ţinutul Argeşul de Mijloc care servesc ca locuri de pasaj şi cuibărit. 

Insecte: răgăoacea, croitoraşul, furnica, lăcusta, greierul, cărăbuşul, cosaşul, numeroase specii 

de fluturi, viespea, bondarul negru şi galben, trântorul, urechelniţa, omida păroasă, omida 

verde, coropişniţa. 

 

Fauna acvatică 

În râuri, pâraie şi heleştee cresc următoarele specii de peşti: carasul, caracuda, crapul, 

murgoiul, cleanul, soreaţa, zvârluga, ştiucă, oblete, mreană, bibani etc. Pe lacuri întâlnim 

broasca de lac şi broasca râioasă, reptile – şopârle, guşteri, şerpi, broasca ţestoasă de apă şi de 

uscat (foarte rar). 

Fauna domestică 

Animalele domestice crescute în gospodării sunt: bovine, porcine, cabaline, ovine, caprine, 

păsări de curte, iepuri. 

Hidrologie 

Teritoriul este străbătut de o apreciabilă reţea de râuri şi pârâuri. Dintre acestea enumerăm: 

 Râul Argeş, cu o lungime de 140 km, străbate localităţile Băiculeşti, Merişani, Budeasa, 

Mărăcineni şi Stefăneşti.  

 Cel mai important afluent al său în teritoriu este Vâlsan (lungime totală 84km) de a cărui 

reţea se bucură comunele Merişani, Mălureni şi Budeasa. 
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 Râul Doamnei (lungime totală 110km) străbate comunele Miceşti, Mărăcineni şi 

Stefăneşti.  

 

 
 

 Păuleasca, afluent pe dreapta al Râului Doamnei, străbate comuna Mălureni. 

 Râul Topolog izvorăşte din căldarea glaciară Negoiu – Scara Lespezi, situată la altitudini 

de peste 2.300 m, parcurgând mai multe forme de relief – montană, subcarpatică si 

colinară. De existenţa Râului Topolog se bucură următoarele localităţi din teritoriu: 

Ciofrângeni, Poienarii de Argeş şi Morăreşti. În perimetrul comunei Morăresti, râul 

Topolog primeşte ca afluenţi câteva văi cu regim de scurgere torenţial pronunţat cum sunt: 

Luminile, Radului, Caselor, Corbului şi Urleacului. 

 Râul Vedea împreună cu afluentul său Vediţa constituie artera hidrografică principală 

caracteristică zonei Morăreşti. Acesta îşi are izvorul în Dealul Hoaga (555 m) şi prezintă 

regim de scurgere temporar cu alimentare pluvio-nivală. Spre deosebire de Topolog, râul 

Vedea face parte din tipul de regim al Piemonturilor sudice, caracterizat prin predominarea 

scurgerii din apele mari de primăvară şi a viiturilor de iarnă.  

 Bratia, de-a lungul căruia, de o parte şi de alta, se întind cele 7 sate constituente ale 

comunei Bălileşti. Râul cu un debit de aproximativ 2 m/sec. este afluent de dreapta al 

Râului Târgului.  

 Pâraiele Izvorani, Ştefăneşti, Goleşti străbat comuna Stefăneşti 

 Pâraiele Miceasca, Purcăreanca, Budeasa străbat comuna Miceşti 

O caracteristică principală a întregii reţele hidrografice o constituie scurgerea solidă cu valori 

ridicate, determinată de intensitatea proceselor erozionale de pe versanţi şi albii. 

Pe lângă reţeaua de râuri şi pârâuri din teritoriu sunt mai multe heleştee, lacuri naturale şi 

lacuri de acumulare. Comunele Băiculeşti, Merişani şi Budeasa precum şi oraşul Ştefăneşti au 

lacurile de acumulare Zigoneni, Merişani-Vâlcele, Budeasa şi Goleşti. 
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 Ţinutul Argeşul de Mijloc cuprinde 13 unităţi administrativ-teritoriale (12 comune şi 

un oraş) situate în cea mai mare proporţie în Podişul Getic şi în partea nordică a Câmpiei 

Înalte a Piteştiului.  

 Comunele Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Coşeşti, Ciofrângeni, Mălureni, Mărăcineni, 

Merişani, Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş, oraşul Ştefăneşti şi comuna Goleşti în 

partea central-estică a judeţului Vâlcea formează Ţinutul Argeşul de Mijloc.  

 Suprafaţă totală a acestuia este de 70.857 ha, din care 32.044 ha (45,2%) este 

suprafaţă agricolă, luciul de apă ocupă 1.996  ha (2,8%), iar fondul forestier ocupă 

31.844  ha (44,9%). 

 Din punct de vedere al altitudinii teritoriul este o alternanţă perfectă între „deal-vale” 

„vale-deal” cu o altitudine maximă de aproximativ 700 m la Ciofrângeni şi Goleşti şi 200 

m pe valea Argeşului. 

 Ţinutul dispune de 6 drumuri naţionale, legătură cu 2 europene şi cu Autostrada 

Bucureşti – Piteşti si de transport feroviar pe căile ferate Piteşti-Curtea de Argeş şi 

Goleşti-Câmpulung.  

 Zonă temperat continentală, caracterizându-se printr-un regim termic moderat. 

 Resurse naturale şi energetice: pietriş, balast utilizate în construcţii, metale rare, argile 

pentru olărit şi fabricarea de cărămidă, resurse forestiere pentru producerea de cherestea, 

mobilă sau lemn de foc, petrol, gaze naturale, hidrocentrale electrice. 

 Flora reprezintă un amestec de elemente montane cu cele de câmpie. Zona forestieră 

alternează cu zonele agricole şi pajiştile naturale şi/sau cultivate. 

 Teritoriul este străbătut de Râul Argeș, Vîlsanul, Râul Doamnei, Păuleasca, Râul 

Topolog, Vedea, Bratia, dar și de apreciabilă rețea de pâraie
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1.2. Hărţi – planul localizării teritoriului 

 

Harta 1 - Harta Ţinutului Argeşul de Mijloc 

 

Harta reprezintă delimitarea celor 13 unităţi administrativ-teritoriale (12 comune şi 1 oraş) în 

cadrul teritoriului, reţeaua principalelor căi de comunicare, principalele centre urbane din 

vecinătate. Teritoriul reprezentat cuprinde oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, şi 12 comune: 

Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Coşeşti, Ciofrângeni, Mălureni, Mărăcineni, Merişani,  

Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş, situate în partea centrală a judeţului Argeş, şi comuna 

Goleşti, situată în partea central-estică a judeţului Vâlcea.  

Aflându-se amplasat în jurului reşedinţei de judeţ, teritoriul se bucură de o reţea însemnată de 

căi de comunicaţii rutiere: 

 DN7C Piteşti – Curtea de Argeş care leagă comunele Merişani, Mălureni, Budeasa; 

 DN73 Piteşti – Câmpulung la care au acces comunele Miceşti, Mărăcineni şi oraşul 

Ştefăneşti;  

 DN7 Bucureşti – Piteşti la care are acces oraşul Ştefăneşti; 

 E81 Piteşti – Râmnicu Vâlcea. 

 

De asemenea, toate comunele din teritoriul au acces la Drumul European E574 Piteşti – 

Craiova şi la Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti. 

 

Cât priveşte reprezentarea căilor feroviare, transportul feroviar este mai mult decât accesibil 

teritoriului. Căile ferate la care au acces toate comunele sunt: Piteşti – Curtea de Argeş, 

Goleşti – Câmpulung, Bucureşti – Piteşti, Piteşti – Costeşti şi Piteşti – Craiova. 

 

Harta prezintă şi principalele râuri care traversează teritoriul: Râul Argeş, Râul Doamnei, 

Râul Teleorman. 
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1.3. Populaţie - demografie 

Populaţia reprezintă elementul central în definirea şi structurarea oricărei strategii pentru o 

dezvoltare socio-economică durabilă. În elaborarea programelor şi strategiilor de dezvoltare 

economică şi socială proiectările demografice sunt esenţiale. 

Pe baza Recensământului populaţiei din 2002 – Ţinutul Argeşul de Mijloc avea un număr 

total de 58.348 locuitori. 

Potrivit datelor statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului Argeş şi 

de Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului Vâlcea, la 1 iulie 2010, Ţinutul Argeşul de 

Mijloc avea o populaţie totală de 61.426 de locuitori, distribuită în 12 comune şi un oraş. 

Populaţia localităţilor care compun teritoriul vizat variază într-un interval cuprins între 1.139 

locuitori şi 14.178 locuitori, cel mai populat fiind oraşul Ştefăneşti, iar cea mai slab populată 

fiind comuna Poienarii de Argeş. 

Densitatea populaţiei la nivelul teritoriului calculată pe baza datelor recensământului 

populaţiei din 2002 era de 82,3 locuitori/km2, în timp ce densitatea populaţiei la 1 iulie 2010, 

calculată pe baza datelor emise de Institutul Naţional de Statistică este 86,7 loc/km2. 

Densitatea mare la nivelul ţinutului se explică prin faptul că teritoriul face parte din zona 

rurală peri-urbană aferentă municipiului Piteşti, important pol urban de dezvoltare, dar şi 

faptului că are în componenţă un oraş mic - Ştefăneşti. 

Includerea oraşului Ştefăneşti face ca teritoriul GAL-ului Ţinutul Argeşul de Mijloc să fie 

omogen şi îi oferă acestuia suficientă masă critică din punct de vedere al resurselor umane, 

financiare şi economice pentru susţinerea unei strategii viabile. 
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Ştefăneşti 12410 14178 1768 229 4 2272 2675 9231 243 

Băiculeşti 6223 6189 -34 6 -33 938 1436 3815 272 

Bălileşti 4411 4235 -176 0 -34 619 1310 2524 88 

Budeasa 3748 3960 212 20 -2 572 850 2538 90 

Ciofrângeni 2542 2540 -2 12 -19 288 654 1598 104 

Coşeşti 5456 5468 12 -14 -40 792 1205 3471 133 

Mălureni 4600 4492 -108 16 0 888 1195 2409 175 

Mărăcineni 4390 5209 819 70 1 833 895 3481 79 

Merişani 4553 4913 360 17 27 944 911 3058 260 

Miceşti 4022 4490 468 27 25 891 748 2851 157 

Morăreşti 2001 1906 -95 5 -10 270 618 1018 27 

Poienarii de Argeş 1240 1139 -101 -1 -14 105 382 652 45 

Goleşti  2752 2707 -45 5 -27 311 805 1591 94 

Total 58348 61426 3078 392 -122 9723 13684 38237 1767 

Procente 95% 100% 5% 0.64% -1.99‰ 16% 22%  62% 4.6% 

 *Calculat ca procent din totalul populaţiei active (14-60 ani) 
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I.3.1. Dinamica populaţiei  

Pe baza datelor disponibile pentru anul 2010, teritoriul are o structură demografică 

favorabilă, în creştere. Dinamica populaţiei teritoriului arată o creştere constantă începând 

din anul 2002, dată fiind apropierea teritoriului de trei centre urbane din regiune – municipiul 

Piteşti, Curtea de Argeş şi Râmnicu Vâlcea. Astfel, dacă în anul 2002 numărul total al 

populaţiei era de 58.348 locuitori, aceasta a crescut constant, ajungând la 61.426 în anul 

2010. 

Ţinutul Argeşul de Mijloc se încadrează în tendinţa de scădere a natalităţii la nivel naţional, 

însă creşterea continuă a populaţiei este generată de migraţia internă, numărul persoanelor 

care se stabilesc cu domiciliul în localităţile din teritoriu fiind mai mare decât al celor care 

pleacă cu domiciliul din teritoriu.  

ANUL SN 2002 SN 2006 SN 2007 SN 2008 SN 2009 SN 2010 

Ştefăneşti -33 5 -2 1 4 4 

Băiculeşti -19 0 -30 -31 -23 -33 

Bălileşti -22 -30 -19 -5 -28 -34 

Budeasa -36 -25 -17 -18 -2 -2 

Ciofrângeni -25 -28 -23 -15 -28 -19 

Coşeşti -31 -22 -24 -24 -15 -40 

Mălureni -7 -4 -9 1 -21 0 

Mărăcineni -4 -28 20 1 14 1 

Merişani -1 -11 2 10 19 27 

Miceşti -7 -2 17 12 7 25 

Morăreşti -10 -23 -17 -18 -13 -10 

Poienarii de Argeş -10 -21 -21 -14 -6 -14 

Goleşti -33 -12 -25 -15 -21 -27 

Total -238 -147 -148 -115 -113 -122 

Rata SN -4.0 -2.4 -2.4 -1.8 -1.8 -1.9 

*SN = Spor Natural (diferenţa dintre numărul nou născuţilor şi numărul persoanelor 

decedate)  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică - fişele localităţilor. 
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Deşi rata sporului natural al populaţiei la nivelul teritoriului (diferenţa dintre rata generală a 

natalităţii şi rata generală a mortalităţii în anul de referinţă) pentru anul 2010 se menţine 

negativă (-1,90/00), comparată cu unităţile superioare, ea este semnificativ mai mare decât rata 

sporului natural de la nivel judeţean (-2,50/00), este aproximativ de două ori mai crescută decât 

aceeaşi rată la  nivel regional (-4,00/00) şi sensibil mai mare decât rata naţională (-2,20/00).1 

Comunele din teritoriu cu cel mai mare spor natural, potrivit datelor disponibile pentru anii 

2002, 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010 sunt: Miceşti, Merişani, Mărăcineni şi Mălureni. La 

polul opus se află comunele Coşeşti, Bălileşti, Ciofrângeni şi Băiculeşti. Oraşul Ştefăneşti 

prezintă o creştere a sporului natural în ultimii ani, comparativ cu sporul negativ din 2002, iar 

o situaţie specială prezintă comunele Mărăcineni, Merişani şi Miceşti care au înregistrat spor 

natural pozitiv substanţial pentru perioada 2007-2010. 

Din punct de vedere al soldului migraţiei interne pentru perioada cuprinsă între 2002 şi 

2010, numărul persoanelor sosite cu domiciliul în localităţi este mai mare decât numărul celor 

plecate. Analiza mobilităţii spaţiale a populaţiei la nivelul teritoriului are un rol important, 

aceasta fiind alături de natalitate, unul dintre factorii creşterii sau descreşterii numărului 

populaţiei. Cauzele care determină mobilitatea spaţială a populaţiei sunt variate şi implică 

întotdeauna existenţa unor factori de respingere în regiunea de plecare (origine), precum şi a 

unor factori de atracţie în regiunea de sosire (destinaţie), cum ar fi infrastructura edilitară de 

bază, confort, calitatea serviciilor publice. 

La nivelul anului 2009, cel mai recent pentru care avem date oficiale, 11 din cele 13 

localităţile aparţinând teritoriului înregistrau o migraţie internă pozitivă. Cele mai atractive 

localităţi din teritoriu, în care populaţia îşi stabileşte domiciliul sunt: Mărăcineni, Miceşti şi 

Budeasa, cu creşterea constantă a numărului populaţiei stabilite cu domiciliul în localitate. La 

nivelul comunelor Coşeşti şi Poienarii de Argeş, în 2009 soldul este negativ, numărul celor 

care şi-au stabilit locuinţa în altă localitate fiind mai mic decât al celor care au plecat din 

localitate.  

Localitatea Sold 2002 Sold 2006 Sold 2007 Sold 2008 Sold 2009 

Ştefăneşti 182 236 337 271 229 

Băiculeşti -24 7 37 29 6 

Bălileşti -20 -6 14 -8 0 

Budeasa -9 65 32 57 20 

Ciofrângeni 10 23 39 10 12 

Coşeşti 29 11 76 11 -14 

Mălureni -74 -4 30 16 16 

Mărăcineni 116 107 121 86 70 

Merişani 70 26 70 56 17 

Miceşti 66 22 51 24 27 

Morăreşti -17 0 8 10 5 

Poienarii de Argeş 1 1 6 5 -1 

Goleşti 29 14 20 25 5 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

                                                 
1 http://www.arges.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=920  

http://www.arges.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=920
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Deşi la nivel local aceasta este o realitate, pentru teritoriul Ţinutului Argeşul de Mijloc, ca de 

altfel pentru întreg judeţul Argeş, în principal, nu au putut fi analizate date privind migraţia 

internaţională, deoarece datele statistice disponibile nu surprind cu acurateţe această evoluţie. 

Cele mai mari cifre privind migranţii şi imigranţii au fost regăsite la nivelul oraşului 

Ştefăneşti, variind între minimum o persoană şi maximum cinci, cifre nesemnificative pentru 

acurateţea unei asemenea analize. 

În ciuda tendinţei de migrare a unui număr destul de mare de familii din spaţiul urban către 

spaţiul rural, sporul natural negativ din ultimii ani face ca Ţinutul Argeşul de Mijloc să se 

confrunte şi el cu problema îmbătrânirii populaţiei. Pentru a evita efecte ireversibile pe 

termen lung, se impune dezvoltarea sectoarelor care contribuie la creşterea calităţii vieţii şi 

crearea unui mediu local favorabil dezvoltării familiei. Acest lucru presupune atât dezvoltarea 

infrastructurii serviciilor publice din sfera socială (educaţie, sănătate, cultură, ordine publică) 

cât şi dezvoltarea unui mediu economic atractiv.   

  

I.3.1.1. Populaţia pe grupe de vârstă şi etnii 

 

Evoluţia populaţiei din perspectiva grupelor de vârstă între 2002 – 2010, pe baza datelor 

oficiale, arată o scădere a populaţiei tinere în procente de la 19% în 2002 la doar 16% în 

2010, încadrându-se în tendinţele naţionale şi europene.  

Scăderea populaţiei tinere, generată de scăderea natalităţii, este compensată de creşterea 

populaţiei de vârstă activă (15-60 de ani) cu cca. 2 procente, ca rezultat al creşterii numărului 

de persoane care se stabilesc cu domiciliul în teritoriu. Remarcăm şi creşterea cu o unitate a 

procentului populaţiei cu vârste de peste 60 de ani.  
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Anul 2002 

0-14 ani 3779298 17% 572445 17% 109278 17% 10817 19% 

15-60 ani 13832084 63% 2084282 62% 422329 65% 35109 60% 

60 ani şi peste 4183411 20% 718189 21% 121343 18% 12422 21% 

Total 21794793 100% 3374916 100% 652950 100% 58348 100% 

(Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană Argeş şi Direcţia Judeţeană Vâlcea - 

fişele localităţilor) 

 

Începând cu 2002, structura populaţiei pe grupe de vârste se menţine constantă şi reflectă un 

echilibru la nivelul populaţiei din teritoriu. Un aspect important este că, în ultimii 3 ani, 

procentele populaţiei pe grupe de vârstă se menţin relativ constante, chiar dacă, din punct de 

vedere numeric, populaţia teritoriului a crescut constant de la un an la altul. 

Din analiza populaţiei pe grupe de vârstă reiese că la nivelul teritoriului, în 2010 

ponderea populaţiei tinere, cu vârsta sub 15 ani reprezenta 16% din totalul populaţie. 

Populaţia activă care poate fi încadrată pe piaţa muncii reprezintă un procent de 62%, în timp 

ce populaţia cu o vârstă de peste 60 de ani reprezintă 22% din populaţia totală a teritoriului.  

  Astfel, la nivelul anului 2010, ponderea grupelor de vârstă din totalul populaţiei la nivelul 

teritoriului, comparată cu datele la nivel de judeţ, evidenţiază o populaţie tânără (între 0-14 
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ani) mai mare cu 2 procente, în timp ce populaţia de peste 60 de ani este cu un procent mai 

mare (22%) decât cele înregistrate la nivel judeţean (21%).   

Comparând populaţia teritoriului cu nivelul naţional şi regional, se constată că grupa de 

populaţie tânără (0-14 ani) este mai mare decât la nivelul întregii ţări şi al Regiunii Sud 

Muntenia. Populaţia în vârstă, de peste 60 de ani, este la acelaşi nivel cu datele de la nivel 

regional şi puţin peste nivelul judeţean şi cu 2 procente peste populaţia la nivel naţional. 
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Anul 2010 

0-14 ani 3241295 15% 479630 15% 91223 14% 9723 16% 

15-60 ani 13837516 65% 2050854 63% 416363 65% 38237 62% 

60 ani şi peste 4352487 20% 728291 22% 131571 21% 13466 22% 

Total 21431298 100% 3258775 100% 639157 100% 61426 100% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană Argeş 

 

Populaţia pe etnii 

Din punct de vedere al etniilor care conlocuiesc la nivelul teritoriului, se constată o populaţie 

majoritar română şi existenţa comunităţilor de etnici romi, numărul acestora ajungând la un t   

otal de 2.343 persoane.2 

Localităţile din teritoriu care la nivelul anului 2011 aveau în componenţă comunităţi 

semnificative de romi sunt Coşeşti şi Mălureni cu aproximativ 9% populaţie de etnie romă, 

Merişani cu cca. 4% din total populaţie şi oraşul Ştefăneşti – cca. 6%. Cu aproximativ 1% 

etnici romi din total populaţie se prezintă comunele Budeasa, Mărăcineni, Merişani, Miceşti 

şi Poienarii de Argeş, în timp ce la Băiculeşti aproximativ 2% din populaţie este de etnie 

romă. 

 

                                                 
2 Comisia Judeţeană pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor Judeţul Argeş 
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Pe baza studiilor recente privind etnia romă, este posibil ca numărul persoanelor care se 

recunosc ca fiind de etnie romă să fie mai ridicat, cunoscută fiind reticenţa etnicilor romi de a 

se declara ca atare în perioada realizării recensământului, când politicile publice 

antidiscriminare nu erau implementate. ”Se ştie că datele recensământului din 2002 (ca şi cele 

de la recensămintele anterioare) subestimează masiv dimensiunea reală a minorităţii romilor, 

prin calitatea declaraţiilor” (Gheţău, O perspectivă din anul 2007 asupra populaţiei României 

în secolul 21, 2007, pagina 47). 

 

Coroborând informaţiile regăsite şi în alte cercetări sociologice care au stat la baza generării 

de programe specifice comunităţilor de romi, se poate estima că numărul real al locuitorilor 

de etnie roma este mai mare cu 50% până la 100%.3 

Conform rezultatelor provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011 

provenite de la Comisia Judeţeană pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor Judeţul 

Argeş - este semnalată următoarea distribuţie a populaţiei de etnie roma la nivelul teritoriului. 

 

Localitatea Locuitori de etnie roma 2011 Procent 

Ştefăneşti 811 6% 

Băiculeşti 110 2% 

Bălileşti 169 4% 

Budeasa 41 1% 

Ciofrângeni 0 0 

Coşeşti 500 9% 

Mălureni 405 9% 

Mărăcineni 76 1% 

Merişani 219 4% 

Miceşti 4 1% 

Morăreşti 0 0 

Poienarii de Argeş 8 1% 

Goleşti 0 0 

Total  2343 4% 

Sursă: Comisia Judeţeană pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor Judeţul Argeş şi 

Primaria Goleşti 

 

I.3.1.2. Populaţia salariată la nivelul teritoriului 

Potrivit datelor statistice disponibile, la nivelul anului 2010, la nivelul teritoriului se înregistra 

un număr de 38.237 de persoane active (persoane între 14 şi 60 ani). Ponderea populaţiei 

salariate este însă extreme de scăzută, la nivelul întregului ţinut numărul salariaţilor fiind de 

numai 7.133 persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 19% din totalul populaţiei apte de 

muncă. 

                                                 
3 Cercetările realizate în cadrul studiului PROROMI, realizat de Banca Mondială propuneau, în iulie 2005, estimarea 

numărului total real de persoane roma la minimum 730.174 şi maximum 968.275 faţă de datele recensământului oficial din 

2002, unde populaţia roma era de 535.140 de persoane.  
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După cum se poate vedea în tabelul de mai jos, localităţile cu cel mai mare număr de salariaţi 

sunt oraşul Ştefăneşti şi comunele Mărăcineni, Merişani şi Băiculeşti.  

Localitatea 2002 2006 2007 2008 2009 2010 

Ştefăneşti 2310 2857 3087 3985 3964 3457 

Băiculeşti 442 279 340 450 413 458 

Bălileşti 111 118 115 102 109 97 

Budeasa 212 350 359 345 348 320 

Ciofrângeni 74 60 71 71 64 65 

Coşeşti 229 229 204 184 160 139 

Mălureni 131 174 167 223 152 115 

Mărăcineni 823 842 1115 1317 1355 1516 

Merişani 799 554 728 629 437 392 

Miceşti 107 119 140 215 219 218 

Morăreşti 60 82 93 89 116 110 

Poienarii de Argeş 699 44 53 48 50 70 

Goleşti  56 100 99 89 172 176 

Total 6053 5808 6571 7747 7559 7133 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În ultimii cinci ani populaţia angajată din ţinutul Argeşul de Mijloc cunoaşte o dinamică 

destul de asemănătoare celei naţionale în care anul de graţie 2008 înregistrează cel mai mare 

număr de salariaţi - 7.747, numărul acestora scăzând la 7.559 salariaţi în 2009, respectiv 

7.133 salariaţi în 2010. 

 

I.3.1.3. Şomajul la nivelul teritoriului 

În urma analizei datelor puse la dispoziţie de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă a judeţului Argeş, respectiv cea a judeţului Vâlcea, în Ţinutul Argeşul de Mijloc 

numărul şomerilor înregistraţi a scăzut de la 1.496 şomeri în anul 2006 la 1.197 şomeri în 

anul 2008, scădere explicabilă prin perioada de creştere economică pe care am traversat-o la 

nivel naţional.  

Tabel - Evoluţia şomajului în teritoriu 

Localitate 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ştefăneşti 291 205 137 152 483 243 161 

Băiculeşti 151 106 170 154 225 272 132 

Bălileşti 110 160 137 117 186 88 34 

Budeasa 139 91 67 82 138 90 100 

Ciofrângeni 74 117 141 107 152 104 94 

Coşeşti 224 142 102 121 164 133 170 

Mălureni 114 144 161 57 137 175 140 

Mărăcineni 109 63 56 70 132 79 161 

Merişani 162 207 128 122 283 260 100 

Miceşti 227 148 79 116 178 157 140 

Morăreşti 22 20 6 12 33 27 24 

Poienarii de Argeş 65 61 57 34 48 45 39 

Goleşti 107 32 38 53 86 94 80 

Total 1795 1496 1279 1197 2245 1767 1375 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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La nivelul anului 2009, an de criză economică la nivel naţional şi european, se poate observa 

o dublare a numărului de şomeri comparativ cu anul 2008, numărul acestora crescând de la 

1.197 de persoane la 2.245. În 2010 numărul şomerilor a fost mai mic decât în 2009 însă 

semnificativ mai mare decât în anii 2006, 2007 sau 2008. Potrivit celor mai recente date, în 

2011 numărul şomerilor în Ţinutul Argeşul de Mijloc este de 1.375 persoane. 

 

Cel mai mare număr de şomeri înregistraţi în 2011 se înregistrează în localităţile 

Coşeşti, Mărăcineni, Ştefăneşti, Băiculeşti Miceşti şi Mălureni. Localitatea cu numărul 

cel mai scăzut de şomerilor în 2011 este Morăreşti cu 24 de şomeri. 

 

La nivelul Ţinutului Argeşul de Mijloc, al judeţului, al regiunii şi naţional, numărul 

total al şomerilor înregistraţi urmează o dinamică similară, de scădere pentru 2007 şi 

de creştere începând cu 2008.  

 

Pornind de la datele disponibile de la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

şi de la Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş, în cifre judeţul Argeş înregistrează în 

2010 un număr mai mare de şomeri faţă de şomerii înregistraţi pentru anul 2002.  

 

La nivel regional şi naţional pentru anul 2010 numărul de şomeri este însă mai mic 

decât cel înregistrat în 2002, în timp ce la nivelul  Ţinutului Argeşul de Mijloc în 2010 

s-au înregistrat cu 28 mai puţini şomeri decât în 2002. 

 

Număr şomeri 

înregistraţi 
Anul 2002 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 

Teritoriu 1795  1279 1197 2245 1767 

Judeţul Argeş 18627 12985 13131 25229 19721 

Regiune Sud 

Muntenia 
123577 65517 65518 120303 111116 

Naţional 760623 367838 403441 709383 626960 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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 Populaţia reprezintă elementul central în definirea şi structurarea oricărei strategii 

pentru o dezvoltare socio-economică durabilă. 

 Pe baza Recensământului populaţiei din 2002 – Ţinutul Argeşul de Mijloc avea un 

număr total de 58.348 locuitori. Potrivit datelor statistice furnizate de Direcţia 

Judeţeană de Statistică a judeţului Argeş, la 1 iulie 2010, Ţinutul Argeşul de Mijloc 

avea o populaţie totală de 61.426 de locuitori. 

 Densitatea populaţiei la nivelul teritoriului calculată pe baza datelor recensământului 

populaţiei din 2002 era de 82,3 locuitori/km2, in timp ce densitatea populaţiei la 1 iulie 

2010, calculată pe baza datelor emise de Institutul Naţional de Statistică este 86,7 

loc/km2.  

 În ultimii 3 ani, procentele populaţiei pe grupe de vârstă se menţin relativ constante, 

chiar dacă, din punct de vedere numeric, populaţia teritoriului a crescut constant de la 

un an la altul. 

 Deşi se încadrează în tendinţa de scădere a natalităţii la nivel naţional, creşterea 

continuă a populaţiei este generată de migraţia internă. 

 Din punct de vedere al etniilor care conlocuiesc la nivelul teritoriului, se constată o 

populaţie majoritar română şi existenţa comunităţilor de etnici romi, numărul acestora 

ajungând la un total de 2.343 persoane, aproximativ 4% din totalul populaţiei 

Ţinutului Argeşul de Mijloc. 

 Localităţile din teritoriu cu cel mai mare număr de romi sunt Coşeşti şi Mălureni cu 

aproximativ 9% populaţie de etnie romă, Merişani cu cca. 4% din total populaţie şi 

oraşul Ştefăneşti – cca. 6%. 

 Localităţile cu cel mai mare număr de salariaţi sunt oraşul Ştefăneşti şi comunele 

Mărăcineni, Merişani şi Băiculeşti. 

 Pentru a evita efecte ireversibile pe termen lung în ceea ce priveşte îmbătrânirea 

populaţiei se impune dezvoltarea sectoarelor care contribuie la creşterea calităţii vieţii 

şi crearea unui mediu local favorabil dezvoltării familiei. Acest lucru presupune atât 

dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice din sfera socială (educaţie, sănătate, 

cultură, ordine publică) cât şi dezvoltarea unui mediu economic atractiv.   
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1.4. Patrimoniu de mediu 

Patrimoniul de mediu în ţinutul Argeşul de Mijloc este constituit din relieful deluros, reţeaua 

hidrografică bogată, salba de lacuri de acumulare de pe râul Argeş ce constituie un habitat 

prielnic pentru păsări aflate în migraţie sau stabilite şi alte zone a căror peisagistică este 

deopotrivă spectaculoasă şi unică. Văile largi create de râurile din teritoriu străjuite de o parte 

şi de alta de dealuri înalte şi păduri orientează teritoriu spre mijlocul judeţului, aproape de 

Piteşti, loc de popas al ţinutului nostru şi de trecere către câmpia înaltă a judeţului.  

 

Categorii de arii naturale protejate în România 

 

Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare “în sit” a bunurilor 

patrimoniului natural se instituie un regim diferenţiat de protecţie, conservare şi utilizare, 

potrivit următoarelor categorii de arii naturale protejate: 

 De interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, 

rezervaţii naturale, parcuri naturale;  

 De interes comunitar: situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de 

protecţie specială avifaunistică;  

 De interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale, după caz 4. 

 

 

Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 - Situaţia ariilor protejate în Ţinutul 

Argeşul de Mijloc.  

 

Natura 2000 este o reţea ecologică de arii naturale constituită la nivel european şi ca atare 

principalul instrument al Uniunii Europene pentru conservarea naturii5. Scopul Reţelei Natura 

2000 îl reprezintă conservarea valorilor naturale de importanţă comunitară printr-o dezvoltare 

durabilă, fără a aduce prejudicii comunităţii locale. Reţeaua ecologică Natura 2000 are în 

vedere respectarea celor două Directive Europene: Directiva Păsări (SPA-Arii de Protecţie 

Specială Avifaunistică) şi Directiva Habitate (SCI-Situri de Importanţă Comunitară). 

 

 

La nivel naţional pentru desemnarea Siturilor Natura 2000 există două acte normative şi 

anume: 

 Hotărârea Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de  importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

                                                 
4 CHM România - Mecanismul de Schimb de Informaţii pentru Biodiversitate (http://biodiversitate.mmediu.ro) 
5 http://www.natura2000.ro/reteaua/ce-este/ 

http://biodiversitate.mmediu.ro/
http://www.natura2000.ro/reteaua/ce-este/
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În conformitate cu aceste două acte normative, la nivelul teritoriului Ţinutul Argeşul de 

Mijloc se remarcă 4 Situri de Importanţă Comunitară6 şi 4 Arii de Protecţie Specială 

Avifaunistică, în principal datorită lacurilor de acumulare de pe Râul Argeş7. 

  

 

Situri de Importanţă Comunitară8 şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică în Ţinutul 

Argeşul de Mijloc 

 

Lista siturilor Natura 2000 pe teritoriul Ţinutul Argeşul de Mijloc în conformitate cu Ordinul 

ministrului mediului şi pădurilor nr.2387/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România şi Hotărârea Guvernului nr.971/2011 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.284/2007 privind declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 

în România cuprinde: ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei, ROSCI0354 Platforma Cotmeana, 

ROSCI0326 Muscelele Argeşului şi ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş. 

 

Denumirea 

sitului / 

Numele 

Zonei  

Unitatea 

administrativ-

teritorială din 

Ţinutul Argeşul 

de Mijloc 

Suprafaţa 

unităţii 

administrativ-

teritoriale 

cuprinsă în sit 

(în ha) 

Suprafaţa sit-

ului cuprinsă 

în unitatea 

administrativ-

teritorială (în 

procente) 

Importanţă sit 

ROSCI0316 

Lunca Râului 

Doamnei 

Coşeşti 0.56 ha 1% 

Situl Lunca Râului 

Doamnei este important 

pentru biodiversitate din 

următoarele motive: 

specii de peşti (Cobitis 

taenia, Sabanejewia 

aurata) specii de odonate 

(Odontopodisma rubripes, 

Paracaloptenus 

caloptenoides). 

                                                 
6 Potrivit documentului emis de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Argeş, comuna Bălileşti nu se regăseşte în lista 

siturilor Natura 2000. Acesta a fost introdusă însă pe lista siturilor de importanţă comunitară prin Ordinul ministrului 

mediului şi pădurilor nr.2387/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile 

nr.1964/2007.  

  
7 Ministerul Mediului şi Pădurilor - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Argeş 

8 Siturile de importanţă comunitară reprezintă acele arii care, în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ 

la menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr.2 la O.U.G. nr.57/2007 

sau a speciilor de interes comunitar din anexa nr.3 la O.U.G. nr.57/2007 şi care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa 

reţelei ''NATURA 2000'' şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunile biogeografice 
respective. 
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ROSCI0354 

Platforma 

Cotmeana 

 

Morăreşti 1133.28 ha 9% 

7 tipuri de habitate 

forestiere protejate 

identificate - cinci din 

regiunea biogeografică 

continentală şi două din 

regiunea biogeografică 

alpină reprezintă 41%, iar 

un tip de habitat forestier 

prioritar protejat 

reprezintă (6%) 

 

 

ROSCI0326 

Muscelele 

Argeşului 

 

 

Bălileşti 

 

1503.48 ha 12% 

Situl Muscelele Argeşului 

este alcătuit din trei 

trupuri, care înglobează în 

principal pădurea, toate 

aparţinând din punct de 

vedere geomorfologic, 

podişurilor piemontane 

argeşene (gruiurile 

Argeşului) din estul 

Podişului Getic, în raza 

ocoalelor silvice 

Aninoasa, Domneşti, 

Mihăeşti. 

Coşeşti 3508.12 ha 28% 

ROSPA0062 

Lacurile de 

acumulare de 

pe Argeş 

 

 

Băiculeşti 

 

43,6 ha 2% 

Acest sit este foarte 

important pentru numărul 

mare de specii de păsări 

pe care la adăposteşte. 

Printre acestea se numără 

barza, egreta, sfâncionc 

roşiatic, stârc galben, raţa 

roşie, sfrâncioc cu fruntea 

neagră etc. 

În perioada de migraţie 

situl găzduieşte mai mult 

de 20.000 de exemplare 

de păsări de baltă, fiind 

posibil candidat ca sit 

RAMSAR (de spus la 

subsol ce înseamnă). 

 

Budeasa 

 

65,4 ha 

 

3% 

 

Merişani 

 

196,2 ha 

 

9% 

 

Ştefăneşti 43,6 ha 

 

2% 

 

Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Argeş 

 

 

Descrierea siturilor Natura 2000 din teritoriul Ţinutul Argeşul de Mijloc 

 

Situl Lunca Râului Doamnei - ROSCI0316  

Situl cuprinde o secţiune a Râului Doamnei situată în zona mijlocie a acestuia. De asemenea, 

situl cuprinde şi gura de vărsare a principalului afluent din zonă, Pârâul Păcuraru care, în 

perioadele de vară seacă, iar în perioadele de primăvară poate genera viituri. O mică suprafaţă 

din teritoriul sit-ului, mai exact 0,56 ha se află în Ţinutul Argeşul de Mijloc, în comuna 

Coşeşti. 
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Foto: Râul Doamnei 

 

„Situl Lunca Râului Doamnei este important pentru biodiversitate din următoarele motive: 

specii de peşti (Cobitis taenia, Sabanejewia aurata) specii de odonate (Odontopodisma 

rubripes, Paracaloptenus caloptenoides). 

 

Vulnerabilităţi: 

Între factorii de impact antropic se numără exploatările de nisip şi pietriş, nesemnificative în 

momentul de faţă. De asemenea, un alt factor de impact antropic este reprezentat de pescuitul 

ilegal cu substanţe otrăvitoare sau curent electric. Printre factorii disturbanţi naturali se 

numără viiturile (în special în Pârâul Păcuraru) şi nivelul scăzut al apei din timpul verii.”9 

 

 

Situl Platforma Cotmeana - ROSCI0354 

 

Situl, în suprafaţă de cca. 12.529 ha, conţine în linii mari fond forestier aflat în administrarea 

OS Cotmeana (DS Argeş) şi OS Stoiceni (DS Valcea). Este situat pe platforma Cotmeana, un 

podiş de geosinclinal pe structură monosinclinală si cutată, format din faze 

pliocenocuaternare de tip Candeşti. O suprafaţă de 9% din teritoriul sit-ului, mai exact 

1.133,28 ha se află pe teritoriul Argeşul de Mijloc, în comuna Morăreşti. 

Platforma apare ca un podiş aproape neted, destul de larg, cu o înclinare de la nord la sud, 

străbătut de văi divergente care se adâncesc de la nord la sud. Pădurile se află predominant pe 

versanţi şi mai puţin pe platouri şi pe văi. Văile din cuprinsul sitului aparţin bazinelor râurilor 

Vedea, Argeş şi Olt. 

 

 

                                                 
9 Ministerul Mediului şi al Pădurilor: Formularul standard Natura 2000 pentru siturile de importanţă comunitară (SCI) 

http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/biodiversitate/2011-10-20_protectia_naturii_RO_SCI_SDF_2011.pdf


Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

32 

 

 

 

Foto: Pădure Platforma Cotmeana 

 

Din punct de vedere fitoclimatic, situl este situat în două etaje de vegetaţie - etajul deluros al 

gorunetelor, fagetelor şi amestecurilor de gorun, fag şi etajului deluros de cvercete - gorun, 

garniţa, cer şi amestecuri dintre ele. 

O caracteristică importantă a teritoriului este gradul foarte ridicat de fragmentare a pădurilor. 

Pădurile de tip natural fundamental deţin peste 78% din suprafaţa pădurilor, ceea ce denotă o 

stare de conservare favorabilă a acestora. Cca. 80% din suprafaţa pădurilor se încadrează în 

tipuri de habitate de  interes comunitar.  

Vulnerabilitate: 

Zona colinară de maximă fragmentare, deţine încă păduri mai puţin antropizate în mari 

concentraţii de habitate. Aspectul dantelat al lizierei, culoarele despădurite din lungul reţelei 

hidrografice, precum şi existenţa în partea de vest a sit-ului a terenurilor arabile ivite pe locul 

pădurilor de odinioară, ca şi mulţimea localităţilor, demonstrează agresiunea veche şi durabilă 

asupra pădurii. Alte elemente care definesc impactul antropic actual rezultă şi din dificultatea 

delimitării zonei nealterate sau puţin alterate a sitului.”10 

 

Muscelele Argeşului - ROSCI0326 

 

Aproape 40% din suprafaţa totală a sit-ului (12.529 ha) se află pe teritoriul Argeşul de Mijloc 

in localităţile Bălileşti şi Coşeşti: 28% din aceasta este pe teritoriul Comunei Coşeşti şi 12% 

pe teritoriul comunei Bălileşti. Situl este localizat pe interfluviile râurilor cu curgere de la 

nord la sud, asigurând conectivitatea dintre regiunea Carpaţilor Meridionali, 

dealurile/piemonturile subcarpatice şi platforma Piteştiului. 

                                                 
10 Ministerul Mediului şi Pădurilor - Formularul standard Natura 2000 pentru siturile de importanţă comunitară (SCI) 

http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/biodiversitate/2011-10-20_protectia_naturii_RO_SCI_SDF_2011.pdf
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„Situl Muscelele Argeşului este alcătuit din trei trupuri, care înglobează în principal pădurea, 

toate aparţinând din punct de vedere geomorfologic, podişurilor piemontane argeşene 

(gruiurile Argeşului) din estul Podişului Getic, în raza ocoalelor silvice Aninoasa, Domneşti, 

Mihăeşti.”11 

Situl este acoperit în cvasi-totalitate de păduri, cele mai reprezentative şi larg răspândite 

habitate de interes comunitar fiind fagele colinare, pădurile dacice de stejar şi carpen, pădurile 

de gorun cu carpen. La acestea se adaugă şi alte habitate care deţin suprafeţe mai restrânse. 

 

Lacurile de acumulare de pe Argeş - ROSPA0062 

Situl are o suprafaţă totală de 2.180,7 ha şi este foarte important pentru numărul mare de 

specii de păsări pe care la adăposteşte. O suprafaţă de 348,9 ha se află pe teritoriul Ţinutului 

Argeşul de Mijloc distribuită după cum urmează: Băiculeşti 43,6 ha, Budeasa 65,4 ha, 

Merişani 196,2 ha şi Ştefăneşti 43,6 ha.   

„Lacurile sunt oligomezotrofice. Apariţia lor a condus la modificarea şi apariţia de noi 

habitate. Vegetaţia văilor este compusă din răşinoase, fag în amestec cu răşinoase, stejar în 

zona colinară, iar în partea mijlocie şi inferioară a sit-ului pădurile alternează cu suprafeţe de 

teren cu utilizare-agricolă, livezi, fâneţe etc.”12 

 

Clase de habitate: plaje de nisip, râuri, lacuri, mlaştini, turbării, păduri de conifere 

 

Foto: Egreta mică (Egretta garzetta) 

                                                 
11 Ministerul Mediului şi Pădurilor - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Argeş 
12 Ministerul Mediului şi al Pădurilor Formularul standard Natura 2000 pentru ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) 

 

http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/biodiversitate/2011-10-20_protectia_naturii_RO_SPA_SDF_2011.pdf
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Situl este important în perioada de migraţie pentru o serie largă de specii de pasări precum 

ciocănitoarea, egreta, raţa roşie, gâsca sălbatică, cormoranul, raţa lingurar, corcodelul cu gâtul 

roşu, sarsela sau pescăruşul răzător. 

Situl este important pentru iernat pentru specii precum  ferăstraş mic, cufundar polar, raţa 

sunătoare, lebăda mută, pescăruşul pontic, lişiţa, ferăstraşul mare, raţa cu piept roşu, raţa 

moţată,   raţa mare, raţa cu cap castaniu, şorecarul, raţa mică.  

 

 Foto: Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 

 

În perioada de migraţie situl găzduieşte mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de balta, 

fiind posibil candidat ca sit RAMSAR. 

 

Vulnerabilitate: 

În sit se desfăşoară activităţi antropice: cultivarea terenurilor, îndepărtarea haţişurilor şi 

crângurilor, îndepărtarea lăstarişului, exploataţii piscicole. 

 

Alte zone protejate de interes local 

Există însă în teritoriul Ţinutului Argeşul de Mijloc şi arii protejate de interes local cu valoare 

peisagistică deosebită, protejate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Argeş. Un exemplu este 

“Parcul Florica” din Ştefăneşti.13 

În mijlocul acestui parc se ridică Vila Florica, albă, tăcută, plină de mister, de amintiri din 

vremuri trecute. Majoritatea arborilor exotici din parc au fost plantaţi de Alexandru Golescu 

Albu, recunoscut grădinar şi pasionat dendrolog. 

                                                 
13 ARPM Piteşti (http://arpmag.anpm.ro/arii_naturale_protejate_declarate_prin_hcj_si_hcl_jud_arges-11437) 

http://arpmag.anpm.ro/arii_naturale_protejate_declarate_prin_hcj_si_hcl_jud_arges-11437
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Importanţa ştiinţifică a florei acestui areal este dată de genofondul bogat conservat, de 

originalitatea fitogeografică a elementelor sale floristice. „Aici am identificat frumoase 

exemplare de Abies alba - bradul alb, Abies nordmanniana - bradul de Caucaz, Abies 

concolor - bradul argintiu. Exemplare seculare de Pinus nigra, Pinus silvestris, Picea abies, 

Picea pungens - sunt prezente atât în parcul din jurul conacului "Florica", cât şi în padurea ce 

se întinde în spatele acestuia. 

 

Foto: Vila Florica  

Diversitatea dendrologică a parcului este subliniată şi de prezenţa unor specii rare, precum 

Ginkgo biloba, tisa (Taxus baccata), Gymnocladus dioicus, Liriodendron tulipifera, 

chiparosul de baltă (Taxodium distichum), identificat lângă iazul Brătienilor (trei exemplare 

viguroase, iniţial patru, un exemplar fiind tăiat), de asemenea, Rhus typhyna, Maclura, 

Castanea sativa etc. 

Dintre cupresacee sunt întâlnite arborele vieţii (Thuja orientalis), tuia (T. occidentalis), 

chiparosul (Cupressus sempervirens) şi Chamaecyparis lawsoniana var. argentea.”14 

                                                 
14 Conf.univ.dr. Valeriu ALEXIU, Muzeul Judetean Arges - Pitesti 
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1.5 Patrimoniul arhitectural şi cultural 

 

Aşa cum se arată în Strategia Naţională pentru Patrimoniul Cultural, patrimoniul este un 

factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi naţionale, de dezvoltare 

durabilă, coeziune şi incluziune socială”15. Conform aceleaşi strategii, patrimoniul cultural se 

împarte în patrimoniu imobil reprezentat de patrimoniu construit (monumente arheologice şi 

arhitecturale), patrimoniu cultural mobil (muzee, arhive şi colecţii) şi patrimoniu imaterial 

(toate acele aspecte culturale diferite ale vieţii moştenite din trecut care definesc modul de 

viaţă al diferitelor societăţi).  

 

Patrimoniu cultural imobil (patrimoniu construit)  

  

Potrivit Strategiei Naţionale pentru Patrimoniul Cultural „Patrimoniul cultural imobil 

constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveşte 

valoarea materială directă, cât şi în raport cu posibilitatea de inserţie a unor componente 

extraculturale” (pagina 16). Patrimoniul cultural imobil este reprezentat de monumentele 

istorice care, potrivit Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, 

cu modificările ulterioare, sunt monumentele, ansamblurile şi siturile istorice (aşa cum fiecare 

dintre aceste categorii este definită în lege), clasate în două grupe: grupa A (monumente 

istorice de valoare naţională şi universală) şi grupa B (monumente reprezentative pentru 

patrimoniul cultural local).  

                                                 
15 Strategia Naţională pentru Patrimoniu Cultural, pg. 5, disponibilă la 

http://www.sgg.ro/nlegislativ/docs/2010/08/4j7bcw59mzs23xr1hdnf.pdf 

 Relieful deal-câmpie înaltă, condiţiile naturale, regimul hidrografic bogat, compoziţia 

solurilor, vegetaţia în trepte, flora şi fauna bogate şi variate, clima plăcută sunt adevărate 

resurse naturale ale teritoriului Argeşul de Mijloc. 

 Dealurile subcapatice - propice pomiculturii şi viticulturii ca şi luncile ce însoţesc 

cursurile de apă din teritoriu potrivite culturii de legume şi cereale, alături de luciul de 

apă şi de ”aurul verde” al pădurilor, bine reprezentat în zonă, amplifică potenţialul 

natural al teritoriului Ţinutului Argeşul de Mijloc. 

 Teritoriul Ţinutului Argeşul de Mijloc se remarcă prin 4 Situri de Importanţă 

Comunitară (Natura 2000) şi 4 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică. 

 Reţeaua Natura 2000 oferă oportunităţi importante pentru dezvoltare economică 

durabilă, atât prin posibilitatea atragerii de fonduri, cât şi printr-un management 

economic eficient în beneficiul oamenilor şi al naturii.  

 Menţinerea acestor bogăţii naturale pe termen lung, activităţile agricole tradiţionale, 

unele dintre acestea necesare pentru menţinerea peisajelor, cultivarea şi obţinerea 

produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de fructe, activităţi 

de vânătoare şi pescuit reglementate, agro-turismul reprezintă premise ale dezvoltării 

socio-economice ale zonelor cuprinse în Ţinutul Argeşul de Mijloc. 

http://www.sgg.ro/nlegislativ/docs/2010/08/4j7bcw59mzs23xr1hdnf.pdf
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În teritoriul Ţinutului Argeşul de Mijloc se regăsesc 132 monumente istorice16, din totalul de 

1023 monumente înregistrate la nivelul judeţului Argeş17. Dintre cele 132 monumente, 87 

sunt de categoria A (de importanţă naţională şi universală) şi 45 de monumente sunt de 

categoria B (de importanţă locală). Lista completă a monumentelor din teritoriu este 

prezentată în anexa nr.1. 

 

Distribuţia monumentelor pe localităţi este ilustrată în tabelul de mai jos  

Sursa: Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 

 

Se observă astfel că distribuţia monumentelor istorice în teritoriu este extrem de inegală între 

localităţi. Există localităţi foarte bogate în monumente istorice, cum ar fi Ştefăneşti (47), 

Merişani (20) sau Budeasa (18) şi localităţi în care sunt prezente unu, două monumente 

istorice, cum ar fi Ciofrângeni (1) Morăreşti (2) sau Poienarii de Argeş (3). De altfel, 

localităţile Ştefăneşti şi Budeasa sunt listate de către Legea nr.5/2000 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, printre 

unităţile administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu 

valoare culturală de interes naţional.   

 

Dintre monumentele listate, o parte sunt monumente religioase (mănăstiri, biserici, chilii, 

clopotniţe, cruci de piatră), dar remarcabile pentru teritoriu sunt mai ales monumente de 

arhitectură civilă (predominând ansamblurile şi conacele boiereşti şi casele memoriale ale 

oamenilor de cultură). 

 

                                                 
16 Cifrele prezentate în acest document prezintă totalul elementelor componente ale monumentelor, ansamblurilor şi siturilor 

istorice 
17 Conform listei monumentelor istorice întocmită în 2010 de către Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, disponibilă 

la http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf 

Localitate 
Nr. Monumente 

Total 
Categoria A Categoria B 

Bălileşti 8 2 10 

Băiculeşti 5 1 6 

Budeasa 16 2 18 

Ciofrângeni 1 0 1 

Coşeşti 1 3 4 

Goleşti 0 5 5 

Mărăcineni  0 7 7 

Mălureni  2 3 5 

Merişani  9 11 20 

Miceşti  4 0 4 

Morăreşti 1 1 2 

Poienarii de Argeş 1 2 3 

Ştefăneşti  39 8 47 

Total 87 45 132 

http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf
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Mănăstirea Tutana, aşezată la marginea satului cu acelaşi nume, poarta hramul Cuviosul 

Atanasie Athos. Perioada dintre sfârşitul secolului al XIV-lea reprezintă momentul zidirii 

primei Biserici Tutana, în timpul domniei lui Dan Basarab, având o arhitectură specifică 

mănăstirilor din Moldova. Mănăstirea reprezintă unul dintre cele mai vechi monumente de 

arhitectură şi pictură care vorbeşte despre trecutul tumultos al neamului românesc, despre 

prima capitală a Ţării Româneşti de la Curtea de Argeş şi despre primii domnitori Basarabi, 

neînfricaţi luptători pentru apărarea gliei străbune. 

 

În comuna Budeasa, satul Budeasa Mare, se află Casa Hagi Tudorache, considerată valoare 

de patrimoniu cultural de interes naţional, Monumente de arhitectură populară (Legea 

nr.5/2000). Casa Hagi Tudorache datează de la 1762. 

 

Foto: Casa Hagi Tudorache 

 

Conacul boierilor Budişteanu este situat tot în satul Budeasa Mare, comuna Budeasa. 

Reprezintă un monument istoric important din evul mediu. În acest conac a poposit regele 

Carol al XII-lea al Suediei în perioada 19 octombrie - 8 noiembrie 1714, în aşteptarea unui 

curier trimis la Viena şi de unde a fugit deghizat în Transilvania, spre Munţii Carpaţi. În zilele 

noastre, conacul adăposteşte un muzeu cu o colecţie de arme, lacăte, chei şi tablouri. 

 

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii este al treilea muzeu ca reprezentare şi importanţă 

naţională şi întâiul dedicat ocupaţiilor poporului român, fiind realizat în corelaţie cu harta 

geografică şi istorică a României.  

Muzeul se întinde pe o suprafaţă de circa 12 hectare şi cuprinde două mari sectoare, care 

reprezintă totodată şi două moduri de rezolvare expoziţională: 

 Un sector în aer liber, care înfăţişează civilizaţia ţărănească de la mijlocul veacului al 

XIX-lea din principalele zone viticole şi pomicole ale ţării; 
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 Sectorul pavilionar, menit să prezinte, prin obiecte autentice şi elemente auxiliare 

specifice, istoria viticulturii şi pomiculturii din cele mai îndepărtate veacuri până în 

zilele noastre, incluzând, evident, şi perspectivele de dezvoltare ale celor două 

ocupaţii. 

              

 
Foto: Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii 

 

Cel mai important sector al muzeului îl constituie gospodăriile ţărăneşti aduse din principalele 

zone viticole şi pomicole ale ţării, grupate sub forma unui sat românesc. Fiecare gospodărie 

viticolă sau pomicolă înglobează în cadrul ei atât casa de locuit, toate dependinţele şi uneltele 

de lucru specifice, cât şi cele necesare diferitelor îndeletniciri: agricultura, creşterea 

animalelor, albinăritul etc. 

 

Conacul Goleştilor (sat aparţinător Goleşti - oraş Ştefăneşti), construit în 1640 de Stroe 

Leurdeanul cu ajutorul meşterului Stoica din Târgovişte, este singura construcţie laică 

fortificată din ţară. Ştiind cât de schimbătoare erau vremurile, Stroe înconjoară conacul cu 

ziduri înalte de cărămidă, iar în turnurile de apărare instalează tunuri. Zidurile groase, etajul 

cu paiantă, monumentalitatea, dar şi eleganţa conacului, prefigurează apariţia constructorilor 

din perioada brâncovenească. În 1646, tot Stroe Leurdeanul ridică biserica din vecinătatea 

muzeului, care îmbină cu fineţe influenţele munteneşti cu cele din zona Moldovei, din 

Armenia şi din Orientul apropiat. 

 

Ansamblul conacului Brătianu - "Florica" (sat aparţinător Ştefăneşti, oraş Ştefăneşti, 

început de secol XX) - Conacul „Florica” numit aşa în amintirea primei fiice a lui Ion C. 

Brătianu, este unul dintre cele mai frumoase domenii boiereşti din ţară, care s-a păstrat foarte 

bine până în zilele noastre. Domeniul Florica este format din conac, fermă, capelă şi o cramă, 

amplasate în mijlocul unui parc înconjurat de vestitele podgorii de Ştefăneşti. 
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Ansamblul conacului Istrate Micescu (sat Argeşelu, comuna Mărăcineni, început de secol 

XX), Vila Donescu (sat aparţinător Ştefăneşti, oraş Ştefăneşti, început de secol XX), Casa 

Ion Pillat (sat Izvorani, oraş Ştefăneşti, început de secol XX) sau Casa Liviu Rebreanu (sat 

Valea Mare Podgoria, oraş Ştefăneşti, început de secol XX) se numără şi ele printre 

monumentele obiective turistice din teritoriul Ţinutul Argeşul de Mijloc. 

În ceea ce priveşte siturile arheologice, teritoriul este traversat de Traseul Limesului 

Transalutan, o importantă linie de fortificaţii, construită de romani în secolul II, cu scopul de 

a se apăra de dacii liberi. De-a lungul Limes-ului care pornea de la Dunăre şi ajungea până la 

Râşnov erau construite 13 castre, dintre care 7 se află în judeţul Argeş, iar unu este situat pe 

teritoriul Argeşul de Mijloc: castrul de la Purcăreni, comuna Miceşti (marcat şi în lista 

monumentelor istorice).  

(sursa: Octavian Voican, profesor de istorie18) 

 

Referitor la regimul de proprietate al acestor monumente, conform Strategiei Naţională pentru 

Patrimoniu Cultural, majoritatea monumentelor cu o valoare istorică, artistică sau 

arhitecturală se află în proprietatea publică sau în proprietatea structurilor bisericeşti (pagina 

17).  

 

Starea monumentelor istorice din teritoriu nu este mult diferită de situaţia la nivel naţional. 

Un studiu realizat în 2005 şi citat de către Strategia Naţională pentru Patrimoniu Cultural 

arată că din cele 26.900 de monumente istorice înregistrate la nivel naţional, 75% dintre 

monumente sunt în pericol, iar 35% sunt degradate. Acelaşi document identifică şi o serie de 

cauze ale acestei situaţii şi anume:  

 neştiinţa şi nepăsarea autorităţilor;  

 absenţa voinţei politice;  

 proasta gestionare a patrimoniului de către autorităţi; 

 lipsa de educaţie, nerespectarea legislaţiei; 

 imprecizia inventarului şi evidenţei patrimoniului arhitectural; 

 intervenţii neavizate; 

 lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor; 

 lipsa personalului de control din instituţiile publice şi lipsa specialiştilor. (pagina 5) 

Conform Convenţiei Europene pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei19, 

conservarea integrată a patrimoniului arhitectural are două obiective esenţiale: conservarea 

monumentului istoric propriu-zis şi a zonei de protecţie a acestuia (presupune existenţa unor 

mecanisme concrete de protecţie fizică dar şi a proceselor de punere în valoare a 

monumentului şi a zonei sale de protecţie) şi integrarea patrimoniului construit în mediul de 

viaţă al societăţii contemporane, prin iniţiative precum:  

- programe de revitalizare a zonelor în care se află bunuri culturale imobile; 

- programe de dezvoltare locală şi regională, cu includerea bunurilor culturale imobile 

şi imobile; 

                                                 
18 Citat in http://www.pitesteanul.ro/ 
19 Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985 şi 

ratificată de România prin Legea nr.157/1997, citată în „Microregiunea Horezu. Studiu integrat al potenţialului de dezvoltare 

economică”, editat de Ancuţa Vameşu, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, august 2008, nepublicat, pg 41 
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- cooperarea între specialiştii în planificarea teritoriului, urbanişti şi restauratori de 

monumente istorice, proprietari şi administratori, administraţia publică locală, ONG-

uri, alte instituţii în scopul adoptării celor mai bune măsuri pentru punerea în valoare a 

bunurilor culturale imobile.    

 

Arhitectura rurală  

Din punct de vedere al arhitecturii populare, teritoriul Ţinutului Argeşul de Mijloc combină 

arhitectura musceleană (casă cu elevaţie ridicată pe un soclu plin, verandă pe goluri cu 

arcaturi de legătură între stâlpi) cu arhitectura de câmpie (casă joasă cu prispă, traforuri în 

lemn şi decoraţie în tencuială).   

   

  
Foto: Casă musceleană 

 

Arhitectură tradiţională musceleană, apreciată de etnografi renumiţi precum Stahl drept 

“poate, cea mai interesantă şi mai bogată arhitectură populară românească, marcată în special 

prin case cu două caturi” (Florescu, Stahl, Petrescu, 1967, pagina 74) are o serie de 

caracteristici importante şi anume: 

- elevaţie înaltă - se întâlnesc 3 categorii de elevaţie: casa cu parter dezvoltat, având  la 

parter pivniţe şi încăperi de locuit ce se înalţă până la 2-2,30m, casa cu soclu pe 

pivniţă săpată care se ridică la circa 1,50 m şi casa joasă fără pivniţă ce se ridică până 

la 1 m deasupra pământului. 

- faţadele sunt zidite, pline şi tencuite în alb. 

- lipseşte ornamentaţia pe faţadă.  

- casa este orientată spre sud, cu axul prispei orientat est-vest. 

- fiind situată într-o zonă de deal, casa este de obicei aşezată pe teren denivelat, 

diferenţele de nivel fiind rezolvate din temelie.  
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- la nivelul de locuit, casele pot avea una, două sau trei odăi. 

 

În specificul casei ţărăneşti a existat o adevărată artă a pridvoarelor, prin crestăturile stâlpilor, 

parapetele cu traforuri foarte bogate şi cornişe cu danteluri, o artă care va excela şi în modul 

de făţuire a învelitorilor de şindrilă, ornate şi ele cu diferite motive decorative.20 

Materialele utilizate în construcţie sunt lemnul (preponderent la casele foarte vechi, de secol 

XIX), la care s-au adăugat ulterior piatra şi cărămida.  

Arhitectura de câmpie, de asemenea prezentă în zonă este reprezentată de casa joasă cu prispă 

la care abundă ornamentaţia în tencuială colorată, reprezentată de elemente florale şi 

geometrice, arcaturi, profile. Influenţa în ornamentică vine din zona Târgovişte şi zona de 

câmpie. De asemenea este foarte prezent traforul care se aplică la pălimarele prispelor sau la 

frontoanele foişoarelor. Un element specific zonei sudice a regiunii este multiplicarea 

foişoarelor: unul pe faţada principală, altul pe faţada laterală sau chiar posterioară21.  

 

Patrimoniu cultural mobil (muzee, arhive şi colecţii) este bine reprezentat în teritoriu, în 

special prin Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti şi Centrul Cultural Brătianu.  

Conacul Goleştilor (sec XVII- XIX) este de asemenea amenajat spre vizitare, precum şi 

anexele sale, incluzând spaţiul în care s-a organizat prima şcoală obştească din România şi o 

baie turcească. Muzeul joacă un rol foarte activ în promovarea culturii şi tradiţiilor zonei, 

având planificate numeroase evenimente culturale pe parcursul întregului an, cele mai 

cunoscute dintre acestea fiind întâlnirea cu fiii satului şi târgul meşterilor populari, 

organizate, în luna septembrie, cu ocazia Zilelor Argeşului şi a Muscelului.     

În cadrul Ansamblului conacului Brătianu – Florica funcţionează Centrul de Cultură Brătianu, 

care activează pentru realizarea unui program cultural care vizează integrarea în circuitul 

cultural a monumentului istoric şi cunoaşterea contribuţiei familiei Brătianu la dezvoltarea 

spiritualităţii româneşti. Centrul organizează activităţi educative pentru copii, simpozioane pe 

teme de istorie şi cultură, expoziţii de icoane sau cărţi22.  

În teritoriu există case memoriale importante precum casa lui Liviu Rebreanu sau Ion Pillat, 

dar momentan acestea nu sunt deschise publicului.  

 

Patrimoniu cultural imaterial cuprinde ansamblul de practici, reprezentări, expresii, 

cunoştinţe, abilităţi pe care comunităţile, grupurile şi indivizii le recunosc ca făcând parte din 

moştenirea lor culturală, transmisă din generaţie în generaţie şi recreată în permanenţă. 

Patrimoniul cultural imaterial se regăseşte în special în următoarele domenii: tradiţii şi 

expresii orale, artele spectacolului, practici sociale, ritualuri şi evenimente festive, cunoştinţe 

şi practici legate de natură şi univers, artizanatul tradiţional ş.a. În continuare vom analiza 

ocupaţiile şi meşteşugurile tradiţionale şi obiceiurile şi tradiţiile locale din teritoriu.  

 

Ocupaţiile şi meşteşugurile tradiţionale  

În ceea ce priveşte ocupaţiile tradiţionale ale populaţiei din teritoriu, distingem, conform 

clasificării propuse de Valer Butură, între ocupaţiile principale (agricultura şi creşterea 

animalelor, ocupaţii de bază care asigură venitul principal al gospodăriei) şi ocupaţii 

                                                 
20 Buletin Cultural Argeşean, nr. 4(8)/2006, p. 20-21 
21 Conform Stănculescu, Gheorghiu, Petrescu, Stahl (1958), Arhitectura Populară Românească. Regiunea Piteşti  
22 Conform www.ccbratianu.ro 
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secundare sau anexe (acele ocupaţii casnice şi meşteşugăreşti care se ocupă de traiul de zi cu 

zi, organizarea gospodăriei, prelucrarea hranei, vestimentaţia, construirea de adăposturi 

pentru oameni şi animale etc.). (Butură, 1978).   

În acest capitol ne vom ocupa de cel de-al doilea tip de ocupaţii şi anume ocupaţiile casnice şi 

meşteşugăreşti. În urma procesului de culegere de date realizat în teritoriu în perioada 

ianuarie - februarie 2012, s-a realizat un inventar al principalelor ocupaţii şi meşteşuguri 

tradiţionale, prezentat în tabelul de mai jos: 

Meşteşug  Localitatea  Descrierea situaţiei prezente 

Ţesut  şi 

cusături 

manuale   

Satele Izvorani, Enculeşti (oraş 

Ştefăneşti) 

Sat Mălureni (comuna Mălureni) 

Satele din comuna Bălileşti 

Practicat de către femeile mai în vârstă 

din sat, pentru uzul propriu, al familiei 

sau altor persoane din sat 

Împletituri 

de nuiele  

Sat Păuleasa (comuna Miceşti) 

Sat Malu Vânăt (comuna 

Merişani) 

Sat Păuleasca (comuna Mălureni) 

Obicei practicat în general de persoane 

de etnie romă, aşezate în localităţi 

segregate - cătune pe malul apei. 

Momentan se mai menţine obiceiul, 

oamenii încă mai fac mături, târnuri şi 

coşuri. Nu există un volum ridicat de 

comenzi, dar se asigură nevoia locală, 

cât şi vânzări ocazionale (în Merişani) 

Dogăritul Sat Zărneşti (comuna Mălureni)  

Sat Coşeşti (Comuna Coşeşti) 

Sat Poieniţa (Comuna Bălileşti) 

Astăzi mai sunt aproximativ 15 meşteri 

dogari, care îşi promovează şi 

comercializează produsele în târgurile 

locale şi judeţene, fără comenzi 

prealabile. Volumul producţiei este 

foarte mic, aproximativ 50 de butoaie 

pe an. 

Tâmplăria 

şi 

prelucrarea 

lemnului 

Sat Valea Mare (oraş Ştefăneşti) 

Satele Vărzaru şi Malu Vânăt 

(comuna Merişani)  

Poieniţa şi Goleşti (Comuna 

Bălileşti) 

Momentan mai există câteva persoane 

care cioplesc lemnul şi fac cozi de sapă, 

lopată, secure şi coporâii de coasă. 

În comunităţile de romi încă mai sunt 

meşteri care confecţionează obiecte 

casnice cioplind  lemnul. 

În Bălileşti mai sunt trei meşteri care 

fac mobilă şi tâmplărie. 

Arderea 

cărămidei şi 

confecţionar

ea teracotei 

Jupâneşti (comuna Coşeşti) 

Băiculeşti (comuna Băiculeşti) 

Cuptoarele pentru ars cărămida au luat 

fiinţă ca urmare a sporirii numărului de 

locuitori care îşi construiau case de 

cărămidă. Acum acest meşteşug este pe 

cale de dispariţie. 

În Băiculeşti mai exista câţiva meşteri 

care fabrică teracotă. 

Creşterea 

viermilor de 

mătase  

Satele Mărăcineni şi Argeşelu 

(comuna Mărăcineni) 

Actualmente nepracticat 

Olărit şi 

ceramică 

Sat Petreşti (Comuna Coşeşti) 

Satele Priboaia, Bălileşti, 

Goleşti,Poieniţa (Comuna 

Bălileşti) 

În Bălileşti, un meşter olar lucrează 

comenzi pentru muzeul judeţean şi 

diverşi amatori de ceramică 

tradiţională. 

 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

44 

 

Analizând datele din teritoriu şi lucrările de etnografie studiate, tragem concluzia că cele mai 

importante meşteşuguri ale zonei sunt dogăritul, ţesutul şi împletiturile de nuiele. Din păcate 

aceste meşteşuguri, cât şi celelalte listate sunt practicate foarte puţin şi sunt pe cale de 

dispariţie.  

Dogăritul este meşteşugul confecţionării diferitelor vase de lemn, cum ar fi butoaie, putini, 

albii, ciubere etc.  

Meşteşugul dogăritului este strâns legat de specificul viticol şi pomicol al acestei zone, 

butoaiele fiind folosite la prelucrarea viţei de vie şi a fructelor şi păstrarea vinului şi ţuicii. 

Butoaiele mari de vin se confecţionează din lemn de stejar, în vreme ce vasele mai mici se fac 

din lemn de conifere.  

Foto: Dogar                           

 

Ca şi dogăritul, meşteşugul împletiturilor de nuiele s-a dezvoltat în zonă în special datorită 

specificului viticol şi pomicol al teritoriului. Specifice sunt coşurile largi cu mânere folosite la 

strângerea strugurilor şi a fructelor. Obiceiul este practicat în principal în comunităţi de 

rudari, aşezaţi pe malurile râurilor, având acces direct la materia primă, nuielele de salcie sau 

mesteacăn.     

Strategia Naţională pentru Patrimoniu Cultural face o serie de recomandări cu privire la 

investiţiile în domeniul patrimoniului imaterial şi anume: 

 Artizanatul şi celelalte forme de exprimare a tradiţiilor trebuie susţinute în vederea 

reinserţiei lor în cotidian şi ca element al modului de viaţă comunitar. 

 Turismul cultural trebuie să valorizeze în mai mare măsură această resursă. 

 Artizanatul reprezintă o industrie culturală ce poate fi dezvoltată cu succes în multe 

zone, ca mijloc de dezvoltare economică şi culturală a regiunilor şi localităţilor. 

 Cultivarea specificului zonal şi revitalizarea unor meserii tradiţionale este o pârghie 

pentru promovarea diversităţii, pentru dezvoltarea ofertei şi pentru extinderea 

consumului acestor produse de la comunitate la un public mai larg, ce poate fi atras 

prin turism şi prin forme complexe de comercializare (pagina 21).  
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Obiceiurile şi tradiţiile locale  

Cele mai cunoscute obiceiuri şi tradiţii locale sunt cele legate de Crăciun şi Anul Nou 

(precum florile dalbe, capra, steaua, pluguşorul şi colindul), Focul din Noaptea de înviere şi 

Focul lui Sumedru, Măcinicii sau Sântoaderul.  

 

Focul Învierii practicat în satul Zărneşti, comuna Mălureni este descris astfel „în ajunul 

Paştelui oamenii aduc la biserică buturugi pe care le clădesc la o înălţime considerabilă. Focul 

se aprinde după intrarea în biserică a preoţilor, în urma Săvârşirii Slujbei Învierii.” (fişă de 

date, comuna Mălureni) 

 

 Foto: Focul lui Sâmedru 

 

Focul lui Sumetru (cunoscut şi ca „focul lui Sâmedru”) este un „un ceremonial nocturn 

desfăşurat în noapte de 25/26 octombrie în satele din nordul judeţelor Argeş, Dâmboviţa şi 

parţial Vâlcea. În preajma unui imens rug aprins de tineri într-un loc înalt al satului (munte, 

deal, movilă) se adună întreaga suflare a aşezării. În forme vechi, în mijlocul grămezii de 

lemne şi a cetinii de brad se împlânta, pentru a fi incinerată, tulpina unui arbore tăiat din 

pădure, substitut al Zeului fitomorf care moare şi renaşte anual. În jurul rugului funerar 

întreţinut cu lemne uscate, paie şi spuldării de la meliţatul cânepei, se strigă în cor, formula 

consacrată „Hai la focul lui Sâmedru”. Femeile împărţeau la moartea anului pastoral covrigi, 

fructe şi băutură. Acolo se mânca, se bea, se glumea, se juca, în timp ce butucul sau 

buşteanul, cadavru fitomorf, era mistuit de flăcări” (Ghinoiu, 2008, pagina 122).   

 

Măcinicii este un obicei are loc întotdeauna pe data de 9 martie a fiecărui an, zi dedicată unor 

practici specifice începutului de primăvară, aprinderea focurilor şi săritul peste foc, pregătirea 

unor mâncăruri alese din care nu lipsesc măcinicii (covrigei în apă cu sirop de zahăr sau 
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miere, în care se mai adaugă nucă şi scorţişoară, lămâie). De asemenea cu acest prilej are loc 

pomenirea morţilor, tragerea primei brazde de plug, semănatul culturilor timpurii, curăţirea 

curţilor, grădinilor şi livezilor, scoaterea stupilor de la iernat, afumarea oamenilor, caselor şi a 

celorlalte acareturi din gospodărie în semn de alungare a duhurilor rele adunate pe timpul 

iernii. Bărbaţii sunt bucuroşi pentru că în această zi se zice că trebuie să bei „44 de ciocane" 

cu ţuică.  

 

Sântoaderul are loc în fiecare an pe data de 10 martie şi reprezintă un important personaj al 

mitologiei româneşti de care se temeau mai cu seamă fetele şi nevestele. Era sărbătorit pentru 

sănătate şi frumuseţe, cu următoarele practici: spălarea părului cu iarba mare, legarea 

suratelor, legarea fraţilor de cruce, pomenirea morţilor şi altele. Timp de o săptămână, fetele 

nu se întâlneau ca băieţii. Această săptămână se mai numeşte şi azi "Caii lui Sântoader".  

 

Bradul Miresei - în prezent, vineri seara, mireasa invită la ea acasă tineri necăsătoriţi care 

gătesc bradul miresei şi localul unde va avea loc petrecerea. (fişă Bălileşti). 

 

Ceremonialul Botezului. Imediat după naştere, se realizează o serie de practici pentru a 

înlătura forţele malefice. Se pune un fir de aţa roşie în tocul uşii cu care, mai apoi, este legat 

copilul la mână, ca să nu se deoache. La prima baie a copilului se pun un ban de argint şi 

busuioc, pentru purificarea apei. La botez, naşii trebuie să pregătească pânza de mir, pe care 

se aşează copilul după ce este botezat şi miruit. (obicei din Comuna Coşeşti). 

 

Lăsatul secului (nu se mai practică) - Un grup de tineri necăsătoriţi mergeau în seara lăsatului 

de sec pe un deal din prejma satului şi în versuri improvizate luau în râs fetele şi băieţii trecuţi 

de vârsta căsătoritului. La final dădeau drumul la o roată de căruţă, aprinsă, către sat. (fişă 

Bălileşti). 

 

Strigarea peste sat - În comuna Coşeşti un obicei interesant se desfăşoară la Lăsata Secului 

pentru Postul cel mare, când flăcăii se adunau în piscurile satelor. Aceştia "aruncau" pe 

fiecare fată de măritat în casa cate unui flăcău, după simpatii, în uralele celorlalţi. Dăruirea 

avea un aspect original, fata "fiind pusă pe lopată şi aruncată la cutare flăcău în vatră". În acea 

seară, toţi sătenii stăteau prin curţi pentru a asculta "Strigarea peste sat" sau "Maroaga". La 

origini, Maroaga a fost un instrument al infamării, al batjocoririi fetelor bătrâne, asemănător 

cu "spargerea oalei cu cenuşă" în cazul "fetei greşite". 

În Ţinutul Argeşul de Mijloc, ca de altfel în toată ţara, mediul rural sărbătoreşte din ce în ce 

mai des evenimente moderne, precum ziua comunei sau alte târguri şi festivaluri. În teritoriu, 

ziua comunei se sărbătoreşte cu diferite concursuri, muzică şi dansuri, sunt invitaţi fii ai 

satului, se înmânează diplome şi premii celor care sărbătoresc nunta de aur, etc.  

 

De asemenea, în teritoriu este sărbătorită Ziua Eroilor (în localităţi precum Mălureni, sau 

Merişani) sau se organizează evenimente de Ziua României, 1 decembrie, sau Ziua Unirii, 24 

ianuarie. În Mălureni Ziua Eroilor este descrisă astfel: „se fac slujbe de pomenirea eroilor, în 

prezenţa autorităţilor locale, profesorilor, elevilor şi a locuitorilor. Cu această ocazie sunt 

desfăşurate programe compuse din cântece şi poezii închinate eroilor neamului.”  

De asemenea în zonă se organizează o serie de târguri şi festivaluri cum ar fi:  
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Festivalul Căpşunelor, organizat de către Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă 

Mărăcineni şi Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Argeş, la care participă peste 100 de 

producători de căpşuni din judeţul Argeş şi judeţele limitrofe. Au loc degustări, vizitarea 

loturilor demonstrative de căpşun din zonă, se prezintă soiuri, tehnologii noi, se înmânează 

diplome pentru fermieri. 

 

 
Foto: Festivalul Ţuicii - Coşeşti - Valea Păcurarului 

 

Festivalul Ţuicii - Coşeşti - Valea Păcurarului - ajuns deja la cea de-a zecea ediţie, 

“Festivalului Ţuicii", de la Coşeşti reuneşte an de an cei mai importanţi producători de ţuică 

din zonă, meşteri populari în olărit, dogari şi iconari.  

Festivalul este organizat de Consiliul Local şi are drept scop continuarea campaniei de 

recunoaştere a ţuicii drept băutură naţională românească, campanie demarată cu ocazia primei 

ediţii în 2002. 
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 În teritoriul Argeşul de Mijloc se regăsesc 132 monumente istorice, din totalul de 1023 

monumente înregistrate la nivelul judeţului Argeş. Dintre acestea 87 sunt de categoria 

A (de importanţă naţională şi universală) şi 45 de monumente sunt de categoria B (de 

importanţă locală). 

 Dintre monumentele listate, cea mai mare parte sunt monumente religioase (mănăstiri, 

biserici, chilii, clopotniţe, cruci de piatră), dar remarcabile pentru  teritoriu sunt  mai 

ales monumente de arhitectură civilă (predominând ansamblurile şi conacele boiereşti 

şi casele memoriale ale oamenilor de cultură). 

 Din punct de vedere al arhitecturii populare, Ţinutul Argeşul de Mijloc combină 

arhitectura musceleană (casă cu elevaţie ridicată pe un soclu plin, verandă pe goluri cu 

arcaturi de legătură între stâlpi) cu arhitectura de câmpie (casă joasă cu prispă, 

traforuri în lemn şi decoraţie în tencuială). 

 Patrimoniu cultural mobil (muzee, arhive şi colecţii) este bine reprezentat în teritoriu, 

în special prin Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Centrul de Cultură Brătianu 

şi Conacul Goleştilor. 

 Patrimoniu cultural imaterial este pus în valoare de o serie de tradiţii si obiceiuri 

locale. Cele mai cunoscute sunt cele legate de Crăciun şi Anul Nou (florile dalbe, 

capra, steaua, pluguşorul, colindul), Focul din Noaptea de Înviere, Focul lui Sumedru, 

Măcinicii sau Sântoaderul.  

 Cele mai importante meşteşuguri ale zonei sunt dogăritul, ţesutul şi împletiturile de 

nuiele. Din păcate aceste meşteşuguri sunt practicate foarte puţin şi sunt pe cale de 

dispariţie. 

 Unele localităţi sărbătoresc zilele Comunei sau organizează anual festivaluri.  

 Festivalul Căpşunelor, organizat de către Institutul de Cercetare şi Dezvoltare 

Pomicolă Mărăcineni şi Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Argeş, la care 

participă peste 100 de producători de căpşuni din judeţul Argeş şi judeţele limitrofe.   

 Festivalul Ţuicii – Coşeşti - Valea Păcurarului - reuneşte an de an cei mai importanţi 

producători de ţuică din zonă, meşteri populari în olărit, dogari şi iconari. 

 Cultivarea specificului zonal şi revitalizarea unor meserii tradiţionale este o pârghie 

pentru promovarea diversităţii, pentru dezvoltarea ofertei şi pentru extinderea 

consumului acestor produse de la comunitate la un public mai larg, ce poate fi atras 

prin turism şi prin forme complexe de comercializare. 

 Artizanatul reprezintă o industrie culturală ce poate fi dezvoltată cu succes în multe 

zone, ca mijloc de dezvoltare economică şi culturală a regiunilor şi localităţilor. 

 Artizanatul şi celelalte forme de exprimare a tradiţiilor trebuie susţinute în vederea 

reinserţiei lor în cotidian şi ca element al modului de viaţă comunitar. 

 Turismul cultural trebuie să valorizeze în mai mare măsură această resursă, dar şi 

specificul natural şi istoric al zonei. 
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2. Economie locală 

2.1. Repartizarea populaţiei active 

 

În ultimii cinci ani populaţia angajată din Ţinutul Argeşul de Mijloc cunoaşte o dinamică 

destul de asemănătoare celei naţionale în care anul de graţie 2008 înregistrează cel mai 

mare număr de salariaţi, 7747 salariaţi - număr mediu pe întreg teritoriu. Urmează, pe 

fondul crizei economice o uşoară scădere dar şi o reorientare către sectoare noi de activitate 

- sectorul industrial, industrial de prelucrare şi artizanat, sectorul privind serviciile. 

Poziţionarea teritoriului în  vecinătatea municipiului Piteşti care este pol de creştere 

economică justifică dezvoltarea recentă a sectoarelor industrial şi comercial.  

 

Repartizarea populaţiei salariate în ultimii cinci ani şi domeniile de activitate în Ţinutul 

Argeşul de Mijloc 
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2006 5808 331 2230 956 14* 438 242 

2007 6571 360 2693 977 15* 578 260 

2008 7747 400 3470 1000 320 654 362 

2009 7559 445 2929 1046 447 462 533 

2010 7133 366 3025 847 426 460 426 

Total - 

ultimii 5 ani 
34818 1902 14347 4826 1222 2592 1823 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

*la nivelul anilor 2006-2007 în fişele localităţilor furnizate de INS există localităţi la care 

datele din sectorul servicii lipsesc 
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Populaţia angajată din teritoriu în ultimul an pe cele mai importante domenii de 

activitate 

 

Localităţi 
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Mărăcineni 48 1039 52 60 134 45 

Ştefăneşti 95 1299 641 253 195 329 

Băiculeşti 135 211 11 0 0 9 

Bălileşti 7 13 9 0 1 0 

Budeasa 9 84 7 84 27 2 

Ciofrângeni 6 0 8 13 0 0 

Coşeşti 11 32 10 0 0 0 

Mălureni 11 5 9 0 2 0 

Merişani 17 211 33 41 12 10 

Miceşti 8 105 12 0 10 0 

Morăreşti 8 4 10 0 15 0 

Poienarii de 

Argeş 
7 1 7 0 0 0 

Goleşti 4 21 38 9 30 31 

Total 366 3025 847 460 426 426 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

 

Industria este domeniul care angajează cea mai mare parte a populaţiei, urmată de comerţ, 

construcţii şi transport.  

 

Dacă ne uităm la statistica din sectorul agricol pe ultimii cinci ani, acest domeniu de activitate 

pare să nu reprezinte o atracţie pentru populaţia activă, însă trebuie avut în vedere că cifrele 

reprezintă persoane angajate care obţin venituri de tip salarial, lucru rar întâlnit în acest 

sector de activitate. În realitate însă, numărul persoanelor angajate în agricultură, fie că 

ne referim la acele persoane care se ocupă de agricultură în propriile ferme şi 

exploataţii, fie că ne referim la zilieri implicaţi periodic, este mult mai mare. 

 

Comerţul pare să fie unul din sectoarele de activitate atractive pentru populaţia salariată, 

însă şi acesta înregistrează o scădere după 2008. Construcţiile este unul din sectoarele de 

activitate cu atractivitate constantă pentru teritoriu, cu toate că la nivel de teritoriu 

angajează insuficient forţa de muncă. 
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Situaţia salariaţilor pe localităţi raportat la anul 2002-2010 

 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Mărăcineni 823 842 1115 1317 1355 1516 

Ştefăneşti 2310 2857 3087 3985 3964 3457 

Băiculeşti 442 279 340 450 413 458 

Bălileşti 111 118 115 102 109 97 

Budeasa 212 350 359 345 348 320 

Ciofrângeni 74 60 71 71 64 65 

Coşeşti 229 229 204 184 160 139 

Mălureni 131 174 167 223 152 115 

Merişani 799 554 728 629 437 392 

Miceşti 107 119 140 215 219 218 

Morăreşti 60 82 93 89 116 110 

Poienarii de Argeş 699 44 53 48 50 70 

Goleşti 110 100 99 89 172 176 

Total pe ani 6107 5808 6571 7747 7559 7133 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

 

Numărul mediu de salariaţi din ţinutul Argeşul de Mijloc se păstrează în anul 2010 la 

nivelul anului 2008 cu câteva diferenţe nerelevante însă raportate la întreg teritoriu. Faţă însă 

de 2002 există pierderi de personal angajat în localităţi industrializate care au suferit în 

urma reorientării sau a închiderii unor industrii (Merişani, Poienarii de Argeş) care altădată 

angrenau o mare forţă umană. Astfel, în 2002, localitatea Merişani avea aproape 800 de 

angajaţi, iar în 2010 numărul s-a înjumătăţit. La fel şi Poienarii de Argeş unde a existat pe de 

o parte şi o migrare a forţei de muncă către oraşul Curtea de Argeş, dar şi o îmbătrânire a 

populaţiei.  

Localităţile care însumează cea mai mare populaţie salariată sunt cele limitrofe municipiului 

Piteşti: Ștefăneşti şi Mărăcineni. Aceste localităţi sunt predominant industriale şi arată o 

scăzută dependenţă faţă de activităţile agricole în raport cu celelalte sectoare de activitate.  

 

Cu toate acestea, datorită existenţei unei infrastructuri agricole şi a exploataţiilor renumite de 

pomicultură şi viticultură, localităţile  Ştefăneşti (podgoriile de vie) şi Mărăcineni (graţie 

Institutului de Pomicultură) sunt pe locul doi în interiorul teritoriului în ceea ce priveşte 

numărul de angajaţi din agricultură.  

 

Se detaşează de restul teritoriului localitatea Băiculeşti care are cei mai mulţi salariaţi 

declaraţi în agricultură. 
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Top personal angajat în agricultură 

 

Localităţi Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Total 

Băiculeşti 

Nr. mediu 104 147 137 166 135 689 

Mărăcineni 

Nr. mediu 112 101 86 87 48 434 

Ştefăneşti 

Nr. mediu 85 84 77 95 95 436 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

 

În ansamblu, situaţia populaţiei salariate la nivelul teritoriului Ţinutul Argeşul de Mijloc se 

situează în media zonelor rurale din România. Localităţile cu cel mai mic număr de salariaţi 

sunt Ciofrângeni, Poienarii de Argeş şi Bălileşti.  
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2.2. Agricultură 

 

Agricultura practicată în ţinutul Argeşul de Mijloc este una de subzistenţă. În marea 

majoritate a cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu, în aşa 

numitele ferme de subzistenţă sau semisubzistenţă. Rentabilitatea şi competitivitatea în 

agricultură sunt scăzute. În prezent, majoritatea agricultorilor muncesc doar pentru nevoile de 

consum propriu.  

 

Structura fondului funciar la nivelul teritoriului Ţinutul Argeşul de Mijloc 

 

Categoria suprafeţei agricole Ha % 

Total fond funciar 70.857 100% 

Suprafaţa agricolă totală 32.044 45.22% 

 

d.c. Arabil 10.256 14.47% 

 

Fâneţe 6.680 9.43% 

 

Păşuni 12.082 17.05% 

 

Vii şi pepiniere viticole 246 0.35% 

 

Livezi şi pepiniere pomicole 2.780 3.92% 

 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră 
31.844 44.94% 

 

d.c. Păduri 31.844 44.94% 

 

Construcţii 2.246 3.17% 

 

Drumuri şi căi ferate 
1.336 

 
1.89% 

 

Ape şi bălţi 
1.996 

 
2.82% 

 

Alte suprafeţe 
1.391 

 
1.96% 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Suprafaţa totală a Ţinutului Argeşul de Mijloc este de 70.857 ha. La finele anului 2010 

structura fondului funciar din cele 13 localităţi ale Ţinutului Argeşul de Mijloc se prezenta 

astfel23: 

Distribuţia suprafeţelor de teren în funcţie de potenţialul agricol în Ţinutul Argeşul de 

Mijloc 
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Băiculeşti 7648 3061 1270 1089 532 0 170 4587 3824 374 35 

Bălileşti 5993 2235 5993 646 631 0 398 3758 3402 81 129 

Budeasa 4228 1764 801 699 191 0 73 2464 1760 304 227 

Ciofrângeni 4335 2209 760 680 695 0 74 2126 1842 21 91 

Coşeşti 6439 2682 367 948 1047 0 320 3757 3526 12 60 

Goleşti  6073 3099 922 1265 781 10 121 2974 2442 110 182 

Mărăcineni 2155 1392 741 167 34 0 450 763 151 52 202 

Mălureni 
1070

4 
4869 1015 2419 1035 0 400 5835 5363 84 94 

Merişani 6370 2212 731 1107 298 0 76 4158 3175 553 162 

Miceşti 4322 1346 718 405 96 0 127 2976 2712 65 22 

Morăreşti 4800 2849 507 949 952 1 440 1951 1738 7 13 

Poienarii 

de Argeş 
2125 1351 514 571 216 0 50 774 602 13 66 

Ştefăneşti 5665 2975 1350 1137 172 235 81 2690 1307 320 108 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

                                                 
23 Date furnizate de INS conform fişelor localităţilor 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

55 

 

 

O suprafaţă de 18.762 ha, adică 58,55 % din suprafaţa agricolă a teritoriului, este ocupată de 

păşuni şi fâneţe, lucru firesc dacă ne gândim la poziţionarea geografică a teritoriului. Acest 

lucru exprimă un potenţial ridicat pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Dincolo lucru, avem de-a face la nivelul teritoriului cu fâneţe şi păşuni curate de acest dar şi 

împădurite, cu tufişuri şi mărăcinişuri. Trebuie menţionat faptul că împădurirea naturală a 

păşunilor şi fâneţelor s-a produs pe fondul diminuării sectorului zootehnic şi implicit 

interesului pentru acest domeniu de activitate. 

 

În zona de centru şi sud a teritoriului, mai ales pe albiile râurilor Argeş, Topolog, Doamnei 

există plantaţii de pomi fructiferi în special pruni, vişini, peri, nuci - lucru care contribuie 

în mod clar la creşterea potenţialului de dezvoltare a teritoriului. La nivel de teritoriu, în anul 

2010, avem 3.006 ha declarate ca fiind suprafeţe pomicole potrivit datelor furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică. 

 

La sfârşitul anului 2011, potrivit datelor furnizate de către primăriile din teritoriu clasamentul 

de top al localităţilor cultivatoare de pomi fructiferi arată astfel: 

 

 

Total 

agricol 

(ha) 

din care: 

Arabile Păşuni Fâneţe 
Livezi şi pepiniere 

pomicole 

Ţinutul 

Argeşul de 

Mijloc 

32044 

 

10256 

 

12082 

 

6680 

 

2780 

 

Localitate Suprafaţă cultivată Producţie (tone) 

Morăreşti 480 986 

Mărăcineni 410 2873 

Coşeşti 310 978 

Merişani  206 730 

Goleşti  121 595 

Băiculeşti 109 521 
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Din punct de vedere al rentabilităţii, localitatea net superioară este Mărăcineni-ul, acest 

lucru datorându-se experienţei îndelungate a localnicilor în astfel de culturi dar şi 

competenţelor şi resurselor oferite de Institutul Pomicol de la Mărăcineni. 

Pe de altă parte merită precizat faptul că în două din aceste localităţi (Morăreşti şi Coşeşti) 

sunt cultivate livezi de nuci, produse extrem de căutate pe piaţa europeană şi care, în 

perspectiva dezvoltării şi multiplicării atât în ceea ce priveşte introducerea de noi tehnologii 

cât şi mărirea suprafeţelor, vor aduce categoric un plus valoare teritoriului de faţă. 

De altfel, în majoritatea strategiilor de dezvoltare locale deţinute de primăriile din 

teritoriu, regăsim obiective strategice privind înfiinţarea plantaţiilor de pomi fructiferi 

precum şi crearea unor loturi demonstrative cu livezi de pomi şi arbuşti cu plus valoare 

comercială.  

 

Situaţia terenului neagricol la finele anului 2010 în Ţinutul Argeşul de Mijloc 

 

Total 

neagricol 

(ha) 

Păduri Ape Construcţii Comunicaţii 
Teren 

degradat 

Ţinutul 

Argeşul de 

Mijloc 

38813 

 

31844 

 

1996 

 

2246 

 

1336 

 

1391 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Potrivit reliefului în care ne situăm fondul forestier ocupă o suprafaţă considerabilă din 

totalul suprafeţei neagricole a teritoriului şi anume 82,04% şi 44,94% din suprafaţă totală 

a teritoriului. Construcţiile ocupă 5,78%, căile de comunicaţii 3,44%, iar apele 5,14%. 

Terenul degradat ocupă 3,58% aproape cât procentul căile de comunicaţii reprezentate de 

drumuri, uliţe, podeţe şi alte căi de acces.  

Cât priveşte terenurile degradate din ţinut, în perspectiva transferului de calitate şi folosinţă, 

de la neagricol la agricol, se impun, după caz, activităţi de defrişare, ecologizare şi 

reamenajare a acestora.  

 

Dimensiunea exploataţiilor 

Terenurile sunt fărâmiţate excesiv. Majoritatea covârşitoare a exploataţiilor agricole din 

Ţinutul Argeşul de Mijloc au dimensiuni mici şi nu pot face faţă cerinţelor pieţei: peste 70% 

dintre exploataţiile agricole au sub 1 ha şi doar 20% din totalul acestora sunt între 1-3 ha. 

Exploataţii mai mari de peste 5 ha reprezintă doar 2% din totalul exploataţiilor pe teritoriu. 

De precizat este că doar una singură depăşeşte 100 de ha şi anume, arenda din Ştefăneşti, 

restul încadrându-se în 15-30 ha.  

Cea mai mare pondere o deţin exploataţiile cu suprafaţă de sub 1 ha, 73% din totalul 

exploataţiilor, demonstrând un grad de fărâmiţare extrem de mare a terenurilor. Dincolo de 

lipsa experienţei asocierii, relieful deluros în care ne situăm nu a încurajat fermierii existenţi 

la asocieri sau mărirera propriilor exploataţii. Din cauza acestei fărămitări şi a calităţii medii a 
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solului, teritoriul nu a atras nici investitori mari care să expoateze terenurile agricole.   

Exploataţiile relativ mari se regăsesc în partea sudică a teritoriului în comunele Mărăcineni, 

Miceşti, Merişani, oraşul Ştefăneşti însă, chiar şi aşa, acestea cumulat deţin suprafeţe arabile 

şi forestiere.  

 

Clasa de mărime Număr  exploataţii Procent din numărul total 

sub 1 ha 9050 73% 

între 1- 3 ha 2570 21% 

între 3- 5 ha 520 4% 

Peste 5 ha 189 2% 

TOTAL exploataţii 12329 100% 

 

Exploatarea terenurilor agricole se face în majoritatea cazurilor privat, în cadrul fermelor 

familiale. Ţinutul de faţă nu are experienţă semnificativă în ceea ce priveşte exploataţia în 

arendă, asociaţie, cooperativă sau composesorat.  

Există câteva localităţi în care exploatarea se face în arendă însă fără prea mare 

relevanţă la nivelul întregului teritoriul. De altfel, arenda se regăseşte în partea de sud a 

teritoriului unde relieful deluros începe să coboare spre câmpia înaltă a Piteştiului. În ultimă 

instanţă, experienţă arendării poate fi evaluată şi multiplicată şi în alte localităţi ale 

Ţinutului Argeşul de Mijloc. 

 

Cele mai importante localităţi cu exploataţii în arendă la finele anului 2011 potrivit 

datelor furnizate de primăriile din teritoriu sunt: 

Localitatea Suprafaţa (ha) 

Bălileşti 15 

Budeasa 20 

Mărăcineni 27,4 

Merişani  26 

Miceşti 30 

Ştefăneşti 160 

Sursa: fişe de date primării 
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La nivelul ţinutului de faţă există doar două asociaţii agricole înregistrate24, funcţionale şi 

recunoscute dintre care una este judeţeană (este înregistrată la Ştefăneşti) şi una locală 

(înregistrată în Morăreşti): 

 

Denumire formă asociativă Localitatea 
Nr total 

membri 
Număr de animale Specia 

Asociaţia judeţeană a 

crescătorilor de taurine25  
Ştefăneşti 2580 bovine = 23100 Bovine 

Asociaţia zoovegetală 

Morăreşti 
Morăreşti 389 

bovine = 170 ovine   = 

150  caprine  =100  

fam. albine = 400 

bovine        

ovine        

caprine         

fam. Albine 

Sursă: Direcţia Agricolă a Judeţului Argeş 

 

Dincolo de aceste două asociaţii, există la Mărăcineni o formă asociativă de tip ONG 

„Asociaţia de Producere şi Valorificare a Fructelor de Livadă”, dar care mai degrabă 

derulează activităţi de formare şi oferă asistenţă pentru aplicanţii de proiecte de 

dezvoltare rurală. 

Din punct de vedere al cercetării şi al inovaţiei în agricultură, există în Ţinutul Argeşul de 

Mijloc, Societatea Naţională a Pomicultorilor înregistrată la Mărăcineni, structură 

asociativă de tip ONG facilitată de existenţa Institutului de Pomicultură din Mărăcineni.  

Activitatea ştiinţifică a Institutului se desfăşoară în 7 laboratoare (departamente) de cercetare: 

Agroecologie, fiziologie, agrochimie; Arbuşti fructiferi şi căpşun; Genetică şi ameliorare; 

Înmulţire – dendrologie; Protecţia plantelor; Tehnici şi tehnologii pomicole şi laboratorul de 

Virusologie şi culturi de ţesuturi. 

 

                                                 
24 Conform datelor furnizate de Direcţia Agricolă Argeş 
25 afiliată la Asociaţia Generală a Crescătorilor de Taurine din România (AGCTR Bucureşti) 

Comuna 

Nr. Fermieri individuali cu 

exploataţii individuale care au 

depus cereri de plată pe suprafaţă 

în 2011 

Nr. S.C./Parohii/ Cons Loc 

/Obsti/Intrep individuale care au depus 

cereri de plata pe suprafaţă în 2011 

Ştefăneşti 120 8 

Mărăcineni 48 2 

Budeasa 95 3 

Merişani 49 1 

Morăreşti 369 4 

Bălileşti 139 3 

Miceşti 134 2 

Mălureni 233 2 

Coşeşti 207 0 

Băiculeşti 238 1 

Ciofrângeni 181 3 

Poienarii de Argeş 96 0 

http://icdpm.3x.ro/data/cercetare/agroecologie.php
http://icdpm.3x.ro/data/cercetare/arbusti.php
http://icdpm.3x.ro/data/cercetare/protectia.php
http://icdpm.3x.ro/data/cercetare/tehnici.php
http://icdpm.3x.ro/data/cercetare/virusologie.php
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În ciuda faptului că asocierile în ceea ce priveşte cultivarea terenurilor sunt ca şi inexistente, 

există totuşi, la nivelul ţinutului analizat, un interes ascendent pentru agricultură. 

Potrivit datelor furnizate de către APIA Judeţul Argeş26 în anul 2011 (campania 1 martie - 15 

mai), au fost înregistrate la Centrele locale 1.944 de cereri privind plăţile unice pe 

suprafaţă din ţinutul Argeşul de Mijloc  

(Condiţie: suprafaţă de cel puţin un ha, iar suprafaţa pacelei agricole să fie de cel puţin 

0,3ha). 

  

Între problemele semnalate de reprezentantul APIA27 Argeş, în cadrul audienţei solicitate, cea 

mai frecventă este îmbătrânirea populaţiei angajată în agricultură - peste 80% din 

numărul total al solicitanţilor de sprijin financiar pe suprafeţe sunt pensionari cu exploataţii 

mici (1-3 ha) care îşi muncesc propriile terenuri. În astfel de exploataţii, producţia este 

folosită doar pentru consum propriu. De asemenea, o altă problemă semnalată este aceea că 

agricultorii nu au o viziune pe termen lung privind regenerarea, reorientarea către alte 

culturi şi noi tehnologii, de obicei cultivă acelaşi tipuri de culturi, folosind aceeaşi 

tehnologie rudimentară.  

 

Dacă plecăm de la analizarea bazei de date a Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit, constatăm un interes real în ceea ce priveşte iniţierea proiectelor locale de către 

fermieri, astfel că în ultimii doi ani au fost finanţate 55 proiecte, cele mai accesate măsuri 

fiind 112 şi 141. Comunele de unde au plecat cele mai multe proiecte sunt Băiculești, 

Morărești, Mălureni, Budeasa. 28 

 

Probleme asociate dimensiunii mici a exploataţiilor agricole 

 Atât terenurile, cât şi forţa de muncă sunt folosite sub potenţialul lor economic. 

Dotarea tehnică necorespunzătoare, ponderea ridicată a muncii manuale, metodele 

tradiţionale mai puţin ştiinţifice de cultivare a pământului sau de creştere a animalelor, 

caracteristicile solului (care necesită fertilizări şi lucrări mecanizate intense) sunt o 

serie de factori care determină o productivitate agricolă scăzută şi o evidentă lipsă de 

competitivitate.  

 Nivelul scăzut al veniturilor agricultorilor nu le permite să se asigure împotriva 

condiţiilor climatice nefavorabile şi a atacului de boli şi dăunători, fapt ce cauzează 

fluctuaţia producţiei agricole de la un an la altul, rezultatul final fiind o producţie 

redusă destinată comercializării şi venituri reduse şi fluctuante pentru agricultori.  

 Un alt aspect care afectează agricultura în teritoriu este competiţia cu oferta agro-

alimentară europeană, piaţa locală şi naţională fiind invadată de produse importate, 

care au un preţ mai mic decât cel pe care şi-l permite fermierul în exploataţiile de 

(semi)subzistenţă.  

 Experienţa negativă a colectivizării forţate determină încă reticenţa fermierilor faţă de 

înfiinţarea unor asociaţii agricole de producători sau parteneriate, ceea ce i-ar putea 

ajuta în eficientizarea producţiei sau penetrarea pieţei.  

 

                                                 
26 Date furnizate de APIA în programul de audienţe 
27 Audienţă cu Dir. Ex. APIA Argeş, Stroescu Nicolae Marius 
28 Lista proiectelor se regăseşte la finele capitolului Bilanţul politicilor de dezvoltare 
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Aspecte pozitive asociate fermelor mici 

Prin faptul că asigură mijlocul de trai al categoriilor vulnerabile ale populaţiei, exploataţiile 

de subzistenta joacă un rol socio-economic esenţial. Fermele de subzistenţă sunt, de obicei, 

conduse de proprietari, persoane care fie au trecut, fie se apropie de vârsta pensionării. 

Majoritatea acestor persoane nu au niciun nivel de pregătire sau deţin un nivel de 

competenţă sau cunoştinţe limitat. De obicei, aceste persoane optează pentru structuri de 

producţie mixte: granivore (păsări şi porci), în combinaţie cu culturile de câmp. Având în 

vedere acest tip de combinaţie a producţiei şi conectarea lor foarte slabă cu piaţa, aceasta 

categorie de agricultori nu este afectată de fluctuaţiile nefavorabile ale preţurilor. 

O soluţie pentru acest tip de exploataţii agricole ar fi de creştere a valorii lor economice 

prin transformarea în exploataţii agricole de tip ecologic urmând tendinţa de imigrare cu 

persoane venite de la oraş. În Uniunea Europeană, tot mai mulţi pensionari, orăşeni, încep să 

se ocupe de aşa zise “hobby-ferme”. Acestea îndeplinesc o funcţie economică prin practicarea 

agriculturii biologice cu investiţii mici şi folosind timpul de muncă fragmentar, asigurând o 

sursă suplimentară de venit dar şi o funcţie socială, prin popularea comunităţilor.   

 

Cultivarea terenurilor în Ţinutul Argeşul de Mijloc  

Majoritatea terenurilor agricole se încadrează la categoria teren productiv, urmat de păşuni. 

Un procent important de terenuri sunt neproductive, suprafaţa terenului neagricol depăşeşte 

chiar terenul agricol din teritoriu cu 6.769 ha. La nivelul teritoriului de faţă, cea mai mare 

pondere a culturilor pe suprafeţele arabile este cea a culturilor de porumb şi grâu. 

 

 

Pe locul doi în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată se află livezile de pomi fructiferi. Pe 

suprafeţe mai mici se cultivă plante furajere, ovăz, cartofi, legume proaspete şi zarzavat 

de grădină.  
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Situaţia celor mai importante tipuri de culturi în teritoriu la finele anului 2011 

comparativ cu anul 2002 

 

Tip cultura 

Suprafaţă 

cultivată în 

teritoriu în 2002 

Tone producţie 

în teritoriu în 

2002 

Suprafaţă 

cultivată în 

teritoriu în 

2011 

Tone producţie în 

teritoriu în 2011 

Grâu comun şi spelt 1.436 2.734 1.305 3.874 

Secară         

Orz         

Ovăz         

Porumb boabe 4.580 14.106 5.125 22.709 

Mazăre, fasole de câmp 

şi lupini dulci 
10       

Alte culturi proteice 

recoltate uscate 
        

Cartofi 659 8.186 637 11.089 

Sfeclă de zahăr         

Legume proaspete, 

pepeni, căpşuni - câmp 
769 8.868 

 

 

649 

8.701 

Legume proaspete, 

pepeni, căpşuni – spatii 

protejate 

     4  - 

Ciuperci         

Plante furajere – alte 

furajere verzi – porumb 

verde 

542  -  4,8  86,4 

Plante furajere – alte 

furajere verzi – 

leguminoase 

     42  315 

Zarzavat de grădină   115 825 

Rapiţă         

Floarea soarelui         

Soia         

Plantaţii de pomi şi 

arbuşti fructiferi 
2.060 7362 2.091 10.002 

Plantaţii de pomi şi 

arbuşti fructiferi – nuci 
    444,5  - 

Viţă de vie – alte soiuri 

pentru vin 
542   461 3622 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2002 şi fişele de date furnizate de cele 13 

Primării din Teritoriu pentru anul 2011 

Producţia de grâu la ha se situează în media standard calculată la nivelul României. La fel, şi 

producţia de porumb se încadrează în media naţională.  
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Culturile obţinute sunt folosite în mare parte pentru consum local, cantităţile fiind prea 

mici pentru a intra pe piaţa naţională sau internaţională de tranzacţionare a acestor produse 

agricole.   

Cea mai bună valoare a producţiei agricole o au plantaţiile de pomi fructiferi şi 

legumele în spaţii protejate (sere, solarii). Din păcate şi acestea fie înregistrează o 

productivitate scăzută, fie se regăsesc pe suprafeţe reduse.  

În ultimii 3 ani s-au înregistrat totuşi iniţiative locale la nivelul teritoriului în ceea ce 

priveşte dezvoltarea de culturi cu valoare economică mare: nuci, legume de seră şi 

solarii etc. Chiar dacă nu vorbim de suprafeţe întinse sau de producţie considerabilă, tendinţa 

de a cultiva produse cu valoare economică ridicată este de bun augur pentru ţinutul Argeşul 

de Mijloc. De asemenea, o noua iniţiativă este şi cultivarea de flori şi plante ornamentale. 

La finele anului 2011 - culturi cu valoare economică mare 

Localitate Tip de cultură Suprafaţă Producţie 

Bălileşti, Coşeşti, Mălureni, 

Mărăcineni, Miceşti 
Plantaţie nuci 

15 ha + 27 ha + 400 

ha + 1 ha + 1,5 ha 
- 

Ciofrângeni, Mărăcineni, Miceşti Legume de sera 1 ha + 1,3 ha + 1 ha - 

Ştefăneşti Viţă de vie pentru vin 450 ha 3520 tone 

Mărăcineni, Miceşti  Pepiniere  1 ha + 1 ha 20.000 bucăţi 

Mărăcineni Flori  Ornamentale 1 ha 8.000 fire 

Mărăcineni Flori de câmp 1 ha 5.000 

Sursă: Fişe date furnizate de Primăriile din teritoriu 

Seră modernă 

la Ciofrângeni, 

martie 2012 
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Din datele analizate se constată că la nivel de teritoriu nu există decât 3,3 ha pe care se cultivă 

legume de sere.  

De fapt, această suprafaţă declarată reprezintă chiar trei iniţiative private de proiecte privind 

înfiinţarea de sere, în realitate însă în ţinut avem mult mai multe gospodării în care 

agricultorii cresc legume de seră pentru propriul consum.  

Deşi există o tradiţie (mai cu seamă reprezentată de zona Băiculeşti datorită renumitei 

Fabrici de procesare a legumelor şi fructelor), un potenţial deosebit precum şi o piaţă 

destul de mare (Piteşti, Curtea de Argeş, Mioveni, Câmpulung, Vâlcea, propriu teritoriu), 

interesul pentru acest tip de cultură este încă mic, lucru care se datorează în principal 

lipsei unor depozite specializate, centre de comercializare şi lipsa unor asocieri de tip 

cooperativă. 

Dintre problemele întâlnite în domeniul pomiculturii menţionăm cele care sunt trecute în 

“Strategia de dezvoltare a Patrimoniului Pomicol Românesc în contextul integrării în Piaţa de 

Fructe a Uniunii Europene”29: 

 proprietarii nu dispun de tehnica necesară la aşa mici suprafeţe şi nici nu au 

(majoritatea) interes pentru îngrijirea livezilor; 

 majoritatea plantaţiilor respective au fost abandonate, defrişate, în foarte puţine 

aplicându-se fragmentat câteva lucrări de îngrijire; 

 pomii din livezile româneşti sunt îmbătrâniţi, ritmul de regenerare, prin noi plantări 

fiind practic foarte redus; 

 capacitatea de păstrare a fructelor s-a redus simţitor, multe depozite au fost demolate, 

abandonate sau li s-a schimbat destinaţia; 

 reţeaua comercială organizată nu mai există; 

 majoritatea fabricilor de prelucrare şi-au încetat sau şi-au redus activitatea; 

Pe teritoriul “Ţinutul Argeşul de Mijloc” funcţionează două institute de cercetare de 

importanţă naţională: Institutul de cercetări pomicole de la Mărăcineni şi Institutul de 

cercetări horti-viticole de la Ștefăneşti. 

În perspectiva dezvoltării teritoriului de faţă în domeniul legumicol şi pomicol, se 

remarcă: 

 nevoia creşterii suprafeţelor destinate legumelor şi fructelor 

 crearea unor structuri de tip asociativ, cooperativă 

 crearea unor depozite specializate şi a unor reţele de comercializare 

 dezvoltarea unor unităţi de procesare care să asigure valoare adăugată mare atât 

în sectorul pomicol cât şi în cel legumicol 

 încurajarea tinerilor fermieri pentru dezvoltarea acestui sector 

 dezvoltarea unor competenţe în rândul fermierilor de felul: specializare de 

profil, marketing, business plan, competenţe antreprenoriale, PR şi comunicare 

inclusiv online etc. 

 

 

                                                 
29 Realizator Institutul Pomicol  
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Creşterea animalelor 

Comparativ cu anul 2002 ca an de referinţă, la nivelul teritoriului se înregistrează scăderi 

ale efectivelor de animale la aproape toate categoriile. De remarcat scăderile în cazul 

efectivului de bovine, ovine şi păsări. Singurele creşteri sunt înregistrate la categoria porcine. 

 

 

Restrângerea fermelor de animale din sistemul colectivist şi dificultatea desfacerii produselor 

animaliere au condus la diminuarea producţiei zootehnice la nivelul teritoriului. Economia s-a 

orientat către sectoare mai profitabile precum industria şi comerţul iar creşterea animalelor ca 

sector zootehnic a suferit un declin dramatic.  

În acest moment, creşterea animalelor se face în puţine gospodării proprii, pentru consum 

intern. Pe cap de locuitor la nivelul teritoriului se înregistrează 0,18 bovine, 0,26 porcine şi 

3,40 păsări. Producţia locală nu este suficientă nici pentru asigurarea nevoilor de carne 

în Ţinutul Argeşul de Mijloc şi nu se pune problema producţiei pentru comercializare 

către alte teritorii sau măcar către piaţa de desfacere a municipiului Piteşti.   

 

Totuşi trebuie precizat faptul că în anul 2011 la nivelul teritoriului, fermierii cresc mai 

degrabă păsările de curte şi porcinele în defavoarea bovinelor şi ovinelor. 
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Bălileşti 1546 1625 999 1544 1877 792 800 800 997 114744 132159 12190 

Băiculeşti 1455 1565 1200 610 822 900 629 782 596 18934 12690 15233 

Budeasa 1050 1051 267 1330 1711 858 992 797 152 13625 15152 20043 

Ciofrângeni 1212 1210 650 760 927 909 477 572 640 12700 13050 7425 

Coşeşti 1437 1731 1170 596 787 1500 1186 1208 1110 20268 30489 31700 

Goleşti 1401 1432 520 2395 2418 1003 820 845 377 23,926 18600 8000 

Mărăcineni 225 363 226 545 942 960 275 285 305 13049 17546 13768 

Mălureni 1403 1457 1720 1090 1277 1400 1286 1474 1700 13070 11520 12970 

Merişani 781 829 1050 493 687 1070 110 136 229 10954 10954 21404 

Miceşti 730 790 511 504 687 858 80 98 111 10000 11500 13745 

Morăreşti 1105 1130 1098 710 892 823 590 685 432 9471 9495 13315 

Poienarii de 

Argeş 
608 650 510 400 557 236 454 644 523 7804 8804 9599 

Ştefăneşti 908 1140 1368 2172 2422 4626 225 205 287 25000 25000 30203 

Total 13.861 14.973 

 

- 11.289 

  

13.149 16.006 

+ 

15.935 

  

7.924 8.531 
-7.459 

  
293.545 316.959 -209.595 
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Teritoriu Păsări Bovine Porcine Ovine Capre Iepuri Stupi albine/ 

matca 

Nr. capete 

pe categorie 209.595 11.289 15.935 7.459 3.392 2.400 1.756 

Sursă: Fişe de date Primăriile din Teritoriu 

O categorie aparte de animale ale căror produse au o valoare economică mai mare este 

reprezentată de capre şi iepuri. Există loc pe piaţa de desfacere din judeţ, iar valoarea lor 

este net superioară. Deşi numărul de capete de capre nu este nici pe departe semnificativ 

pentru teritoriu, iniţiative locale ale fermierilor din ţinut fie pot fi multiplicate şi de alte 

localităţi din teritoriu, fie pot deveni interesante pentru posibili investitori în piaţă de 

desfacere, abatoare, infrastructură de procesare a produselor.    

 

Valoarea economică a fermelor  

Din analiza făcută pe dimensiunea fizică a exploataţiilor agricole din teritoriul “Ţinutul 

Argeşul de Mijloc” reiese în mod clar că acestea sunt mici, 98% fiind sub 5 ha. Anchetele 

efectuate de Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) în fiecare an în ţările membre 

ale UE demonstrează clar ca exploataţiile agricole mai mari sunt mai eficiente.  

Într-un document de analiză realizat de dl. Alexandru Tofan (Dimensiunea economică a 

exploataţiilor agricole), se subliniază că politica de concentrare a producţiei agricole trebuie 

axată îndeosebi pe creşterea dimensiunii economice a exploataţiilor. Cum măsurile de sporire 

a dimensiunii fizice sunt dificil de aplicat în România, rămâne varianta intensificării 

producţiei şi sporirii randamentelor obţinute.  

 

Situaţia în teritoriu în momentul de faţă se prezintă astfel: 

 suprafaţa păşunilor şi fâneţelor la nivel de teritoriu este una mare raportată la efectivele 

de animale actuale deşi nivelul de întreţinere a acestor suprafeţe este unul redus. 

 în marea majoritate a cazurilor, animalele sunt crescute în gospodăria proprie de către 

persoane în vârstă pentru consum propriu. 

 rasele folosite sunt de mică productivitate, iar tehnologia folosită în exploataţii este 

rudimentară în marea parte a cazurilor. 

 există interes pentru specii de animale cu plus valoare mare (capre, iepuri, raţe, gâşte, 

curci etc.). 

 nu există capacităţi de stocare corespunzătoare şi de analiză a calităţii produselor pentru 

a face posibil accesul pe piaţă. 
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Raportat la posibilitatea de dezvoltare a teritoriului, sectorul zootehnic poate oferi o 

perspectivă atractivă atât din punct de vedere al potenţialului cât şi al cererii de pe 

piaţă. Însă această perspectivă poate fi realistă în măsura în care teritoriul va consolida 

următoarele dimensiunii: 

 

 

 

 

Produse tradiţionale  

Pe Ţinutul Argeşul de Mijloc se fabrică câteva produse alimentare de tip tradiţional şi avem 

trei mărci înregistrate: „Ţuica de Goleşti”, „Ţuica de Morăreşti” „Feteasca de Ştefăneşti”. 

Printre cele mai cunoscute şi apreciate produse locale în Ţinutul Argeşul de Mijloc putem să 

menţionăm ţuica, compoturile şi dulceţurile din Merişani, gemurile şi dulceţurile din 

Băiculeşti, vinul din Ștefăneşti, ţuica din Coşeşti, mierea din Poienarii de Argeş, brânza de 

capră din Bălileşti, zacuscă de vinete şi ghebe din Bălileşti.  

 

2.3. Industrie – IMM – Micro-Întreprinderi 

 

Pe ţinutul Argeşul de Mijloc sunt înregistrate 1.001 de firme, reprezentând 5,5% din numărul 

total al firmelor înregistrate la nivelul judeţului Argeş (18.198 firme 2010 în judeţul Argeş). 

Media firmelor la 10.000 de locuitori este de 162, ceea ce situează teritoriul sub media 

judeţului, care este de 274 firme/10.000 locuitori. 

Cele mai multe firme sunt din categoria micro-întreprinderi, dar în teritoriu sunt şi 

întreprinderi mari cu mai mult de 250 de salariaţi.  

 

 

 dezvoltarea structurilor asociative ale crescătorilor de animale. 

 încurajarea iniţiativelor care au ca obiect creşterea calităţii vieţii animalelor (transfer 

din gospodărie către ferme mari, competitive şi moderne). 

 introducerea de rase de animale cu randament mare.   

 întreţinerea păşunilor şi fâneţelor şi valorificarea superioară a acestora (mai ales în 

contextul facilităţilor, dar şi a cerinţelor impuse de legea pajiştilor). 

 dezvoltarea unităţilor de stocare, procesare şi depozitare. 

 crearea unor reţele de comercializare care să ofere acces pe piaţă. 

 dezvoltarea unor unităţi de procesare.  

 încurajarea tinerilor fermieri pentru dezvoltarea acestui sector şi dezvoltarea unor 

competenţe în rândul fermierilor - specializare de profil, marketing, business plan, 

competenţe antreprenoriale, PR şi comunicare inclusiv online etc. 

 abordarea culoarului de desfacere exist în judeţ (Piteşti, Mioveni, Curtea de Argeş, 

Câmpulung) în vederea comercializării produselor din teritoriu.  
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Total 

întreprinderi 

Micro-

întreprinderi cu 

1-10 salariaţi 

Întreprinderi cu 

10 - 50 salariaţi 

Întreprinderi cu 

50 - 249 salariaţi 

Întreprinderi cu 

peste 250 salariaţi 

Nr 1.001 825 145 24 7 

% 100% 82,42% 14,49% 2,40% 0,69% 

 Sursa : www.listafirme.ro  

 

Structura economică a teritoriului Argeşul de Mijloc este una predominant industrială, cu o 

bună reprezentare a sectoarelor comerţ şi servicii. Este structura potrivită unei zone peri-

urbane, dezvoltată în apropierea unui pol economic important - oraşul municipiu Piteşti. 

Acesta a cunoscut o dezvoltare economică deosebită prin construirea unor mari obiective 

economice, printre care cele mai cunoscute şi în ziua de astăzi sunt: Întreprinderea de 

Autoturisme Dacia - 1968 (Automobile Dacia S.A.), Combinatul Petrochimic - 1969 (SNP 

Petrom, sucursala Arpechim Piteşti, Rafinăria de petrol (1969).   

Cei mai importanţi operatori economici ai teritoriului, cu cifre de afaceri care au depăşit 

10 milioane euro în anul 2010 sunt:  

Localitate Nume Număr angajaţi 
Cifră de afaceri 

2010 (Euro) 
Profit net 

Ştefăneşti 

Direct SRL 214 38.896.141 -14.736.396 

SC Emerson 

APPLIANCE Motor 

EUROPE SRL 

470 38.311.681 +1.029.702 

Mărăcineni 
Metal Impex Romania 

SRL 
123 25.511.146 -582.916 

Ştefăneşti Ioana MED Farm SRL 19 14.707.249 -3.810.611 

Argeşelul 

Mărăcineni 

MECHROM 

INDUSTRY SRL 
252 12.409.811 -2.387.449 

 

Structura teritorială a economiei  

 

Localităţile din Ţinut Nr. firme 
Sub 10 

angajaţi 

Între 10-50 

angajaţi 

Între 50-250 

angajaţi 

Peste 250 

angajaţi 

Băiculeşti 26 22 3 1  

Bălileşti 15 15    

Budeasa 51 46 5   

Coşeşti 30 26 4   

Goleşti  1 1    

Ciofrângeni 22 20 2   

Mărăcineni 236 185 42 7 2 

Mălureni 17 16 1   

Merişani 25 19 5 1  

Miceşti 31 27 3 1  

Morăreşti 20 14 5 1  

Poienarii de Argeş 4 4    

Ştefăneşti 523 430 75 13 5 

 

http://www.listafirme.ro/
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Aşezarea geografică a teritoriului în imediata apropiere a municipiului Piteşti a influenţat 

dezvoltarea economică. Astfel, localităţile limitrofe municipiului cunosc cea mai mare 

activitate economică: Ştefăneşti, Mărăcineni. Acestea deţin împreună 75,82% din totalul 

operatorilor economici din teritoriu.  

Cele mai multe firme se găsesc în oraşul Ştefăneşti (523) şi Mărăcineni (236). Cele mai 

puţine societăţi comerciale sunt înregistrate în comunele Goleşti (1), Poienarii de Argeş(4), 

Băiculeşti (15) şi Mălureni (17).   

Activităţi cu caracter industrial, serviciile şi activităţi de transporturi se desfăşoară cu 

preponderenţă în zona de sud a teritoriului, pe raza comunelor Miceşti, Budeasa, Mărăcineni, 

Ştefăneşti. Aceste comune sunt avantajate de vecinătatea cu polul de dezvoltare economică 

Piteşti – Colibaşi şi de accesul la infrastructura de drumuri, fiind străbătute sau fiind foarte 

aproape de drumul european E574 care face legătura între Craiova şi Bacău şi de autostrada 

Bucureşti - Piteşti.  

 

Principalele domenii de activitate ale firmelor 

Comerţ - 260 firme activează în domeniul comerţului – magazine săteşti dar şi societăţi 

comerciale care activează în domeniul intermedierii şi comercializării.  

Construcţii - Un domeniu de activitate care aduce o contribuţie importantă la economia 

locală este cel din domeniul construcţiilor civile.  Având în vedere poziţionarea limitrofă a 

unui municipiu dezvoltat economic şi tendinţa de imigrare a populaţiei către comunele din 

teritoriul “Argeşul de Mijloc”, dezvoltarea acestui sector de activitate este de aşteptat.  

Transporturi – 42 de societăţi comerciale figurează cu situaţii financiare depuse la 

Administraţiile Financiare pentru anul 2008.  

Industria alimentară – este un alt sector de activitate mai des întâlnit, fiind înregistrate 18 

societăţi comerciale cu acest domeniu de activitate. Dintre acestea 7 sunt brutării.  

Restaurante şi activităţi de alimentaţie publică – sunt funcţionale 14 societăţi comerciale 

cu acest domeniu de activitate.  

Industria prelucrătoare – se regăseşte prin intermediul societăţilor comerciale active în 

domenii precum: Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, Fabricarea altor produse 

din minerale nemetalice, Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv 

maşini, utilaje şi instalaţii, Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.   

 

2.4. Comerţ şi sector de  servicii 

Activitatea de comerţ este răspândită în teritoriu, toate localităţile dispunând de unităţi 

alimentaţie publică (magazine mixte, baruri), specifice mediului rural. Localităţile cu 

activitatea comercială cea mai activă sunt Ştefăneşti, Mărăcineni unde pe lângă magazinele 

mixte sunt şi magazine de îmbrăcăminte, piese auto, materiale de construcţii, metalo-chimice, 
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telefonie mobilă şi produse agricole. Produsele comercializate în aceste magazine sunt 

achiziţionate de piaţa naţională, fiind produse în alte zone ale ţării sau chiar importate. 

Produsele de consum obţinute şi comercializate pe plan local sunt foarte puţine: produse de 

panificaţie, preparate din carne, lactate.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele tipuri de comerţ practicate pe Ţinutul 

Argeşul de Mijloc.   

Tipuri de comerţ Număr 

% din 

numărul 

total 

Întreprinderi din 

sectorul terţiar 

(servicii) 

Număr total 

% din 

numărul 

total 

Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, întreţinerea şi 

repararea autovehiculelor 

şi a motocicletelor 

60 14,78% 
Restaurante şi spaţii de 

cazare 
39 29,27% 

Comerţ cu ridicata cu 

excepţia comerţului cu 

autovehicule şi 

motociclete 

92 22,66% Tranzacţii imobiliare 21 17,07% 

Comerţ cu amănuntul, cu 

excepţia autovehiculelor 

şi motocicletelor 

254 62,56% Consultanţă pentru afaceri 16 13% 

   

Activităţi de arhitectura şi 

inginerie; activităţi de 

testări şi analiză tehnică 

18 14,63% 

   
Publicitate şi activităţi de 

studiere a pieţei 
9 7,32% 

   

Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi 

de suport  

20 18,71% 

Total 406 100%  123 100% 

 

Servicii 

În afară de magazinele săteşti, domeniul serviciilor pentru populaţie este bine reprezentat de 

următoarele tipuri de firme, instituţii şi agenţii locale:  

□ coafor  

□ poştă 

□ staţie benzinărie 

□ staţii CFR 

□ dispensare şi farmacii umane sau veterinare 

□ societăţi financiare (bănci, CEC, Cooperative de Credit, societăţi de tranzacţionare 

financiară) 

□ spălătorie auto  

□ reparaţii auto şi vulcanizare  

□ servicii telefonice (Romtelecom, Vodafone, Orange şi Cosmote) 

□ transport persoane şi marfă  

□ servicii medicale  
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□ cablu TV şi internet  

□ depanare radio-tv 

□ oficiu distribuţie EonGaz 

□ restaurante  

Populaţia are acces la servicii variate care conferă teritoriului o poziţie avantajoasă pentru cei 

care locuiesc sau vizitează zona. Nivelul dezvoltării serviciilor este un indicator relevant 

pentru calitatea vieţii prin prisma modului de ocupare a timpului, a educaţiei şi calificării dar 

şi a obţinerii veniturilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turism 

În raport cu potenţialul turistic al judeţului Argeş, turismului în Ţinutul Argeşul de 

Mijloc s-a dezvoltat ca turism de nişă, de proximitate care serveşte turiştilor aflaţi în 

tranzit sau turiştilor proveniţi din reşedinţa de judeţ - Municipiul Piteşti. 

Datorită poziţionării ţinutului în judeţ pe cele 5 văi importante ca şi culoare de 

dezvoltare economică - Valea Argeşului, Valea Doamnei, Valea Bratiei, Valea 

Topologului şi a râului Vedea, acesta are un potenţial turistic reprezentat în principal 

de monumente istorice, conace, biserici, muzee, peisaje şi arii protejate. 

 

Atracţii turistice în Ţinut 

 132 monumente istoric, dintre care 87 sunt de categoria A (de importanţă naţională şi 

universală) şi 45 de monumente sunt de categoria B (de importanţă locală). Dintre acestea 

punctăm pe cele mai cunoscute şi vizitate: Mănăstirea Tutana (secolul  XIV, în timpul 

domniei lui Dan Basarab, având o arhitectură specifică mănăstirilor din Moldova), 

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii - al treilea muzeu ca reprezentare şi importanţă 

naţională şi întâiul dedicat ocupaţiilor poporului român, fiind realizat în corelaţie cu harta 

geografică şi istorică a României, Conacul Goleştilor şi Ansamblul conacului Brătianu 

- "Florica" 

 Pe Ţinutul Argeşul de Mijloc sunt înregistrate 1.001 de firme, reprezentând 5,5% 

din numărul total al firmelor înregistrate la nivelul judeţului Argeş. 

 Structura economică a teritoriului Ţinutul Argeşul de Mijloc este una predominant 

industrială, cu o bună reprezentare a sectoarelor comerţ şi servicii. 

 Aşezarea geografică a teritoriului în imediata apropiere a municipiului Piteşti a 

influenţat dezvoltarea economică. 

 Cele mai multe firme se găsesc în oraşul Ştefăneşti (523) şi Mărăcineni (236). 

 Principalele domenii de activitate ale firmelor sunt comerţ, construcţii, transporturi, 

industrie alimentară, restaurante şi activităţi de alimentaţie publică, industria 

prelucrătoare, comerţ şi sector de servicii. 

 Populaţia are acces la servicii variate care conferă teritoriului o poziţie avantajoasă 

pentru cei care locuiesc sau vizitează zonă. 
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 Existenţa patrimoniului natural reprezentat în primul rând de cele patru arii protejate 

avifaunistic aflate pe cursul râului Argeş – zona lacurilor de acumulare din zonele 

Zigoneni-Băiculeşti, Vâlcele-Merişani, Budeasa şi Goleşti-Ştefăneşti şi pădurile ce 

înconjoară toate localităţile din teritoriu. 

 

 Peisajele oferite de zona de nord a ţinutului - în comunele Băiculeşti, Ciofrângeni, 

Poienarii de Argeş, Morăreşti şi Goleşti din Judeţul Vâlcea.  

 

 Aşezările rurale pe Valea Bratiei în zona Bălileşti, luncile cu vegetaţia specifică - arini 

negri - oferă imagini deosebite. 

 

 Evenimente anuale de promovare a produselor locale, evenimente cu notorietate atât la 

nivel judeţean cât şi naţional: Festivalul Căpşunelor, organizat de către Institutul de 

Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Mărăcineni şi Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă 

Argeş şi Festivalul Ţuicii - Coşeşti - ajuns deja la cea de-a zecea ediţie. 
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Imagini Izvoarele de leac  

 

Pe lângă aceasta, Valea Radului din comuna Merişani cu cele „şapte izvoare de leac” este în 

momentul de faţă zona care atrage din ce în ce mai mulţi turişti şi pelerini atât din judeţ cât şi 

din ţară. Legenda care povesteşte de calitatea miraculoasă, vindecătoare a celor şapte izvoare 

redescoperite de curând (începând cu anul 2005) printr-o iniţiativă a localnicilor comunităţii 

din Valea Radului poate deveni „mijlocul” unui traseu turistic care combină deopotrivă 

potenţialul cultural, educaţional şi religios cu potenţialul natural pretabil la turismul de 

recreere (pescuit, turism de aventură-gen parapantă, ecvestru etc.). 

 

Pe de altă parte, aflat în apropierea Municipiului Piteşti, bucurându-se de o reţea de 

comunicaţii însemnată (legătura cu autostradă Bucureşti - Piteşti, existenţa drumurilor 

judeţene şi naţionale, căi ferate), în ţinutul analizat se practică deja turismul de afaceri. Din 

acest punct de vedere, teritoriul are deja o infrastructură necesară unui asemenea turism.  

 

Infrastructură hotelieră 

 

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică sunt 16 societăţi comerciale 

înregistrate pentru a oferi servicii de cazare la nivelul Ţinutului Argeşul de Mijloc. 

Numărul total al locurilor de cazare din societăţile înregistrate la nivelul teritoriului 

este 662 locuri. În anul 2010, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, au 

fost înregistrate 6.216 “înnoptari” în unităţile de cazare.  

Faţă de această situaţie oficială, se estimează ca numărul locurilor de cazare este de 

două ori mai mare, prin oferta gospodăriilor care oferă posibilităţi de cazare, dar nu 

sunt înregistrate în sistemul pensiunilor rurale.  
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Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

 

Infrastructură de turism pe tipuri de cazări 
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Bălileşti 1       158       

Budeasa   1 1     107 1317   

Goleşti  2   1   491   1186   

Mărăcineni   1 1   417 89     

Mălureni       1       0 

Merişani     1       69   

Morăreşti 1       426       

Ştefăneşti 2 1 1 1 2787 136 2352 0 

Ponderea cea mai mare a ocupării unităţilor de cazare o are oraşul Ştefăneşti, urmat de 

comunele Budeasa şi Goleşti. Ştefăneşti şi Budeasa sunt foarte aproape de reşedinţa de 

judeţ, aici dezvoltându-se mai cu seama turismul de afaceri. 

De asemenea, merită precizat faptul că în ţinut avem deja un Centru  de Informare 

Turistică (Merişani), iar altul este planificat ca iniţiativă comună a trei primării din 

teritoriu (Miceşti, Mărăcineni şi Budeasa). 

Analizând infrastructura turistică în Ţinutul Argeşul de Mijloc este necesară dezvoltarea 

echipării teritoriale pentru turism, mai cu seamă pentru îmbunătăţirea turismului de 

recreere, turismului de afaceri  şi turismului cultural - educaţional orientat spre 

protejarea monumentelor, a modului de viaţă a comunităţilor şi cadrului natural 

Localităţile din Ţinut Unităţi de cazare Nr. de locuri Înnoptări total pe anul 2010 

Bălileşti 1 10 158 

Budeasa 2 49 1424 

Goleşti  3 44 1677 

Mărăcineni 2 33 506 

Mălureni 1 220 - 

Merişani 1 18 69 

Morăreşti 1 20 426 

Ştefăneşti 5 268 1956 
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existent. Un turismul care va consolida identitatea ţinutului, un turism care va combina 

integrat elementele peisagistice, monumente istorice, culturale, religioase şi arhitecturale cu 

activităţi artizanale, educaţionale şi manifestări tradiţionale este un turism potrivit ţinutului de 

faţă. 

 

 Turismului în Ţinutul Argeşul de Mijloc s-a dezvoltat ca turism de nişă, de proximitate care 

serveşte turiştilor aflaţi în tranzit sau turiştilor proveniţi din reşedinţa de judeţ-Municipiul Piteşti 

 Ținutul Argeșul de Mijloc are în componență 5 văi importante ca şi culoare de dezvoltare 

economică - Valea Argeşului, Valea Doamnei, Valea Bratiei, Valea Topologului şi a râului 

Vedea 

 132 monumente istoric, dintre care 87 sunt de categoria A (de importanţă naţională şi universală) 

şi 45 de monumente sunt de categoria B (de importanţă locală) 

 16 societăți comerciale înregistrate pentru a oferi servicii de cazare 

 Numărul total al locurilor de cazare din societățile înregistrate la nivelul teritoriului este 662 

locuri 

 Există un Centru  de Informare Turistică (Merişani), iar altul este planificat ca iniţiativă comună a 

trei primării din teritoriu (Miceşti, Mărăcineni şi Budeasa) 

 Este necesară dezvoltarea echipării teritoriale pentru turism, mai cu seamă pentru îmbunătăţirea 

turismului de recreere, turismului de afaceri  şi turismului cultural- educaţional orientat spre 

protejarea monumentelor, a modului de viaţă a comunităţilor şi cadrului natural existent 

 

3. Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale 

3.1. Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii 

 

     3.1.1. Educaţie 

Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Argeş şi Vâlcea, Ţinutul Argeşul de Mijloc 

cuprinde 12 comune cu 71 de sate şi oraşul Ştefăneşti, totalul populaţiei30 din această arie 

fiind la 1 iulie 2010 de 61.426 locuitori (din care 47.248 în mediul rural). 

Datele colectate din teren arată că infrastructura de educaţie a Ţinutului este reprezentată de: 

 60 unităţi preşcolare 

 44 unităţi pentru nivelul primar 

 29 unităţi gimnaziale  

 2 Grupuri şcolare din care Grup Şcolar Ştefăneşti (învăţământ liceal) şi Grup 

Şcolar Agricol în comuna Mărăcineni, sat Mărăcineni (învăţământ preşcolar, 

învăţământ primar, învăţământ gimnazial, învăţământ liceal). 

 

A. Unităţi de învăţământ preşcolar (grădiniţe) şi cadre didactice alocate 

Pentru a vizualiza accesul populaţiei din teritoriu la educaţie, în această secţiune, vom 

analiza31 dacă numărul de grădiniţe, cadre didactice din învăţământul preşcolar şi, respectiv, 

numărul de copii înscrişi în aceste unităţi de învăţământ sunt alocaţi corespunzător în ţinutul 

Argeşul de Mijloc.  

                                                 
30 DJS Argeş, Populaţia, pe unităţi administrativ-teritoriale. 

 
31 Precizări: Analiza statistică lucrează cu 2 tipuri de date (datele oficiale ale INSSE şi datele colectate din teren) şi vizează 2 

perioade distincte de referinţă: anul 2010, respectiv 2012 – anul în care au fost colectate datele din teren. Din acest motiv, 

cifrele statistice vor fi dublate de argumente calitative (adaptate realităţii constatate în teren). 
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Prin termenul „valori ipotetice” desemnăm acele valori optime, conforme principiului 

proporţionalităţii. Ca repere de analiză a proporţiilor vom lua în consideraţie cele 102 

localităţi ale judeţului Argeş, respectiv cele 12 localităţi din Argeş ce compun ţinutul Argeşul 

de Mijloc. De exemplu32, dacă în cele 102 localităţi (total judeţ Argeş) există statistic 212 de 

grădiniţe, ipotetic, în 12 comunităţi din judeţ, ar trebui să existe maxim 25 grădiniţe, în 

realitate există 59 grădiniţe.  

 

Numărul de grădiniţe 

Aria de referinţă33 (în 

anul şcolar 2010-

2011) 

N
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La nivel judeţ Argeş 
(102 localităţi) 

212 212 1164 1164 20025 20025 

(11 comune şi 1 oraş) 59 25 84 137 1659 2355 

La nivel judeţ Vâlcea 
(78 localităţi) 

162 162 344 344 12451 12451 

1 comună 1 2 2 9 35 5586 

          

Proporţional cu numărul de grădiniţe din întregul judeţ Argeş, în Ţinutul Argeşul de Mijloc ar 

trebui să existe 25 grădiniţe. În realitate, datele colectate din teren atestă faptul că există un 

număr de 59 de grădiniţe. Această situaţie atipică poate fi explicată prin densitatea mare a 

populaţiei în acest teritoriu. 

Pentru judeţul Vâlcea la un număr de 78 comune, 162 grădiniţe, teoretic în comuna Goleşti ar 

trebui să existe 2 grădiniţe dar având în vedere numărul relativ mic de locuitori (2.707) şi 

doar 35 de preşcolari, o grădiniţă este suficientă. 

Pe de altă parte, datele din teren, arată că în fiecare comună există cel puţin o grădiniţă35 

(respectiv o grădiniţă la 1-2 sate). 

În concluzie, se poate afirma fără echivoc, faptul că în Ţinutul vizat infrastructura 

educaţională pentru nivelul preşcolar este foarte bine reprezentată. 

 

         Numărul de cadre didactice în unităţile preşcolare 

Dacă în cele 102 de comune ale judeţului Argeş există 1164 de cadre didactice, în cele 12 

comunităţi din teritoriu ar trebui să existe, proporţional, circa 137 de cadre didactice. Cum 

numărul acestora este doar de 84, (potrivit datelor colectate din teren), rezultă un deficit de 53 

de cadre didactice (-48,7%).  

În Goleşti, judeţul Vâlcea, la 35 de preşcolari înscrişi, există 2 cadre didactice, proporţional 

număr preşcolari şi cadre didactice. 

                                                 
32 Vezi Tabelul 1. 
33 Rezultatele statistice asociate nivelului judeţean sunt datele oficiale ale INSSE pentru anul 2010. Datele de pe linia 2 (aria 

„Argeşul de Mijloc”) sunt colectate de către operatori din teren şi impun anumite ajustări în interpretare. 
34 http://www.isjarges.ro/documente/2011-2012/starea_invatamantului_an_scolar_2010-2011.pdf  
35  În unele comunităţi – oraşul Ştefăneşti, Coşeşti – există chiar 8 grădiniţe! 
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Chiar şi în condiţiile unui sever declin demografic pe segmentul de vârstă asociat copiilor 

preşcolari (având în vedere că fluctuaţia de personal nu a suferit modificări semnificative36), 

este evident deficitul de cadre didactice din aria investigată.  

Aşa cum rezultă din tabelul de mai jos, la nivelul judeţului Argeş unui cadru didactic îi revine 

o grupă de 17 copii preşcolari. În cazul Ţinutului Argeşul de Mijloc (judeţul Argeş), unui 

cadru didactic îi revine o grupă de 20 de preşcolari. Pentru comuna din judeţul Vâlcea situaţia 

este inversă: la nivel judeţean unui cadru didactic îi revin 36 preşcolari, iar la nivel de comună 

unui cadru didactic îi revin 17 preşcolari. 

Numărul de copii înscrişi 

Categorii37 analizate (anul 2010) 
Copii înscrişi/ 

total populaţie 

Nr. cadre 

didactice 

Raport nr. copii 

înscrişi/ 1 cadru 

didactic 

Indicatori pentru judeţul Argeş (anul 2010) 20.025 1.164 17 

Proporţional, câţi copii din localităţile argeşene 

din teritoriu ar trebui să fie înscrişi (anul 2010) 
1.659 84 20 

Indicatori pentru judeţul Vâlcea  (anul 2010) 12.451 344 36 

Proporţional, câţi copii din comuna Goleşti ar 

trebui să fie înscrişi la grădiniţă (anul 2010) 
35 2 17 

Total populaţie teritoriu 61.516   

          

Aşa cum rezultă din tabelul anterior, prin raportare la volumul populaţiei, numărul de copii 

înscrişi ar trebui să fie de 1.845, ceea ce reprezintă circa 3% din totalul populaţiei (61.426 

locuitori). Numărul de  copii înscrişi este 1.694, ceea ce reprezintă 2,75% din populaţia totală 

a Ţinutului analizat. 

Datele statistice arată o scădere a numărului de copii înscrişi: de la 1.866 înscrişi în 2002, la 

1.694 de copii înscrişi în 2010, existând, astfel, o diferenţă de 172 copii. Dacă ne raportăm şi 

la cei 1.846 copii care ar trebui înscrişi (faţă de 1.694 câţi sunt), se observă un interes scăzut 

de  înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar.  

În aria investigată sunt 60 de grădiniţe şi doar 86 de cadre didactice, ceea ce înseamnă că într-

o grădiniţă activează între 1-2 cadre didactice. Practic, sunt prea puţine cadre didactice 

pentru numărul de unităţi de învăţământ de acest tip. 

Dacă vom considera că în ţinut ar trebui să fie înscrişi la grădiniţă mult mai mulţi copii 

(1.845, circa 3% din populaţia totală), este clar că există un deficit în ceea ce priveşte 

numărul de personal calificat, în unităţile respective. 

Prin urmare, numărul mic de copii înscrişi şi/sau absolvenţi de grădiniţă este rezultat 

mai degrabă de lipsa cadrelor didactice calificate (posibil şi de alţi factori contextuali ce 

ţin de condiţiile socio-economice şi specificităţile din spaţiul rural), dar nu este datorat 

lipsei unităţilor de educaţie preşcolară. 

Practic, soluţiile strategice din acest domeniu ar trebui canalizate pe 2 direcţii complementare: 

 atragerea de cadre didactice în comunitate; 

 educarea părinţilor în ideea accesului şi şansei la educaţie a copiilor lor, crescând, 

astfel, şi numărul de copii înscrişi la grădiniţă, ţinând cont că, circa o treime dintre ei 

în prezent nu sunt înscrişi 38. 

                                                 
36 Vezi Raportul ISJ Argeş privind starea învăţământului argeşean în anul şcolar 2011-2012. 
37 Valorile sunt preluate din fişele de date localităţi -  Direcţiile Judeţene de Statistică Argeş şi Vâlcea, secţiunea învăţământ. 
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CAUZE ŞI RECOMANDĂRI 

 

Una dintre cauzele acestei stări de fapt poate fi, aceea că, profesarea în mediul rural este mai 

puţin atractivă pentru personalul din unităţile preşcolare, lipsind cadre didactice calificate ce  

provin din comună ori alte sate apropiate. Faptul că jumătate dintre acestea sunt 

„navetiste” este relevant în acest context. Absenţa unor facilităţi pentru cadrele didactice 

(locuinţe, mijloace de transport etc.) ar putea fi suplinită prin reîntoarcerea de la oraş a unor 

„fii ai satului”  - calificaţi în meseria de educator pentru preşcolari – cu condiţia ca localitatea 

de baştină să devină atractivă pentru ei (infrastructură, mijloace de transport, posibilităţi de 

recreere, atracţii culturale etc.). 

 

Până atunci putem „diagnostica” faptul că, în unităţile de învăţământ preşcolar, din cele 

13 comunităţi, personalul educaţional este insuficient, sub-alocat.  

Relevant este şi faptul că datele înregistrate arată că ponderea copiilor de vârstă 

preşcolară înscrişi la grădiniţe este modestă. În acest context, acţiunile educativ-civice care 

să aibă ca grup ţintă părinţii, sunt recomandate. Educaţia preşcolară contribuie la dezvoltarea 

copiilor, la crearea premiselor pentru accesarea calitativă (însoţită de performanţe şcolare) a 

nivelurilor superioare de educaţie şi, colateral, poate contribui la completarea activului de 

cadre didactice pentru învăţământul preşcolar. 

 

B. Unităţi de învăţământ primar şi gimnazial şi cadre didactice alocate 

Analiza va fi dezvoltată pe baza următoarelor date disponibile39: 

Niveluri de 

raportare 
Şcoli 

Valori 

optime 

(nr. 

şcoli) 

Cadre 

didactice 

Valori optime 

(nr. cadre 

didactice) 

Elevi înscrişi 

(primar şi 

gimnazial) 

Valori optime 

(nr. elevi 

înscrişi: primar 

şi gimnazial) 

Judeţul Argeş 

anul 2010 (102 

localităţi) 

334 334 4.421 4.421 49.155 49. 155 

Ţinutul Argeşul de 

Mijloc anul 2010 

(12 localităţi) 

72 39 443 520 4.746 5.783 

Judeţul Vâlcea (78 

localităţi) 
330 330 5.059 5.059 45.475 45.475 

Comuna Goleşti (1 

localitate din 

Vâlcea,aparţinătoar

e GAL-ului Ţinutul 

Argeşul de Mijloc)  

1 4 10 64 90 583 

 

       Numărul unităţilor de învăţământ (primar şi gimnazial) 

 

Datele colectate arată că în cele 13 comunităţi funcţionează 73 de asemenea unităţi de 

învăţământ. 

 

                                                                                                                                                        
38 Această pondere relativă a rezultat din compararea numărului de copii înscrişi efectiv cu media valorilor ipotetice 

estimate. 
39 Date fişe localităţi Argeş şi Vâlcea  
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Există posibilitatea ca în realitate această concentrare să fie semnificativ mai redusă. Probabil 

că datele din Anuarul Statistic se raportează la unităţi şcolare per unitate administrativ-

teritorială, în timp ce datele din teren contabilizează inclusiv unităţile şcolare din satele 

aparţinătoare. Mai mult decât atât, există posibilitatea ca datele din teren să dubleze în unele 

cazuri numărul de unităţi şcolare (nivelurile primar şi, respectiv, gimnazial din aceeaşi 

instituţie de învăţământ fiind evidenţiate separat şi apoi adunate împreună). 

 

O analiză separată – numai pe comunităţile rurale – ne arată însă că, din perspectiva 

distribuţiei în teritoriu, sunt diferenţe semnificative între alocarea şcolilor cu învăţământ 

primar faţă de cele cu clasele V-VIII (potrivit datelor colectate din teren).  

 

Chiar şi în cazul existenţei unor distorsiuni în ceea ce priveşte înregistrarea şi înţelegerea 

semnificaţiilor unor cifre statistice, este evident faptul că în Ţinutul analizat unităţile de 

învăţământ (primar şi gimnazial) sunt bine reprezentate. 

 

Concluzia este relevantă deoarece, ca indicator al dezvoltării infrastructurii educaţionale, 

numărul mare de unităţi de învăţământ contribuie la sporirea şanselor la educaţie, 

accesul fiind favorizat şi de poziţionarea comunităţilor în relativa proximitate a 

municipiului Piteşti – reşedinţă de judeţ, Curtea de Argeş şi judeţul Vâlcea. 

 

       Numărul cadrelor didactice (primar şi gimnazial) 

 

Cifrele din graficul de mai sus ne indică faptul că în teritoriu există un deficit în privinţa 

alocării/ repartizării în teritoriu a cadrelor didactice. Astfel, o alocare echivalentă cu cea la 

nivel judeţean ar fi însemnat ca în şcolile din Ţinutul analizat să activeze 520 de cadre 

didactice. În realitate, datele din teren înregistrează un număr mai mic (doar 443 de cadre).  

Un deficit de 77 de învăţători şi profesori este semnificativ dacă ne raportăm la numărul de 

comune (în medie mai puţin cu 6 cadre în fiecare din cele 12 localităţi). Pentru localitatea din 

judeţul Vâlcea datele din tabel nu sunt semnificative, având în vedere numărul mic de elevi. 

 

Faptul că peste 80% învăţători şi profesori (adică două treimi) fac naveta pentru a putea 

preda la unităţile de învăţământ de pe raza comunelor din teritoriu este relevantă deoarece: 

 poate fi o cauză a deficitului de cadre didactice; 

 confirmă inexistenţa unui potenţial uman calificat la nivel local (cu domiciliul în ariile 

de referinţă). 

 

 

Fenomenul „navetist”, ca indicator al managementului sistemului de învăţământ 

(repartizarea resurselor umane în teritoriu, asigurarea condiţiilor de exercitare a profesiei 

etc.), semnalează şi deficienţe în legătură cu potenţialul uman şi economic comunitar/local: 

nu există locuinţe de serviciu, cadre calificate cu domiciliul stabil în comună. Existenţa 

acestei stări de fapt contribuie per ansamblu la conservarea şi amplificarea în timp a acestei 

carenţe, limitând contribuţia educaţiei ca factor al dezvoltării. 
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În concluzie, se poate afirma că, în ceea ce priveşte educaţia primară şi gimnazială: 

 în ţinutul nostru, per ansamblu, există suficiente unităţi de învăţământ primar şi 

gimnazial (mai mult chiar decât în judeţul Argeş, păstrând criteriile de 

proporţionalitate); 

 unităţile de învăţământ gimnazial nu sunt adecvat repartizate satelor ce compun 12 din 

cele 13 comunităţi investigate; 

 corelativ, cadrele didactice sunt deficitare prin raportare la numărul de localităţi; 

 la aceasta se mai adaugă faptul că 80% dintre ele fac naveta în comunităţile analizate. 

 

C. Procentul elevilor care urmează nivelul superior de educaţie 

Din perspectiva procentului elevilor care urmează nivelul superior de educaţie, datele din 

ţinut arată că: 

 48% din elevii oraşului Ştefăneşti, cuprinşi în ciclul gimnazial, urmează nivelul 

superior de educaţie (liceu); 

 42,60% din elevii comunei Mărăcineni, cuprinşi în ciclul gimnazial, urmează nivelul 

superior de educaţie ( liceu); 

 

Specificitate zonală: 

Fiind vorba preponderent despre mediul rural, referinţele despre licee/colegii sunt puţine.  

Trebuie însă evidenţiat faptul că în Ţinutul Argeşul de Mijloc există două grupuri şcolare, în 

comuna Mărăcineni şi în oraşul Ştefăneşti40: 

 

Nr. 

crt. 

Nume Specializare Nr. locuri Nivel Profil 

1 
Grup Şcolar 

Ştefăneşti 

Mecanică 112 liceal Tehnic 

Protecţia mediului 28 liceal 
Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Turism şi 

alimentaţie 
28 liceal Tehnic 

Agricultură 28 liceal Tehnic 

Matematică - 

Informatică 
28 teoretic Real 

2 

Grup şcolar 

agricol 

Mărăcineni 

Economic 56 liceal Tehnic 

Industrie 

alimentară 
84 liceal Servicii  

  

 

                                                 
40    Lista “Repartizare liceu 2011 - admitere computerizata 2011”, http://www.calificativ.ro/ 

http://www.calificativ.ro/
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   3.1.2. Sănătate  

 

Comparând infrastructura sanitară existentă în Ţinutul Argeşul de Mijloc cu cea evidenţiată 

statistic la nivelul judeţului Argeş, respectiv Vâlcea, avem ca referinţe următoarele date41: 

Infrastructura sanitară a Ţinutului Argeşul de Mijloc – comparativ cu cea existentă la nivel 

judeţean 

 

Tabel referinţe medical Ţinutul Argeşul de Mijloc: 

 

În cazul acestui domeniu, gradul scăzut de acurateţe a unor date colectate, dar şi perioadele 

diferite de referinţă (2007 faţă de 2010) nu ne permit lansarea unor afirmaţii fundamentate 

statistic. Cu toate acestea poate fi luat în considerare un set de observaţii valide. Concluziile 

astfel extrase din datele pe care le-am avut la dispoziţie indică:  

 Existenţa unui singur spital în cele 13 localităţi, în condiţiile în care, în cele 102 

localităţi ale judeţului Argeş există 18 spitale, ar putea însemna, aparent, că acest tip 

de unitate sanitară este slab reprezentată în aria investigată. Faptul că teritoriul este 

format aproape exclusiv din localităţi rurale (spitalele fiind unităţi mari, asociate 

concentrărilor urbane), proximitatea comunelor investigate faţă de oraşe – ceea ce 

facilitează accesul la infrastructura sanitară – şi existenţa în oraşul Ştefăneşti a unui 

spital reprezentativ la nivel regional, chiar naţional (Spitalul de Geriatrie şi Boli 

Cronice Constantin Bălăceanu-Stolnici) sunt argumente care înclină balanţa. Putem 

deci afirma că nu există un deficit de infrastructură în acest context. Mai mult, 

inexistenţa policlinicilor nu ar reprezenta un impediment major (conform 

statisticilor din 2010, la nivelul judeţului Argeş exista o singură  policlinică în 

Piteşti). 

                                                 
41    Surse: fişe date localităţi statistice 
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 Datele statistice judeţene arată că la nivel de judeţ Argeş există 5 dispensare iar în 

Vâlcea 2. Conform definiţiei, ”Dispensarele medicale - sunt unităţi sanitare pentru 

acordarea asistenţei medicale generale şi de specialitate profilactice şi curative, 

precum şi monitorizarea bolnavilor, de către medici şi personal sanitar mediu” - sunt 

absolut necesare în Ţinutul analizat. În localităţile din teritoriu nu există nici un 

dispensar, putem afirma că există un deficit major în condiţiile în care în mediul 

rural dispensarul medical reprezintă cea mai frecventă (şi singura) unitate 

medicală etalon. 

 

Cabinete medicale de familie – la nivel judeţean (102 localităţi) sunt 372, iar în cele 12 

comune din Argeş sunt 33, făcând calculele de referinţă ar trebui să fie aproximativ 44, dar 

având în vedere că este zonă rurală numărul cabinetelor este oarecum suficient. În localitatea 

Goleşti – Vâlcea sunt 2 cabinete medicale, dar, având în vedere numărul mic de locuitori, 

există proporţionalitate.  

 

Statistic, cabinetele stomatologice sunt foarte slab reprezentate, 8 la nivelul celor 12 

localităţi din Argeş şi 1 în Goleşti, Vâlcea. 

 

Farmaciile (inclusiv punctele farmaceutice) sunt slab reprezentate în aria investigată (19  

farmacii în 12 localităţi din Argeş şi nici o farmacie în Goleşti, Vâlcea). Statistic, la nivel de 

judeţ Argeş, sunt 237 farmacii şi puncte farmaceutice, de unde rezultă că ar trebui pentru cele 

12 localităţi să existe 28, diferenţa fiind de aproximativ 43%. 

 

Laboratoare medicale există doar în oraşul Ştefăneşti, în cadrul spitalului. 

 

Conform datelor statistice, unitate medico-socială nu există decât în localitatea Morăreşti. 

Din fişele de date culese din teren există cămine pentru bătrâni (2 în Ştefăneşti). Creşe nu 

există la nivel de teritoriu. De altfel, aceste unităţi sunt foarte slab reprezentate la nivel 

judeţean (13 în Argeş şi 10 în Vâlcea).  

 

Conform fişelor de date, din evidenţa transmisă de INS cabinetele medicale şcolare nu 

există în Ţinutul Argeşul de Mijloc. În judeţul Argeş sunt 91 cabinete şcolare, iar în Vâlcea 

17.  

Luând în calcul numărul de şcoli, numărul de elevi, existenţa a două licee, aceste unităţi sunt 

absolut necesare. 

 

Evident, lipsesc celelalte utilităţi sanitare sau de asistenţă socială (serviciu SMURD, 

serviciu de ambulanţă). Din fericire, apropierea de oraşe facilitează accesul populaţiei din 

Ţinut către aceste servicii.  

 

În concluzie repartiţia unităţilor de asistenţă şi îngrijire a sănătăţii este uniformă la 

nivelul ariei investigate dar numărul lor este insuficient.  
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PERSONAL MEDICAL CALIFICAT 

Analiza alocării personalului calificat se va realiza pe baza datelor din tabelul de mai jos.  

Personal medical calificat în aria Argeşul de Mijloc – comparativ cu nivelul judeţean.  

Niveluri de raportare42 
Medici şi personal 

sanitar mediu 
Stomatologi Farmacişti 

Repere 

comparative 

2010 – Argeş 4.421 114 26 
102 localităţi = 

judeţul Argeş 

2010 – Ţinutul Argeşul de Mijloc 157 8 14 12 localităţi 

Valori ipotetice (nr. optim) 520 13 3  

2010 - Vâlcea 2.743 36 6 
78 localităţi = 

judeţul Vâlcea 

2010 Goleşti 4 1 0 
Loc. Goleşti din 

Jud. Vâlcea 

Valori ipotetice (nr. Optim) 35 0,5 0,07  

 

Analizând cifrele din tabel, ajungem la următoarele constatări: 

 Medici de familie în ţinut sunt 39, la o populaţie de 61.426, înseamnă 1 medic la 

1.575 persoane. Datele arată că pe lista medicului de familie pot fi înscrise cel mult 

2.200 de persoane, numărul optim de pacienţi înscrişi fiind, însă, de 1.800. 43 

 Stomatologi există 9, deci un medic stomatolog la 6.825 persoane, situaţie deficitară.  

Dacă la nivelul lui 2010, în 102 localităţi care formează judeţul Argeş, existau 4.421 de 

angajaţi (medici şi personal calificat), în cele 12 comunităţi investigate în Argeş ar fi trebuit 

să existe, proporţional circa 520 de angajaţi. În realitate, în 2010 au fost înregistrate conform 

fişelor de date ale  localităţilor  doar 157 de persoane calificate. Chiar şi făcând ajustările 

urban/rural (judeţul are 7 oraşe, aria investigată numai unul singur), ţinând cont de posibilele 

erori de colectare a datelor putem afirma cu certitudine că există un puternic deficit de 

cadre medicale în aria investigată. 

Farmaciştii din aria investigată reprezintă mai mult de jumătate din totalul farmaciştilor ce 

activau în 2010 la nivelul întregului judeţului Argeş. Este clar că personalul farmaceutic 

este bine reprezentat. Nu a făcut obiectul acestei analize dacă acest personal din mediul 

rural se compune realmente din farmacişti (în înţelesul statistic, oficial, de persoană cu studii 

superioare în ştiinţele farmaceutice) sau semnificativ din „vânzători la farmacie”. 

 

În concluzie, este posibil ca o parte din deficitul menţionat să fie suplinit prin apelarea 

specialiştilor din oraşele apropiate.  

 

 

                                                 
42 Surse: (1) Pagina web a DJS Argeş, secţiunea „Sănătate”: Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar, la 31 decembrie 

2010; (2) Fişele de colectare a datelor din cele 13 comunităţi care compun Ţinutul “Argeşul de Mijloc”. 
43 (http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23270/CNAS-Noi-obligatii-pentru-medicii-de-familie.html) 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23270/CNAS-Noi-obligatii-pentru-medicii-de-familie.html
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    3.1.3. Infrastructură cultural – sportivă  

În cele 13 comunităţi din Ţinut există 94 de unităţi recreative, după cum urmează: 

 

Nr. 
Tipul unităţii/ categorii de unităţi 

recreative 

Total unităţi/ 

categorie 

% Total unităţi/ 

categorie 

1 Terenuri de sport  35 37,23 

2 Săli de sport 9 9,57 

3 Parcuri 6 6,38 

4 Spaţii de joacă în aer liber sau în interior  9 9,57 

5 Cămine culturale 27 28,72 

6 Cluburi ale copiilor 0 0,0 

7 Cluburi sportive 3 3,19 

8 Centre comunitare 1 1,06 

9 Alte tipuri de cluburi (menţionate)  2 2,12 

10 Bazine de înot  2 2,12 

TOTAL 

94 100% 

 

Datele din tabelul de mai sus arată că cele mai multe unităţi recreative sunt reprezentate, în 

ordine, de: 

 Terenurile de sport (37,23%) 

 Căminele culturale (28,72%); 

Practic aceste 2 categorii însumează peste jumătate din totalul categoriilor de unităţi 

recreative şi, exceptând situaţiile atipice pe care le vom trata separat, putem afirma că fiecare 

comună are 2-3 terenuri de sport (în general, în asemenea situaţii, 1 teren de sport se situează 

chiar în comuna de reşedinţă), respectiv 1-2 cămine culturale (în comuna de reşedinţă şi în alt 

sat aparţinător, după caz). 

 

Terenuri de sport există în toate localităţile din Ţinutul Argeşul de Mijloc. Sunt şi localităţi 

unde numărul terenurilor de sport se situează peste medie (câte 4 terenuri de sport există în 

Budeasa, Merişani, în oraşul Ştefăneşti existând chiar 7). Aproape 70% dintre acestea aparţin 

şcolilor, iar în general, accesul este gratuit. Din nefericire, în circa 60% din cazuri starea lor 

este slab funcţională/ nefuncţională (19 terenuri). 

 

Căminele culturale aparţin primăriei şi sunt administrate de aceasta. Totuşi trebuie remarcat 

că există şi 3 localităţi în care nu există niciun cămin cultural (Mărăcineni, Budeasa şi 

Morăreşti), dar şi faptul că în oraşul Ştefăneşti există 4, în comuna Coşeşti există 5, în 

comuna Ciofringeni există 4.  
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Studiile de referinţă în domeniul infrastructurii culturale44 arată că, în aproximativ 5-7% din 

comunele României nu există locaţii pentru căminele culturale sau, dacă există, acestea sunt 

uneori impracticabile. În aproximativ 40% din comunele României, există câte o singură 

locaţie pentru căminul cultural. Circa 53-55% dintre comune dispun de 2,3 sau 4 locaţii. 

Din această perspectivă am putea spune că în Ţinutul nostru instituţia Căminului cultural este 

relativ bine reprezentată (cu excepţiile deja menţionate), dar starea acestora este de multe ori 

necorespunzătoare (9 din 27 cămine au o stare neadecvată destinaţiei sau sunt nefuncţionale). 

 

Potrivit Raportului Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, în circa 35% dintre 

comunele României, discoteca organizată în incinta Căminului cultural este activitatea cea 

mai frecventă, profitabilă şi, în acelaşi timp, controversată. De asemenea, în aproximativ 55% 

din comune, incinta principală a căminului cultural este închiriată periodic, pentru 

organizarea ceremoniilor locale (nunţi, botezuri, mese de pomenire). Aceasta poate şi pentru 

faptul că, alături de discoteci, ceremoniile locale sunt cele mai vizibile, frecvente şi 

profitabile activităţi organizate. Aceasta nu înseamnă că nu sunt organizate şi activităţi şi 

evenimentele culturale, acţiuni comunitare (Ziua comunei, Ziua Veteranilor, Festival folcloric 

local etc.) – aşa cum vom vedea în Capitolul „Administraţie Locală”. Asemenea evenimente, 

chiar dacă nu sunt neapărat spectaculoase (pentru cã nu depăşesc graniţele localităţii), 

mobilizează întreaga comunitate şi asigură coeziunea şi participarea comunitară. 

 

 

După cum am arătat, accesul locuitorilor este contra-cost în cazul evenimentelor 

recreative/de divertisment (discotecă, spectacole cu invitaţi din exteriorul comunităţii 

etc.) şi gratuit numai în cazul evenimentelor culturale locale şi/sau acţiunilor 

comunitare. 

 

 

În privinţa spaţiilor de joacă, cu excepţia oraşului Ştefăneşti şi comuna Ciofrângeni (unde 

există câte 4 de acest fel), în Merişani este un singur spaţiu, iar în celelalte localităţi lipsesc. 

Practic, chiar dacă per ansamblu această categorie recreativă are 9 unităţi, în realitate 

ea este neuniform distribuită. În plus, peste jumătate dintre ele aparţin şcolii, dar toate 

permit accesul gratuit; problema este că un sfert dintre acestea au un nivel de dotare 

nesatisfăcător. 

 

Situaţia parcurilor este similară: 1 este situat în Ştefăneşti, 4 în Ciofrângeni şi 1 în Merişani. 

Jumătate dintre parcuri se află într-o stare necorespunzătoare. 

 

Deşi există 9 săli de sport, acestea sunt concentrate într-un sfert din totalul localităţilor ce 

compun Ţinutul: Merişani (2), Coşeşti (3) şi Ştefăneşti (4). În majoritatea cazurilor ele aparţin 

şcolii (8 din 9 săli de sport) şi numai jumătate din cele înregistrate în teritoriu permit accesul 

gratuit. Trei dintre ele au o stare de dotare şi funcţionare necorespunzătoare, iar restul – o 

stare bună/ acceptabilă. 

                                                 
44 Instituţia Căminului cultural – o vedere de ansamblu, Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, Bucureşti, 2006 

(http://www.culturadata.ro/).  

http://www.culturadata.ro/
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Exista 3 cluburi sportive în aria analizată (1 în Ştefăneşti, 1 în Mărăcineni şi 1 în Miceşti). 

Practic aproape un sfert din localităţile analizate au în medie un club sportiv, starea acestora 

fiind în general bună. Locuitorii care nu au pe raza comunei un asemenea club, pot merge în 

localităţile învecinate, „accesarea” acestora presupunând parcurgerea unor distanţe medii (cu 

câteva excepţii, circa 15 km). 

 

Prezenţa, în Ţinutul analizat, a celorlalte unităţi recreative este modestă, după cum 

urmează: 

 

Observăm că în localităţi precum Ştefăneşti, Budeasa, Ciofrângeni, Bălileşti sau Merişani 

unităţile recreative sunt cel mai bine reprezentate (prin raportare la Ţinutul analizat). Practic 

după acest criteriu dat de numărul total de unităţi recreative, am putea obţine un „clasament” 

de genul: 

 

Localităţi Nr. unităţi recreative Locul în clasament 

1. Ştefăneşti 21 1 

2. Ciofrângeni 17 2 

3. Merişani 10 3 

4. Bălileşti 9 
4 

5. Budeasa 9 

6. Coşeşti 8 5 

7. Miceşti 5 6 

8. Mălureni 4 

7 
9. Mărăcineni 4 

10. Goleşti 4 

11. Poienarii de Argeş 4 

12. Băiculeşti 1 8 

13. Morăreşti 0 9 

 

În contextul strategiilor de dezvoltare locală, relevant este însă nu numai acest număr de 

unităţi, ci şi intervenţiile pentru: 

 Conservarea şi menţinerea funcţionalităţii acestora – pentru acele unităţi care au o 

stare foarte bună/ bună/ acceptabilă; 

 Modernizarea şi dotarea celor care au o stare nefuncţională; 

 Revitalizarea/ refacerea acelor unităţi care în prezent sunt total nefuncţionale. 

Nr. Categorii de unităţi recreative Număr Localităţi 

6 Cluburi ale copiilor 0 Nu există 

8 Centre comunitare 1 Budeasa 

9 Alte tipuri de cluburi (menţionate)  2 2 în Budeasa Mare 

10 Bazine de înot  2 2 în Budeasa Mare 
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Situaţia infrastructurii medico-sociale din Ţinutul Argeşul de Mijloc este evidenţiată în 

tabelul următor: 

 

Tabel - principalele servicii de sănătate, educaţie, recreere din teritoriu 

 
 

Localitate 
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* S-a calculat distanta până la cel mai apropiat oraş. 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

87 

 

 

4. Activităţi sociale şi instituţii locale 

 

Administraţie locală 

Din perspectiva structurilor funcţionale care compun Primăriile comunelor analizate, datele 

din teren prezintă următoarea situaţie: 

Structuri ale Primăriei Număr % 

Direcţii 4 2,45 

Servicii 27 16,56 

Birouri 47 28,83 

Compartimente 85 52,14 

 

Din fişele de colectare rezultă că: 

Structura organizaţională „Servicii” există doar în 8 dintre localităţile analizate: asistenţă 

socială, salubritate, paza, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă (SVSU), alimentare cu 

apă, gospodărire comunală. Este probabil ca serviciile să nu fi fost nominalizate numai în 

 infrastructura educaţională pentru nivelul preşcolar este foarte bine 

reprezentată; 

 interes scăzut de  înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar; 

 personalul educaţional este insuficient, sub-alocat; 

 per ansamblu, există suficiente unităţi de învăţământ primar şi gimnazial 

(mai mult chiar decât în judeţul Argeş, păstrând criteriile de 

proporţionalitate); 

 unităţile de învăţământ gimnazial nu sunt adecvat repartizate satelor ce 

compun 12 din cele 13 comunităţi investigate; 

 corelativ, cadrele didactice sunt deficitare prin raportare la numărul de 

localităţi; 80% dintre ele fac naveta în comunităţile analizate; 

 repartiţia unităţilor de asistenţă şi îngrijire a sănătăţii  este uniformă la nivelul 

ariei investigate, dar numărul lor este insuficient; 

 există un puternic deficit de cadre medicale în aria investigată; 

 deficitul menţionat este suplinit prin apelarea specialiştilor din oraşele 

apropiate; 

 există terenuri de sport, însă marea majoritate aparţin şcolilor; 

 cămine culturale în marea majoritate a localităţilor, dar au o stare 

necorespunzătoare şi de asemenea destinaţie neadecvată; 

 locuri de joacă, parcuri slab reprezentate; 

 per ansamblu există un număr de 100 unităţi recreative, amplasate neomogen 

în ţinut, unele au o stare funcţională necorespunzătoare şi este absolut 

necesară conservarea şi menţinerea funcţionalităţii acestora – pentru acele 

unităţi care au o stare foarte bună/ bună/ acceptabilă, modernizarea şi dotarea 

celor care au o stare nefuncţională, revitalizarea/ refacerea acelor unităţi care 

în prezent sunt total nefuncţionale. 
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înţelesul de „componentă structurală din organigrama instituţiei”, ci ca servicii publice 

(comunale). Astfel, servicii precum salubritate, paza, serviciul voluntar pentru situaţii de 

urgenţă (SVSU), alimentare cu apă se regăsesc menţionate şi la secţiunea 2 şi anume “Servicii 

publice asigurate pe raza localităţii/comunei” din fişa de colectare a datelor. 

 

În fine, mai trebuie menţionat că numărul serviciilor (27 de servicii în organigramele 

primăriilor) nu este relevant în sine, ci doar raportat la mărimea entităţii publice, la numărul 

total de personal şi, nu în ultimul rând, la mărimea comunei (ca număr de locuitori, sate 

arondate), respectiv la complexitatea activităţilor şi proiectelor derulate, la resursele publice 

gestionate etc.  

Varietatea tipurilor de servicii, utilitatea publică prin raportare la structura 

populaţiei/beneficiarilor (ponderea grupurilor vulnerabile, a mediului de afaceri local etc.) 

sunt, de asemenea, indicatori importanţi în analiza calităţii serviciilor publice. 

Altfel, denumirea serviciilor, birourilor şi compartimentelor este tipică pentru orice primărie 

din România (impozite şi taxe, registru agricol, fond funciar, asistenţă socială etc.), iar faptul 

că ele sunt organizate uneori ca servicii, alteori ca birouri, depinde de complexitatea sarcinilor 

şi activităţilor, precum şi de viziunea decidenţilor organizării activităţii asupra acestora.  

 

Potenţial uman instituţional: categorii de personal şi formarea profesională a acestora 

Categorii de personal şi alocarea acestora 

 

Total personal angajat 414 % (2 categorii) 

Din care, funcţionari publici 137 33% 

Din care, personal contractual 277 67% 

 

Distribuţia personalului, după numărul de locuitori şi sate arondate, arată următoarea 

situaţie: 

Localitatea Nr. Locuitori  Nr. Sate Nr. total angajaţi 

1. Băiculeşti 6189 10 20 

2. Bălileşti 4325 6 38 

3. Budeasa 3960 6 37 

4. Ciofrângeni 2540 5 19 

5. Coşeşti 5468 7 21 

6. Goleşti 2707 11 14 

7. Mălureni 4492 7 42 

8. Mărăcineni 5209 2 18 

9. Merişani 4913 5 42 

10. Miceşti 4490 3 69 

11. Morăreşti 1906 6 15 

12. Ştefăneşti 14178 ORAŞ 75 

13. Poienarii de Argeş 1139 3 4 

Medie/ comuna  3945       6 32 
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Exceptând Primăria oraşului Ştefăneşti (care are 75 de angajaţi), primăriile comunale din 

ţinutul Argeşul de Mijloc au, în medie, 32 de salariaţi (valoarea medie statistică = 31,8).  

 

Distribuţia acestora nu este însă echilibrată. La extreme, evidenţiem primării care au sub 10 

de angajaţi (de exemplu, Primăria Poienarii de Argeş care are 4 angajaţi), dar şi primării care 

au peste 35 de angajaţi (Miceşti - 69 angajaţi, Mălureni şi Merişani - 42 angajaţi).  

Analizând aceste cifre, rezultă că primăriile comunale din aria investigată au circa 32 de 

angajaţi, în condiţiile în care instituţiile publice menţionate gestionează: 

 populaţie medie de 3945 de locuitori; 

 un număr mediu de 6 sate aparţinătoare comunei de referinţă. 

 

 

Formarea profesională a personalului din administraţia publică locală 

 

 

În ultimii 3 ani, 40 de angajaţi din cadrul primăriilor analizate au urmat un număr de 15 

programe de instruire. Aceasta înseamnă că 9,6% din personalul de execuţie a urmat o formă 

de instruire în ultimii 3 ani. 

Cursuri la care a participat personalul din primării în ultimii 3 ani (ierarhizare în ordinea 

desemnărilor): 

 

Management de proiect/ scriere de proiecte 18 

Management financiar 6 

Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare 4 

Management modern în instituţii publice 1 

Contabilitate 8 

Starea civilă şi evidenţa persoanelor 3 

 

 

Practic acestea se înscriu într-o abordare complementară de tipul: 

 

Cerinţe/ nevoi de 

formare 
Contribuţie  Utilitate/ Beneficii 

Nr. 

angajaţi 

instruiţi 

Cerinţe instituţionale 

Dezvoltarea instituţională în 

contextul modernizării 

administraţiei publice 

competenţe în management 

instituţional, strategii şi 

proiecte 

23 

Nevoi de formare 

individuale 

Îmbunătăţirea 

performanţelor angajaţilor 

pe domenii/ competenţe 

specifice 

furnizarea de suport pentru 

îmbunătăţirea activităţilor 

curente (contabilitate, 

management financiar, 

stare civilă) 

17 
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Comunicare instituţională şi transparenţă decizională 

 

Doar jumătate din primăriile analizate au pagină web, 6 dintre acestea indicând de fapt un 

domeniu ce le-a fost alocat pe pagina web administrată de Consiliului Judeţean Argeş 

(www.cjarges.ro respectiv www.cjvalcea.ro)   

Există doar 4 publicaţii tipărite, în Merişani, Miceşti, Bălileşti şi Ştefăneşti (de regulă, 

Buletine de informare şi documentare comunale).  

 

Accesul la sursele de informare, indiferent de suport (web, email, publicaţii tipărite sau 

electronice) reprezintă o importantă resursă de dezvoltare comunitară. Extinderea 

acestui model ar putea potenţa capacităţile existente. 

 

CONSILIUL LOCAL: ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE 

 

În cifre şi indicatori calitativi, rezultatele analizei realizate sunt acestea: 

 41 comisii care au funcţionat în cadrul Consiliilor Locale analizate, media fiind de 3 

comisii; 

 O medie de 12-13 consilieri locali, potrivit legii, în funcţie de populaţia şi structura 

localităţii (mai puţin oraşul Ştefăneşti care are 17 consilieri); 

 15 evenimente derulate periodic (de regulă anual) de 90% din localităţile investigate. 

Sunt fie evenimente religioase (Crăciun, Iordanul, Sărbători ale Sfinţilor), fie 

evenimente comunitare relativ recente (Ziua Comunei, Festivalul Mărului, Festivalul 

Capşunelor, Festivalul Ţuicii). Aniversările comunale sunt fie prilejuite de 

evenimentele istorice (atestări documentare), fie la tradiţii/ „cutumă” locală. 

Exceptând pe cele tradiţionale, majoritatea sunt raportate la calendarul agricol şi de 

aceea ele se desfăşoară în sezonul de bilanţ agricol (vară-toamnă); 

 Toate comunele au aderat la cel puţin o structură asociativă, cea mai cunoscută/ 

frecventată fiind ACOR (Asociaţia Comunelor din România) dar şi Asociaţia 

Comunelor cu Vocaţie Europeană, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - Argeş. 

O parte din localităţi sunt membre în Asociaţia Consiliilor Locale din sudul ţării; 

 Aproape jumătate din comunităţile investigate sunt înfrăţite cu cel puţin o unitate 

administrativ-teritorială din alte ţări. Ţările din care provin aceste unităţi 

administrativ-teritoriale aparţin spaţiului comunitar european (mai ales Italia, dar şi 

Franţa, Letonia); 

 Cu mici excepţii (Merişani, Miceşti, Budeasa) numărul de acţiuni comune este 

aproape nul. Din punct de vedere al actualităţii, acţiunile comune s-au derulat în 

ultimii 2 ani şi au constat preponderent în vizite de lucru. Comunele Merişani, 

Miceşti se remarcă printr-un puternic spirit asociativ (membre în cel puţin 3 

structuri asociative şi înfrăţite cu cel puţin o entitate administrativ-teritorială din 

spaţiul UE). 

http://www.cjarges.ro/
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Buget, încasări locale și finanțări externe  

 

Pentru anul 2011, bugetele celor 13 localităţi incluse în teritoriu au fost următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaţii neguvernamentale 

 

În Ţinutul Argeşul de Mijloc există 13 organizaţii neguvernamentale distribuite ca arie 

geografică în 9 dintre cele 13 comunităţi ale teritoriului. Toate aceste organizaţii îşi au 

definite scopul, domeniul de activitate şi aria de acţiune şi au câte un plan de acţiune pentru 

2011-2012, iar 5 dintre organizaţiile analizate au web site sau blog (cele din Mălureni, 

Coşeşti, Mărăcineni şi Merişani). O anume specificitate o comportă organizaţiile sportive, sub 

forma unor echipe de fotbal, realizând competiţii (mai ales de fotbal) între localităţile din 

judeţ.   

În Ţinutul Argeşul de Mijloc, în afara celor 13 organizaţii care au sedii în localităţile 

componente ale parteneriatului public-privat, în perioada 2011-2013 alte 3 organizaţii 

derulează proiecte în aria geografică a ţinutului, mai precis, în Merişani (Asociaţia Salvaţi 

Dunărea şi Delta cu punct de lucru la Merişani), în comunele Băiculeşti, Merişani, Budeasa, 

Ştefăneşti (Fundaţia Eco-Montan 2000 cu sediu în Curtea de Argeş) şi pe întreg ţinutul 

Argeşul de Mijloc (Asociaţia Fermierilor din Horticultură, Producţie Vegetală şi 

Zootehnie AGROARGEŞ cu sediul în comuna Călineşti). 

Localitatea Buget total 2011 (în RON) 

Bălileşti 3.249.134 

Băiculeşti 3.986.240   

Budeasa 1.997.880 

Ciofrângeni 3.341.326 

Coşeşti 4.931.616 

Goleşti 5.429.000 

Mălureni 4.082.500 

Mărăcineni 6.635.500 

Merişani 2.000.000 

Miceşti 3.883.500 

Morăreşti 1.806.000       

Ştefăneşti 16.275.098 

Poienarii de Argeş 1.575.412 
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Din punct de vedere al domeniilor de activitate şi al beneficiarilor activităţilor deosebim 

următoarea situaţie în privinţa celor 13 organizaţii cu sedii şi activitate în ţinutul analizat: 

 

Nr. 

crt. 
Domenii de activitate 

Grup ţintă (tineri sau 

nespecific) 
Arie de acţiune 

1 
Dezvoltare Economico-Socială  tineri local 

2 
Dezvoltare Economico-Socială  Nespecific/ general local 

3 
Dezvoltare Economico-Socială Nespecific/ general local 

4 
Recreativ tineri local 

5 
Promovarea tradiţiilor româneşti Nespecific/ general local 

6 
Protecţia mediului tineri, adulţi Naţional 

7 
Dezvoltare Economico-Socială tineri, adulţi local şi judeţean 

8 
Sport tineri, adulţi local şi judeţean 

9 
Sport tineri, adulţi local şi judeţean 

10 
Sport tineri, adulţi local şi judeţean 

11 
Sport tineri, adulţi local şi judeţean 

12 
Religios Nespecific/ general regional 

13 
Cultural-Educativ Nespecific/ general judeţean 

 

Experienţa organizaţiilor în teritoriu. Prezentarea celor mai importante organizaţii din 

teritoriu cu impact pentru dezvoltarea strategiei GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc. 

 

Competenţele organizaţionale şi experienţa acestor asociaţii aduc o valoare indiscutabilă 

Ţinutului Argeşul de Mijloc. În cele ce urmează sunt prezentate 8 organizaţii care derulează 

în teritoriu activităţi şi proiecte menite să contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-

economică şi educaţională, inclusiv pentru mediu, a ţinutului. 

 

Merită specificat şi detaliat în analiza de faţă, o parte din activitatea acelor organizaţii care 

au ca scop dezvoltarea comunitară, protecţia mediului, dezvoltarea socio-economică şi 

antreprenorială, integrarea persoanelor vulnerabile şi nu în ultimă instanţă - creşterea 

nivelului de educaţie şi formarea tinerilor în spiritul competiţiei socio-profesionale.  
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Asociaţia Iniţiative şi Proiecte pentru tineret Imago Mundi din comuna Mălureni a apărut 

în august 2008 din dorinţa unui grup de tineri de a iniţia proiecte care să vină în sprijinul 

tinerilor, să schimbe modul acestora de a interacţiona cu ceilalţi şi cu lumea. E formată dintr-

o echipă de tineri profesori şi elevi. Scopul asociaţiei este valorificarea resurselor umane şi a 

potenţialului reprezentat de tineri, participarea acestora la iniţiative şi proiecte ce vin în 

sprijinul dezvoltării economice, culturale şi sociale a comunităţilor din care fac parte şi a 

societăţii, în general, şi promovarea unei imagini corecte a lumii contemporane pentru 

cunoaşterea oportunităţilor şi provocărilor acesteia. Organizaţia a derulat proiecte finanţate de  

 

Comisia Europeană - Programul Tineret în Acţiune (Proiectul Mediu protejat, viitor asigurat) 

prin intermediul cărora a conştientizat tinerii din patru comunităţi asupra necesităţii protejării 

mediului în perspectiva dezvoltării durabile. De asemenea, organizaţia derulează constant 

dezbateri publice pe tematici europene, aducând în atenţia publicului potenţialul reprezentat 

de tineri şi, nu în ultimul rând proiecte culturale şi educaţionale care dezvoltă abilităţi de 

relaţionare, integrare şi comunicare în rândul tinerilor.  

 

Organizaţia  Asociaţia Partener pentru Tine (APT) din comuna Merişani derulează de 5 

ani proiecte şi activităţi prin care implică cetăţeni, persoane resursă şi factori de interes de la 

nivel local în rezolvarea propriilor lor problemele. Pentru aceasta, organizaţia foloseşte 

tehnici moderne şi inovative de mobilizare publică, de exprimare publică şi consultare pe 

anumite probleme. Între tehnicile folosite organizaţia enumeră: cafeanea publică, dezbateri 

publice, ateliere de discuţii, interviuri pe bază de chestionar, photovoice etc.  

Beneficiarii direcţi ai proiectelor organizaţiei sunt: tineri, copii şi tineri de etnie Roma, 

cetăţeni obişnuiţi, consilieri locali, cadre didactice, fermieri.  
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Cât priveşte proiectele destinate copiilor şi tinerilor romi acestea se axează în principal pe 

creşterea nivelului de educaţie a acestora, integrarea socio-comunitară, dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare, folosirea unor tehnici de promovarea a propriilor interese (metoda 

PhotoVoice), acţiuni de voluntariat şi schimb de experienţe şi abilităţi cu romi din spaţiul 

european (schimburile de experienţe au avut loc între copii şi tineri romi din Merişani şi tineri 

romi din Slovacia şi Ucraina). 

Dincolo de acestea, organizaţia evaluează anual agenda cetăţenilor în vederea diseminării 

acesteia în rândul autorităţilor publice locale şi a altor instituţii publice locale. 

În anul 2012, organizaţia derulează un proiect de economie socială (POS DRU) în parteneriat 

cu organizaţia Salvaţi Dunărea şi Delta. Proiectul are ca scop facilitarea integrării socio-

profesionale a grupurilor defavorizate prin promovarea economiei sociale şi asigurarea 

dezvoltării durabile a comunităţii. O descriere mai detaliată a activităţilor organizaţiei va fi 

anexată Planului Local de Dezvoltarea Ţinutul Argeşul de Mijloc (Anexa Raport Sinteză 

Asociaţia Partener pentru Tine). 

Asociaţia pentru Promovarea Tradiţiilor Populare Româneşti Meşterul Olar cu sediul în 

Comuna Coşeşti are ca obiective: promovarea şi sprijinirea activităţilor în domeniul 

olăritului, portului popular, alte tradiţii populare; cunoaşterea şi protejarea valorilor din 

domeniile menţionate, prin susţinerea şi promovarea tinerilor talentaţi. 

 

Mare parte a proiectelor organizaţiei au ca grup ţintă copii şi tineri din mediul rural pe care 

organizaţia îi iniţiază în meşteşuguri populare: olărit şi împletit. De asemenea, organizaţia 
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promovează prin proiectele sale activităţi pentru petrecerea timpului liber: dezbateri, 

concursuri, jocuri destinate dezvoltării de abilităţi.  

 

Asociaţia  de Educaţie şi Cultură pentru Oameni – Valea Mare Podgoria (AECO) este o 

organizaţie neguvernamentală înfiinţată în 2006 cu sediul în oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş. 

Principiul după care se ghidează organizaţia este: “Implicare, dăruire, perseverenţă şi 

transparenţă înseamnă  succes indiferent de activitatea derulată!”. 

Scopul  organizaţiei este: dezvoltarea tuturor comunităţilor din punct de vedere economic, 

social, cultural, creşterea spiritului civic, promovarea democraţiei, dezvoltarea parteneriatului 

cu administraţiile publice locale, instituţii, operatorii economici şi comunităţi, îmbunătăţirea 

nivelului educaţional, promovarea unui mediu sănătos, incluziune socială pentru romi, 

promovarea şi încurajarea toleranţei, multiculturalităţii şi diversităţii în comunităţile 

multietnice. 

AECO derulează în principal proiecte ca au ca scop creşterea nivelului de educaţie civică, 

comunitară, ecologică şi pentru protecţia mediului. În ultima perioadă, organizaţia a derulat 

proiecte ce au vizat dezvoltarea comunitară prin implicarea cetăţenilor şi a tinerilor în 

valorificarea resurselor locale pentru rezolvarea nevoilor comunităţilor. Organizaţia AECO 

are, de asemenea, experienţă în constituirea de grupuri de iniţiativă, în mobilizarea cetăţenilor 

pentru rezolvarea propriilor probleme, în proiecte privind incluziune socială, de reprezentare 

a intereselor cetăţenilor, de dezvoltare a transparenţei actului decizional şi a dialogului 

intercultural. 

 
O altă arie acoperită de AECO vizează crearea abilităţilor de viaţă în rândul copiilor şi 

tinerilor, aceasta şi datorită resurselor umane deţinute de organizaţie (cea mai mare parte a 

membrilor organizaţiei sunt cadre didactice).  

AECO este organizaţia care în sesiunea anterioară LEADER a iniţiat şi implementat proiectul 

privind realizarea strategiei de dezvoltare a unui parteneriat public-privat. O descriere mai 

detaliată a activităţilor organizaţiei va fi anexată Planului Local de Dezvoltarea Ţinutul 

Argeşul de Mijloc (Anexa Raport Sinteză Asociaţia de Educaţie şi Cultură pentru 

Oameni (AECO). 

 

Asociaţia Tinereţea şi Prietenia (ATP) din Comuna Bălileşti derulează proiecte de 

dezvoltarea comunitară, consolidarea spiritului comunitar şi civic. Activităţile acesteia 

constau în: consultări cetăţeneşti pe diferite probleme, activităţi culturale şi de recunoaştere a 

personalităţilor culturale locale, activităţi de formare profesională a grupurilor vulnerabile 
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(romi) din Bălileşti şi zone limitrofe. De asemenea, ATP editează trimestrial publicaţia 

„Săteanul” menită să informeze cetăţenii despre proiectele locale şi judeţene, hotărârile 

Consiliului Local Bălileşti şi alte oportunităţi de implicare.  

 

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta (SDD), organizaţie ecologică şi de protecţie a mediului 

în parteneriat cu SC ECo-Rom Ambalaje SA şi Asociaţia Partener pentru Tine 

implementează în intervalul ianuarie 2011 - ianuarie 2014 în Comuna Merişani şi în alte 3 

localităţi din România proiectul Economia socială, o soluţie pentru mediul înconjurător. 

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin POS DRU, aria de intervenţie 

acoperind regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est şi Sud-Muntenia.  

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului pe piaţa muncii şi integrarea 

socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea de întreprinderi 

sociale în domeniul reciclării deşeurilor. 

Proiectul este o reală oportunitate pentru Ţinutul Argeşul de Mijloc datorită faptului că la 

Merişani va fi creată o întreprinderi sociale ce  va valorifica oportunităţile de dezvoltare a 

activităţilor de colectare şi reciclare a deşeurilor din perspectiva noilor obiective şi ţinte 

naţionale de reciclare stabilite prin legislaţie de mediu adoptată la nivelul Uniunii Europene. 

Întreprinderea socială va colecta şi recicla deşeuri vegetale pentru realizarea de compost şi 

folosirea acestuia în exploataţiile agricole. O descriere mai detaliată a activităţilor organizaţiei 

va fi anexată Planului Local de Dezvoltarea Ţinutul Argeşul de Mijloc (Anexa Raport 

Sinteză Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta). 

 

Fundaţia ECO-MONTANA 2000, organizaţie elitistă ai cărei membri sunt profesori şi 

specialişti de mediu, mai cu seamă în problematica ariilor protejate şi sit-urilor comunitare 

are ca scop promovarea proiectelor de protecţia mediului, culturalizare ecologică a populaţiei, 

promovarea turismului rural, eco-etnografic.  

Obiectivele principale ale organizaţiei sunt elaborarea şi coordonare programelor de 

dezvoltare agro-turistică pe baza resurselor locale, valorificare produsului turistic de pe valea 

Argeşului, Vâlsanului şi Topologului, valorificarea patrimoniului economic local.  

Organizaţia ECO-MONTANA 2000 derulează proiecte de cercetare a ariilor protejate în 

judeţul Argeş, elaborează planuri de management şi administrare a ariilor protejate. 

În perioada 2011-2014, organizaţia derulează pe Valea Argeşului, mai precis pe lacurile de 

acumulare din Băiculeşti, Merişani, Budeasa, Ştefăneşti un proiect de monitorizare a speciilor 

aflate în ariile protejate, aparţinătoare, din punct de vedere geografic, Ţinutului Argeşul de 

Mijloc.  

O altă direcţie strategică a proiectului este întocmirea unui plan local de administrare a ariilor 

protejate care să facă o serie de recomandări privind modul în care comunităţile locale pot 

beneficia în mod durabil şi în concordanţă cu protejarea mediului de propriile lor resurse. O 

descriere mai detaliată a activităţilor organizaţiei va fi anexată Planului Local de Dezvoltarea 

Ţinutul Argeşul de Mijloc (Anexa Raport Sinteză Fundaţia ECO-MONTANA 2000). 

 

Asociaţia Fermierilor din Horticultură, Producţie Vegetală şi Zootehnie AGROARGEŞ 

este o asociaţie a micilor fermieri, înfiinţată în 2009. În prezent, asociaţia reprezintă interesele 

a peste 200 de fermieri mici din ferme de subzisenţă din întregul judeţ Argeş, inclusiv 

fermieri din Ţinutul Argeşul de Mijloc.  
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Organizaţia acordă consiliere şi consultanţă pentru accesarea fondurilor de dezvoltarea rurală, 

mai cu seamă PNDR, aducând pentru teritoriul de faţă un plus de expertiză şi competenţe 

profesionale. O descriere mai detaliată a activităţilor organizaţiei va fi anexată Planului Local 

de Dezvoltarea Ţinutul Argeşul de Mijloc (Anexa Raport Sinteză Asociaţia Fermierilor din 

Horticultură, Producţie Vegetală şi Zootehnie AGROARGEŞ ). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primăriile comunale au în medie 32 angajaţi însă distribuţia acestora nu este 

echilibrată; 

 Administraţiile publice locale din „Ţinutul Argeşul de Mijloc” au în medie de 12-13 

consilieri locali; 

 În ţinut sunt organizate anual 15 evenimente derulate periodic; 

 Toate comunele au aderat la cel puţin o structură asociativă; 

 Resursele umane existente la nivelul primăriilor din ţinut au participat la cursuri de 

formare profesională în vederea dezvoltării competenţelor: management de proiecte, 

management financiar, relaţii publice etc.; 

 Există la nivel de ţinut 13 ONG-uri cu activităţi intense în zonă; 

 Alte trei organizaţii neguvernamentale din afara Ţinutului (cu o singură excepţie - 

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta care are punct de lucru în ţinut) implementează în 

perioada 2011-2014 proiecte menite să contribuie în mod cert la dezvoltarea ţinutului: 

proiect de înfiinţare a unei întreprinderi sociale, extrem de utilă întregului Ţinut, 

proiect de protejarea şi monitorizare a ariilor protejate (lacurile de acumulare de pe 

Râul Argeş) şi proiect de asistenţă pentru fermieri în vederea accesării măsurilor 

PNDR. 
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5. Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

 

Pentru prezentarea bilanţului politicilor de dezvoltare locală asupra ținutului până la 

momentul analizei, s-a procedat la o scurta analiză a contextului general în care aceste politici 

activează, pornind de la nivelul european şi traversând toate eşaloanele către nivelul local, 

comunal.   

Am constatat că cele mai relevante influenţe le-au avut până acum nivelurile local, judeţean şi 

naţional, prin intermediul iniţiativelor concrete de dezvoltare şi prin sprijinul financiar pe care 

l-au pus la dispozitie. Începând cu 2008 se constată creşterea influenţei politicilor regionale, 

pentru alinierea la obiectivele comune europene. 

 

Contextul general al politicilor de dezvoltare a comunităţilor locale  

Există planificate şi implementate intervenţii de natură strategică pe mai multe 

niveluri, toate corelându-se cu obiectivele strategice europene privind reducerea 

disparităţilor interregionale la nivelul celor 27 state membre. 

La momentul elaborării documentelor strategice naţionale privind dezvoltarea (2005-2006), 

nu s-a avut în vedere nivelul microregional reprezentat astăzi de teritoriile care îşi creionează 

propriile strategii de dezvoltare locală. Totuşi strategiile şi planurile dezvoltate până la acest 

moment au un impact semnificativ asupra gradului actual de dezvoltare locală şi, mai mult, 

vor avea influenţe majore asupra elementelor de strategie pe care acestea le schiţează cu 

sprijinul financiar al PNDR, din nevoia de a corela strategiile teritoriilor cu strategiile de la 

eşaloanele superioare deja existente. 

 

Nivelul European 

Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) reprezintă politica fundamentală a UE, 

reformulată pentru perioada 2007-2013, adăugându-i-se o dimensiune teritorială, prevede că: 

- tuturor zonelor Comunităţii trebuie să li se asigure posibilitatea de a contribui la 

dezvoltarea europeană; 

- orientările strategice trebuie să ţină cont de: necesităţile de investiţii atât pentru zonele 

urbane, cât şi pentru zonele rurale, având în vedere rolul acestora în dezvoltarea 

regională, în promovarea unei dezvoltări echilibrate, a unor comunităţi stabile şi a 

integrării sociale. 

Pentru zonele rurale, inclusiv asocieri ale teritoriilor, există politici complementare de 

dezvoltare:  

1) Politica Agricolă Comună, pilonul 2 Politica de Dezvoltare Rurală care îşi propune 

creşterea dinamismului economic al zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, a 

agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii resurselor naturale, privind în 

mod exclusiv zonele rurale si periurbane şi  

2) Politica Comună de Pescuit.  

Aceste politici sunt susţinute prin intermediul Fondurilor Structurale şi al Fondului European 

pentru Dezvoltare Rurală si Fondului European pentru Pescuit, disponibile şi gestionate la 

nivelul statelor membre, prin programe operaţionale. 

În procesul de elaborarea a documentelor strategice de dezvoltare la nivel naţional, regional, 

judeţean şi local, orientările strategice relevante ale Uniunii Europene trebuie luate în calcul 

ca linii directoare cărora trebuie să li se subscrie şi să li se alinieze orice măsură întreprinsă. 
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De asemenea, la nivel european se conturează în ultima perioadă un nou concept cel de 

dezvoltare policentrică ce îşi propune sprijinirea competitivităţii regionale şi dezvoltării 

teritoriale la nivel european prezentat prin Agenda teritorială a Uniunii Europene. Acesta este 

un document de politică publică care îşi propune mobilizarea potenţialului regiunilor 

europene şi al oraşelor şi utilizarea diversităţii teritoriale pentru o creştere economică şi a 

locurilor de muncă sustenabilă printr-o dezvoltare spaţială integrată45. 

Astfel polii de creştere urbană şi polii de dezvoltare urbană specializată realizeaza ”ţesutul” 

integrat care va cuprinde şi influenţa zonele rurale adiacente.  

 

Carta Alba – Politica Europeană în materie de Transport subliniază importanța reabilitării 

infrastructurii rutiere și importanța unui transport urban sigur și ecologic. 

POMJ46 Argeș complementează prevederile acestei Carte și este în concordanță cu acestea 

pentru că vine în sprijinul dezvoltării /modernizării drumurilor județene și, de asemenea, 

vizează încurajarea investițiilor în modernizarea și îmbunătățirea transportului urban 47. 

 

Carta Europeană pentru IMM-uri solicită statelor membre să întreprindă acțiuni privind: 

- Educarea și formarea în domeniul antreprenoriatului; 

- Sprijinirea înființării de start-up-uri prin proceduri rapide și puțin costisitoare; 

- Legislație și regulamente mai bune; 

- Existența competențelor specifice necesare; 

- Îmbunătățirea accesului on-line; 

- Valorificarea avantajelor oferite de piața unică; 

- Reglementarea aspectelor privind domeniul financiar și al taxelor; 

- Întărirea capacităților tehnologice; 

- Valorificarea modelelor de e-business și dezvoltarea sprijinului de  afaceri de înaltă clasă; 

- Dezvoltarea unei reprezentări mai puternice a intereselor micilor întreprinzători. 

 

Axa prioritară 2 a POMJ Argeș sprijină activități de întărire a mediului de afaceri local, 

prin sprijinirea infrastructurii de afaceri, a micro-întreprinderilor/societăților și a start-

up-urilor. 

“Memorandumul Comun de Incluziune” conține o serie de prevederi pe care autoritățile 

române ar trebui să le aibă în vedere în domeniul incluziunii sociale: 

- Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale de îngrijire la domiciliu și cresterea calității 

serviciilor oferite în instituțiile rezidențiale; 

- Reducerea discrepanțelor între zonele urbane și cele rurale în acest domeniu; 

- Creşterea capacitații sistemului rezidențial de îngrijire pentru vârstnici; 

- Promovarea unei politici coerente în domeniul familiei; 

- Dezvoltarea de măsuri integrate pentru protecția copilului; 

- Incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități și populație romă. 

Acțiunile propuse prin axele prioritare 1 si 4 sunt în concordanță cu angajamentele asumate 

de România. 

 

                                                 
45 http://www.eu-territorial-agenda.eu 
46 Programul Operaţional Multianual al Judeţului Argeş 2007-2013 
 

http://www.eu-territorial-agenda.eu/
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Nivelul Naţional 

Pentru alinierea politicilor naţionale de dezvoltare la obiectivele europene, a fost elaborat un 

document sinteză - Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR). Acesta prevede 

priorităţile României şi modalităţile de alocare la nivel naţional a surselor financiare europene 

structurale, prin programe operaţionale. Documentele similare pentru Agricultură şi Pescuit 

sunt Planul Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală, respectiv Planul Naţional Strategic 

pentru Pescuit şi Acvacultură. 

Pe lânga CSNR există programe naţionale guvernamentale care vizează sprijinirea dezvoltării 

locale: 

- Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 

infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr.350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general; 

- Hotărârea Guvernului nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau 

asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

- 
- Sursa: prezentare Mihaela Vrabete, conferinţa Dezvoltare regională şi finanţare 

municipală, 26 Iunie, 2008, Bucureşti  

 

Agenda teritorială agreată la nivelul Uniunii Europene urmează să fie transpusă în politici 

naţionale prin intermediul Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030, 

aflat în proces de elaborare. Unul dintre obiectivele strategice ale acestuia are în vedere 

“stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor 

categorii de teritorii”.48 

                                                 
48http://www.worldbank.org.ro/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ROMANIAEXTN/0,,contentMDK:2182356

5~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:275154,00.html 

 

http://www.worldbank.org.ro/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ROMANIAEXTN/0,,contentMDK:21823565~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:275154,00.html
http://www.worldbank.org.ro/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ROMANIAEXTN/0,,contentMDK:21823565~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:275154,00.html
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Nivel regional  

Coborând de la nivelul naţional către cel local, traversăm palierul dedicat strategiilor cu 

impact regional. Astfel, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, respectiv Sud Vest Oltenia, în care 

este încadrat ținutul analizat, au fost elaborate strategii care vizează o arie geografică formată 

din alte 6 judeţe în afara judeţului Argeş (în cadrul strategiei Regiunii Sud Muntenia), 

respectiv alte 4 județe în afara județului Vâlcea (în cadrul strategiei Regiunii Sud Vest 

Oltenia). 

 

Este important să cunoaştem strategia regiunii în care este încadrat Ținutul Argeşul de Mijloc, 

deoarece, pe durata actualei perioade de programare multianuală, până în 2013, o parte din 

fondurile structurale disponibile pentru România (de ex. POR) vor fi accesate la nivel 

regional, iar evaluarea proiectelor propuse vor trece printr-o evaluare regională. Sunt 

considerare prioritare acele proiecte care propun soluţii la probleme locale şi regionale care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale regiunii. 

 

Programul Operaţional Regional instituie strategia de dezvoltare bazată pe poli de creştere şi 

poli de dezvoltare urbană49. Astfel, pentru Ținutul Argeşul de Mijloc, cei mai importanți poli 

de dezvoltare urbană care pot influenţa semnificativ strategiile de dezvoltare a teritoriului 

sunt municipiile Piteşti și Râmnicu Vâlcea, deoarece pentru polii de dezvoltare urbană, 

urmează să se realizeze cu prioritate investiţii din axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului Operaţional Regional 2007 - 

2013. 

De asemenea, sunt vizate prin POR centrele urbane, reprezentate de oraşe/municipii cu peste 

10.000 de locuitori, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană. Pentru teritoriul 

vizat, cele mai relevante sunt oraşele Curtea de Argeş şi Mioveni. 

 

La nivel strategic dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia în perioada 2007-2013 se bazează pe 

următoarele priorităţi: 

 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale și regionale 

Cele 7 măsuri aferente acestei priorităţi vizează infrastructura de transport, dezvoltarea 

utilităţilor, serviciilor sociale şi infrastructurii sociale, infrastructura informaţională şi cea 

de protecţie a mediului şi energie, la care se adaugă o atenţie sporită acordată regenerării 

siturilor industriale şi reconstrucţia zonelor degradate. 

 

Prioritatea 2 – Sprijinirea afacerilor 

Cuprinde şi ea alte 7 măsuri care îşi propun stimularea înfiinţării de noi IMM-uri în paralel 

cu stimularea competitivităţii celor existente, inclusiv servicii de sprijin şi consultant pentru 

acestea, promovarea inovării, stimularea investiţiilor care vin din sectorul privat, 

dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea cooperarii internaţionale. 

Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală și eficientizarea agriculturii 

                                                 
49 HG nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele 

cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of.nr.641/08.09.2008. 
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Cuprinde o serie de 7 măsuri care încearcă să acopere întregul spectru al problematicii 

rurale: dezvoltarea infrastructurilor fizice şi sociale, diversificarea economiei rurale, 

modernizarea şi dezvoltarea sectoarelor agricol şi agroalimentar, alături de îmbunătaţirea 

infrastructurii de sprijin a agriculturii, sprijin pentru marketingul produselor agricole și 

acţiuni de sprijinire a îmbunătăţirii mediului înconjurător, precum şi dezvoltarea serviciilor 

locale cu specific rural. 

 

Prioritatea 4 – Dezvoltarea Resurselor umane 

Sunt conturate 4 măsuri prin care se urmăreşte creşterea adaptabilităţii forţei de muncă, 

adaptarea sistemului educaţioal la cerinţele pieţei muncii, promovarea dezvoltării şi 

incluziunii sociale şi dezvoltarea antreprenoriatului, ca măsuri complementare politicilor 

active de angajare. 

 

La nivel strategic dezvoltarea Regiunii Sud Vest Oltenia în perioada 2007-2013 se bazează 

pe următoarele priorităţi: 

 

Prioritatea 1 – Sprijin pentru cresterea competitivității economice în sectorul privat 

Creşterea economică este rezultatul dezvoltării competitivității economie. În acest context, 

deși a înregistrat în ultimii ani progrese semnificative, România prezintă numeroase decalaje 

economice în raport cu statele membre UE. Indicatorul utilizat pentru a măsura creșterea 

economică este PIB-ul. Ceilalți doi indicatori macroeconomici strâns legați de PIB și care 

explică evoluția acestuia sunt rată de ocupare și productivitatea muncii. Regiunea Sud-Vest 

Oltenia înregistrează la finele anului 2003 un produsul intern brut (PIB) total de 179.313,8 

miliarde lei prețuri curente, în creștere cu 37,9% în raport cu anul 2002. Analiza dinamicii 

PIB total din Regiunea Sud-Vest Oltenia în perioada 2000-2003, conform datelor furnizate de 

Anuarul Statistic al României, evidențiază o creștere cu aproximativ 140%, existând un trend 

crescător de la an la an pentru întreaga perioadă. Ratele anuale de creștere ale PIB regional 

au fost per ansamblu inferioare valorilor înregistrate la nivel național, creșterea PIB 

regional manifestând un ritm mai lent în comparație cu dinamica la nivel național în 

perioada 2000/2003, în mare parte din cauza lipsei de investitii în regiune. Structura 

ocupării forței de muncă pe diferitele sectoare economice și progresul tehnologic, depind în 

mare masură de volumul și structura investițiilor străine directe. În vederea sprijinirii 

procesului de creare masivă de locuri de muncă, este necesară o investiție de capital cu o 

valoare mare. În acest scop, prin intermediul unui set de trei măsuri, această prioritate 

regională va urmări susținerea investițiilor productive (utilaje și tehnologii noi) care să 

asigure adaptarea calității producției la standardele pieței europene. În mod complementar 

vor fi sprijinite serviciile pentru dezvoltarea afacerilor (marketing si management în IMM-uri 

și turism) și investițiile pentru dezvoltarea rețelelor de întreprinderi și asociațiilor 

profesionale. Deoarece inovarea reprezintă premisa dezvoltării economice, se vor urmări 

stimularea inovarii şi a transferului tehnologic prin finanțarea activității de cercetare, 

asigurarea serviciilor specializate de transfer tehnologic și consultanță pentru cercetare 

oferite de instituțiile de transfer tehnologic și inovare, acordarea de sprijin pentru integrarea 

și adaptarea soluțiilor e-business cu aplicațiile de tip e-Guvernare în vederea reducerii 

decalajului informațional în regiune. 
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Prioritatea 2 – modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale: aceasta vizează 

reducerea deficitului infrastructurii, urmărind îmbunătățirea competitivității sistemului 

regional ca și a calitații vieții în regiune. 

Intervenția va contribui la: îmbunătățirea infrastructurii de transport (drumuri, aeroporturi, 

porturi, căi ferate); îmbunătățirea infrastructurii sociale și de educație prin modernizarea și 

dotarea instituțiilor de învățământ de toate nivelurile, a unităților sanitare și serviciilor 

medicale; crearea și/sau îmbunătățirea structurilor de sprijinire a afacerilor și a 

infrastructurii aferente acestora; dezvoltarea și extinderea infrastructurii utilitaților și 

infrastructurii energetice (alimentare cu apa, rețeaua de canalizare apa, alimentare cu gaze 

naturale) și a infrastructurii energetice (rețele de transport și capacități de producție a 

energiei electrice și termice); reabilitarea mediului urban, conservarea resurselor culturale 

și arhitectonice din regiune, inclusiv a celor localizate în zonele urbane și sub-urbane; 

creșterea capacității regionale de a furniza servicii pentru afaceri și instituții publice și 

îmbunătățirea infrastructurii de cercetare-dezvoltare. 

 

Intervenția va viza, de asemenea, înființarea unei mai bune legaturi cu Bulgaria și Serbia 

ceea ce, va duce la rândul său, la consolidarea legăturilor cu Europa de Vest. 

 

Prioritatea 3 – dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii 

cultural-istorice: prin dezvoltarea infrastructurii specifice și intense acțiuni de promovare. 

Strategia regională vizează creșterea atractivității regiunii prin dezvoltarea economică și 

crearea de locuri de munca, ca urmare a valorificării moștenirii culturale și resurselor 

naturale și a îmbunătățirii calității infrastructurii de cazare și de agrement. Se urmărește 

totodată creșterea vizibilității regiunii prin crearea și editarea de pliante, broșuri, alte 

categorii de documentație de prezentare și extinderea afacerilor în turism prin crearea de 

servicii-suport în sprijinul afacerilor în turism și de rețele de asociații profesionale în 

domeniul turismului. 

 

Prioritatea 4 – dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și 

îmbunătățirea serviciilor sociale cu accent pe stabilirea unor mai bune relații între cercetare, 

educație de nivel înalt și educație vocațională, pe de o parte, și economia regională pe de 

altă parte. 

Strategia regională vizează asigurarea creșterii capacității de angajare și a ocupării prin 

adaptarea forței de muncă la necesitățile pieții muncii și societății și economiei bazate pe 

cunoaștere, prin aceasta combatându-se și sărăcia și excluderea socială. 

Intervenția va sprijini dezvoltarea sistemului de educație (preuniversitar și universitar) și 

formare profesională inițială și facilitarea tranziției de la scoală la piața muncii; dezvoltarea 

sistemului de formare profesională continuă (FPC), cresterea accesului și participării la 

învățarea pe întreg parcursul vieții; creșterea adaptabilității forței de muncă și a 

întreprinderilor la nevoile pieței muncii; măsuri active pe piața forței de muncă și instruire în 

special pentru șomeri și grupuri dezavantajate. 

De asemenea, vor fi sprijinite investițiile pentru dezvoltarea serviciilor medicale, sociale și 

de voluntariat în sprijinul cetățenilor. 
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Prioritatea 5 – dezvoltarea zonelor rurale și montane, vizând: 

diversificarea economiei rurale prin diversificarea activităților non-agricole, sprijinul pentru 

crearea și dezvoltarea micro-intreprinderilor, încurajarea activităților turistice; 

îmbunătățirea calității vieții în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de bază pentru 

populație, renovarea și dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului rural, pregătire 

profesională, îmbunătățirea competențelor de management și implementare a strategiilor 

locale de dezvoltare; dezvoltarea economică durabilă a fermelor și  a exploatațiilor 

forestiere prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole și forestiere; creșterea 

competitivității agriculturii și silviculturii și adaptarea ofertei la cerințele pieței; promovarea 

inițiativelor locale prin încurajarea acțiunilor de tip “LEADER”; asigurarea pescuitului 

durabil și dezvoltarea acvaculturii. 

 

Prioritatea 6 -  protecția și îmbunătățirea calității mediului, vizând îmbunătățirea calității 

vieții în regiune. 

Se are în vedere îmbunătățirea infrastructurii de mediu prin: efectuarea de lucrări în scopul 

prevenirii și reducerii riscurilor legate de dezastrele hidrogeologice (realizarea unor 

poldere, lucrări de îndiguire, regularizarea cursurilor de apă, modernizarea și dezvoltarea 

sistemelor informaționale pentru avertizare-alarmare în timp real a populației, elaborarea 

hărților de risc la inundații și introducerea lor în planurile de urbanism general, realizarea 

cu prioritate de amenajări, lacuri de acumulare, lucrări de desecare - drenaj); dezvoltarea 

colectării diferențiate a deșeurilor menajere și a deşeurilor industriale și reutilizarea 

acestora; managementul deșeurilor (construirea/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor 

uzate, construirea/modernizarea facilităților de apă și apă uzată în zone specifice, 

dezvoltarea sistemelor de management al diverselor tipuri de deșeuri); protejarea 

biodiversității (dezvoltarea și managementul habitatelor și faunei comunitare) și a ariilor 

protejate; reabilitarea siturilor industriale și militare poluate. 

 

Un aspect important pentru procesul de elaborare a strategiei ținutului, care derivă din 

strategia regională, se referă la evidenţierea ca principiu de aplicare a elementelor de strategie 

a caracterului inovator:” Strategia se va baza pe o abordare care să permită încurajarea şi 

dezvoltarea la nivelul regiunii a unei culturi inovative şi să susţină dezvoltarea de idei şi 

iniţiative, în special promovarea unei societăţi informaţionale pentru beneficiul socio-

economic al regiunii.” (Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia, 2006, pg.87).  

Acest principiu se transpune la nivel de priorităţi prin atenţia acordată domeniului 

Tehnologiilor Informatice şi Comunicării, ca obiectiv orizontal, care să conducă la 

creşterea nivelulului de competitivitate şi atractivitate al regiunii. De asemenea, TIC este 

menţionată ca şi măsură prioritară şi în cadrul obiectivelor regionale 2 şi 3 - Creşterea 

capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului de afaceri al regiunii, respectiv Dezvoltarea 

economică, socială şi culturală durabilă şi echilibrată a comunităţilor rurale, însă nu şi în 

cadrul obiectivului 4 - Creşterea stabilităţii sociale şi eficientizarea potenţialului forţei de 

muncă al regiunii.  
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Nivel judeţean 

Judetul Argeș 

 

Pentru perioada de programare 2007-2013 la nivelul judeţului a fost elaborat Programul 

Operaţional Multianual al Judeţului Argeş, care are ca scop să asigure cadrul strategic pentru 

„dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor judeţului printr-o abordare integrată, bazată pe o 

combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a 

activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe 

prioritare tematice50:  

Axă prioritară Cost prevăzut pentru intervenţii (Euro) 

1. Îmbunătăţirea infrastructurii publice locale 522.971.000 

2. Consolidarea mediului de afaceri local 162.177.000 

3. Dezvoltarea turismului local 97.471.000 

4. Dezvoltarea urbană şi rurală durabilă 133.000.000 

5. Asistenţă tehnică 10.000.000 

Total 925.619.000 

 

Obiectivele, priorităţile şi măsurile  propuse sunt corelate cu direcţiile strategice abordate la 

nivel regional, însă „Strategia locală va da prioritate zonelor rămase în urmă şi a zonelor mai 

puţin dezvoltate din cadrul judeţului. Scopul este de a aloca fonduri acelor domenii de 

intervenţie, măsuri şi proiecte care au o influenţă directă şi puternică asupra dezvoltării locale, 

pentru: 

- Creşterea competitivităţii diverselor localităţi ale judeţului ca locaţii pentru noi 

afaceri; 

- Dezvoltarea infrastructurii economice a judeţului; 

- Reabilitarea centrelor urbane cu potenţial de creştere economică.”  

(Programul Operaţional Multianual al Judeţului Argeş, septembrie 2006, pg 100)”. 

 

Din nou TIC reprezintă un aspect de specificitate, transferat la nivelul dezvoltării judeţene 

din strategia de dezvoltare regională, mai ales pentru Axa prioritară 2 – consolidarea mediului 

de afaceri. 

În documentul care conturează strategia judeţeană sunt identificate şi proiectele considerate 

prioritare la nivelul judeţului, pe domeniile respective pentru perioada cuprinsă între 2007-

2013 precum şi sursele de finanţare potenţial disponibile prin proiecte de relevanţă locală 

pentru judeţul Argeş: POR, POS Transport şi POS Mediu, POS Dezvoltarea Resurselor 

Umane, la care se adaugă contribuţia naţională, incluzând aici şi resursele private. 

 

Complementar strategiei judeţene integrate, au fost dezvoltate strategii sau planuri pentru 

sectoarele relevante, care influenţează deciziile strategice pe care le poate adopta Ţinutul 

Argeşul de Mijloc: 

- Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 

- Planul judeţean de gestionare a deșeurilor din Județul Arges 2008-2013. 

                                                 
50 Programul Operaţional Multianual al Judeţului Argeş 
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Există, de asemenea, premisele pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare în domeniul 

pomiculturii în judeţul Argeş.  

 

În iulie 2009 a fost elaborat Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Piteşti, care 

influenţează şi dezvoltarea ținutului Argeșul de Mijloc depinzând de proximitatea localităţilor 

care îl compun. Există chiar iniţiativa primăriei Piteşti pentru conturarea unei Zone 

Metropolitane a Piteştiului, din care s-a propus sa faca parte iniţial localităţile: Albota, 

Bascov, Mărăcineni şi Stefăneşti – ultimele două fac parte din Ținutul Argeșul de Mijloc 

(AUDIT TERITORIAL realizat în cadrul procesului de elaborare a Planului Integrat de 

Dezvoltare al Municipiului Pitesti –iulie 2009, pg 19). 

 

Printre obiectivele viitoarei Zone Metropolitane Piteşti, care vizează şi sunt de interes pentru 

ținutul Argeșul de Mijloc menţionăm: 

 îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie; 

 reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în Zona Metropolitană; 

 dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe; 

 dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice; 

 dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar. 

Aceste obiective au în vedere protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, dezvoltarea 

economică integrată, atragerea de noi investiţii şi dezvoltarea resurselor umane. Printre 

intervenţiile prioritare importante pentru ținutul Argeșul de Mijloc menţionăm: crearea parc 

Lunca Areşului (25 ha), modernizarea podurilor Argeş şi pod Râul Doamnei, modernizare 

străzi în zona Calea Câmpulung. Zonele de intervenţie prioritară stabilite pentru Municipiul 

Piteşti vizează şi cartierele care se situează la limita administrativ teritorială cu comunele care 

compun ținutul Argeșul de Mijloc, astfel: Calea Câmpulung (Mărăcineni şi Stefăneşti), Tudor 

Vladimirescu (Ştefăneşti).  

 

Județul Vâlcea 

Pentru teritoriul județului Valcea, există un set de strategii, planuri și programe51: 

- Master Planul privind gestionarea deșeurilor în județul Vâlcea: 

- Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în județul Vâlcea 2008-2013; 

- Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vâlcea, 2009-2013; 

- Strategia de modernizare a administrației publice locale la nivelul județului Vâlcea 

pentru perioada 2006-2008; 

- Plan de acțiune pentru implementarea strategiei de modernizare a administrației 

publice la nivelul județului Vâlcea pentru perioada 2006 – 2008; 

- Strategia Județeană de Asistență Socială și Protecție a Copilului 2007-2013; 

                                                 
51 http://www.cjvalcea.ro/dezv.htm 

http://www.cjvalcea.ro/dezv.htm
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- Strategia de realizare a Sistemului Integrat de Asistentă Medicală și Tehnica de 

Urgență Prespitaliceasă (SIAMTUP) în județul Vâlcea 2007-2013; 

- Planul Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Vâlcea - 2006-2018; 

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Vâlcea - 2007-2013; 

- Strategia de Dezvoltare aTurismului în Județul Vâlcea - 2007-2013; 

- Strategia de Dezvoltare a Culturii în Județul Vâlcea - 2008-2013; 

- Program integrat de gestionare a calității aerului 2008-2013; 

- Plan de analiza și acoperire a riscurilor al Județului Vâlcea. 

 

Nivel local 

 

Pentru modelarea iniţiativelor de dezvoltare locală, la nivelul localităţilor membre ale 

ținutului au fost elaborate începând cu anul 2007 strategii şi planuri de dezvoltare locală. 

În principal, direcţiile strategice urmează modelele existente la nivel judeţean şi regional, ale 

căror linii strategice le preiau şi încorporează, orientându-se exclusiv către finanţările 

disponibile din fondurile europene. 

În majoritatea strategiilor, deşi sunt menţionate direcţii stategice privind dezvoltarea 

resurselor umane, a capacităţii administraţiilor locale şi a sectorului de afaceri, acestea sunt de 

cele mai multe ori privite prin prisma dezvoltării infrastructurilor de bază care să permită o 

creştere calitativă în domeniile vizate. Astfel, majoritatea ideilor de proiecte aflate în 

portofoliul localităţilor, prin planurile/strategiile de dezvoltare locală urmăresc investiţiile în 

infrastructura edilitară de bază (apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, electricitate), de 

transporturi, de educaţie, socială, a serviciilor publice (ISU, cultură şi agrement).  

Tehnologia Informațiilor şi Comunicării (TIC) este menţionată în majoritatea strategiilor şi 

apare şi la nivelul portofoliului de proiecte sub forma ideilor de proiecte privind conectarea la 

internet a şcolii, sau a locuinţelor/locuitorilor. 

Deşi menţionate la capitolul finanţări disponibile (prin intermediul POS DRU şi PO DCA) ca 

şi la intervenţii/ proiecte de realizat, secţiunile dedicate proiectelor care vizează dezvoltarea 

resurselor umane sunt doar menţionate în secţiunea dedicată fişelor de proiecte sau a planului 

de măsuri pentru implementarea strategiei locale, cel mai adesea fără a avea estimări de 

costuri aferente, ca în cazul proiectelor de investiţii. 

Prioritizarea investiţiilor şi a proiectelor din perspectiva unor termene în timp nu este 

satisfăcătoare, termenele limită aparând de cele mai multe ori ca menţiune generală, până la 

finalul perioadei de programare 2007-2013. 

Totuşi este de menţinat importanţa acestor documente din perspectiva procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare a ținutului, pornind de la conţinutul lor. Aceste strategii reprezintă 

experienţe utile la nivel local în privinţa analizei situaţiei locale, cu puncte forte şi puncte 

slabe existente, dar şi a colectării de date statistice relevante. De asemenea, ele pun la 

dispoziţia factorilor locali (în principal administraţii locale) liste privind intervenţiile necesare 

pentru dezvoltarea la nivel local. 

Majoritatea documentelor analizate menţionează iniţiativa de dezvoltare a teritoriului prin 

intermediul Axei LEADER a PNDR. 

Toate acestea urmează să fie armonizate la nivelul ţinutului, pentru a asigura că investiţiile şi 

proiectele propuse prin strategia de dezvoltare a ţinutului se vor realiza în acord cu 

necesităţile locale dar şi cu oportunităţile de dezvoltare. 
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Analiza politicilor de dezvoltare – nivelul judeţean şi local 

În cadrul POMJ Argeş 2007-2013 sunt menţionate unele proiecte care vizează indirect 

Ținutul Argeșul de Mijloc. 

 

Intervenţie propusă Axa prioritară Cost 

estimat, în 

Euro 

Termenul 

de 

realizare 

estimat 

Observaţii 

Realizarea unei străzi de 

legătură între nordul şi 

sudul judeţului, pentru 

stabilirea unei rute rapide 

Rucăr-Piteşti-Bucureşti, 

în sprijinul aşezărilor 

turistice şi productive din 

zonă 

Axa prioritară 1: 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii publice 

locale, pentru sectorul 

de transport 

251.971.000 2013, 

inclusiv 

Proiect 

definitiv 

disponibil 

Proiect pentru realizarea 

şoselei de centură la 

Piteşti 

Axa prioritară 1: 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii publice 

locale, pentru sectorul 

de transport 

40.000.000  2012 Proiect 

redactat, 

studiu de 

fezabilitate 

disponibil 

Ciclu integrat de gestiune 

a resurselor de apa 

Realizarea unui sistem 

integrat al ciclului de ape 

în serviciul localitaților 

situate în zona de Vest a 

Judetului Arges, prin 

construirea unei conducte 

(dorsal) de aducere, a 

rețelelor de distribuție 

locala, a canalizarilor, și a 

respectivelor instalații de 

epurare 

Axa prioritară 1: 

Îmbunătațirea 

infrastructurii publice 

locale 

Sector 2: Infrastructura 

serviciilor de baza cu 

impact asupra 

calității vieții 

146.176.000 2012 Proiect 

Definitiv 

deja 

completat 

și 

disponibil 

Realizarea operelor de 

urbanizare primara a 

zonelor individualizate 

pentru locații industriale, 

artizanale și pentru 

comerț. 

Axa prioritară 1: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii publice 

locale Sector 2: 

Infrastructura 

serviciilor de bază cu 

impact asupra 

calității vieții 

 

12.000.000 2012 De 

proiectat  
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Studiu de fezabilitate – 

Resurse de apă jud. 

Argeș 

Studiu de evaluare 

calitativă și cantitativă a 

resurselor de apă 

subterane a județului 

Argeș și vulnerabilitatea 

lor la poluare. 

Axa prioritară 1: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii publice 

locale 

Sector 2: Infrastructura 

serviciilor de baza cu 

impact asupra 

calității vieții 

1.300.000 2012 Referat 

Executiv 

al Studiului 

deja 

disponibil 

Studiu de fezabilitate – 

Dezechilibrul 

pamântului în 

teritoriul judeţul Argeş 

Studiul surpărilor de 

pamânt din județul Argeș. 

Analiza stării de deze-

chilibru geo-morfologică 

și a expunerii teritoriului 

la risc de surpări și/sau 

alunecări de teren. 

Intervenția este perfect 

coerentă cu: 

Axa prioritară 1: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii publice 

locale 

Sector 2: Infrastructura 

serviciilor de baza cu 

impact asupra 

calității vieții 

1.300.000 2012 Referat 

Executiv 

al Studiului 

deja 

disponibil 

Studiu de fezabilitate – 

Vulnerabilitatea la 

evenimente de aluviune 

Studiu pentru identifi-

carea intervențiilor care 

țintesc salvgardarea vieții 

omenești, a principalelor 

activități antropice și a 

infrastructurilor din 

județul Argeș. 

Axa prioritară 1: 

Îmbunatatirea 

infrastructurii publice 

locale 

Sector 2: Infrastructura 

serviciilor de baza cu 

impact asupra 

calității vieții 

1.400.000 2012 Referat 

Executiv 

al Studiului 

deja 

disponibil 

Studiu de Fezabilitate: 

Reabilitarea clădirilor 

școlare la nivel pre-

universitar 

Axa prioritară 1: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii publice 

locale 

Sector 3: Infrastructuri 

educaționale, de 

sănătate, sociale și de 

siguranță publică 

1.200.000 2011 De 

proiectat 

Studiu de Fezabilitate: 

Reabilitarea si 

modernizarea 

infrastructurilor sanitare 

din județ 

Axa prioritară 1: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii publice 

locale 

Sector 3: Infrastructuri 

educaționale, de 

1.800.000 2012 De 

proiectat 
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sănătate, sociale și de 

siguranță publică 

 

Dezvoltarea structurilor 

de sprijinire a 

afacerilor 

Axa prioritară 2: 

Consolidarea mediului 

de afaceri local 

Sector 1: Dezvoltarea 

structurilor de sprijinire 

a afacerilor 

25.020.000 

 

 

2013 De 

proiectat 

Sprijinirea capacității de 

cercetare și dezvoltare a 

întreprinderilor, prin 

crearea de legaturi mai 

bune între cerere și ofertă, 

monitorizarea continua a 

nevoilor inovatoare ale 

IMM, întărirea capacității 

de formare și colaborării 

între Sistemul de 

Cercetare și IMM, 

întarirea și specializarea 

ofertei de cercetare și 

dezvoltare. 

Axa prioritară 2: 

Consolidarea mediului 

de afaceri local 

Sector 1: Dezvoltarea 

structurilor de sprijinire 

a afacerilor 

13.000.000 2013 De 

proiectat 

Întărirea infrastructurii de 

acces telematic (wireless 

fidelity; domenii în 

bandă largă) pentru 

dezvoltarea serviciilor de 

valoare adaugata a 

produselor teritoriale. 

Axa prioritară 2: 

Consolidarea mediului 

de afaceri local 

Sector 1: Dezvoltarea 

structurilor de sprijinire 

a afacerilor 

8.000.000 2008 De 

proiectat 

Dezvoltarea de modele 

organizatorice, 

tehnologii și servicii 

pentru comunitățile 

teritoriale în rețea, pentru 

sprijinirea eficienței și 

competitivității șistemului 

local, cu referire specială 

la exigențele de formare 

de noi figuri profesionale 

(e-learning) și utilizarea 

de noi tehnologii 

Axa prioritară 2: 

Consolidarea mediului 

de afaceri local 

Sector 1: Dezvoltarea 

structurilor de sprijinire 

a afacerilor 

6.000.000 2013 De 

proiectat 

Dezvoltarea turismului 

prin identificarea, 

Axa prioritară 3: 

Dezvoltarea 

5.000.000 2013 De 

proiectat 
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conservarea și 

valorificarea 

patrimoniului istoric și 

cultural cu evident 

potențial turistic. 

turismului local 

Sector 1: Restaurarea și 

valorificarea 

patrimoniului istoric și 

cultural 

Dezvoltarea turismului 

prin identificarea și 

valorificarea pachetelor 

turistice integrate 

(intervenții de adecvare a 

resurselor turistice de tip 

naturalistic, cultural, și 

artistic). 

Axa prioritară 3: 

Dezvoltarea 

turismului local 

Sector 2: Valorificarea 

resurselor turistice 

naturale în contextul 

dezvoltării durabile 

23.400.000 2013 De 

proiectat 

Marketing turistic, cu 

scopul de a atrage fluxuri 

turistice straine și 

naționale. 

Axa prioritară 3: 

Dezvoltarea 

turismului local 

Sector 2: Valorificarea 

resurselor turistice 

naturale în contextul 

dezvoltării durabile 

14.000.000 2013 De 

proiectat 

Dezvoltarea programelor 

de investiții propuse de 

IMM-uriile turistice 

funcționale pentru crearea 

de noi locuri de cazare și 

crearea/recalificarea 

structurilor de agrement 

turistic. 

 

Axa prioritară 3: 

Dezvoltarea 

turismului local 

Sector 3: Creșterea 

calității serviciilor 

turistice de cazare și 

agrement 

 

23.000.000 2013 De 

proiectat 

Sprijin și asistența pentru 

IMM-urile turistice 

angajate în investiții 

pentru creșterea calității 

serviciilor turistice 

(promovare, marketing, 

logistica, servicii web, 

formare specializată etc.) 

Axa prioritară 3: 

Dezvoltarea 

turismului local 

Sector 3: Creșterea 

calității serviciilor 

turistice de cazare și 

agrement 

3.189.000 2013 De 

proiectat 

Proiect pentru opere de 

întreținere extraordinară 

pentru adecvarea 

funcțională și punere în 

siguranța a străzilor 

județene din județul 

Argeș. 

Axa prioritară 4: 

Dezvoltare urbană si 

rurală durabilă 

Sector 1: Reabilitarea 

mediului construit 

24.000.000 2013 De 

proiectat 
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Proiect pentru opere de 

întreținere extraordinară 

pentru adecvarea 

funcțională și punere în 

siguranță a drumurilor 

comunale și rurale din 

județul Argeș. 

Axa prioritară 4: 

Dezvoltare urbană și 

rurală durabilă 

Sector 1: Reabilitarea 

mediului construit 

24.000.000 2013 De 

proiectat 

Proiect complex de 

reabilitare urbană în 

localitățile din județul 

Argeș. 

Axa prioritară 4: 

Dezvoltare urbană și 

rurală durabilă 

Sector 1: Reabilitarea 

mediului construit 

70.000.000 2013 De 

proiectat 

Proiect de „Incluziune 

socială a grupurilor 

sociale vulnerabile” 

Axa prioritară 4: 

Dezvoltare urbană și 

rurală durabilă 

Sector 2: Promovarea 

incluziunii sociale 

15.000.000 2013 De 

proiectat 

Sursă: Programul Operaţional Multianual al Judeţului Argeş, septembrie 2006 

 

Pentru celelalte axe nu apar menţionări explicite privind comunităţi sau arii cuprinse în 

Ţinutul Argeşul de Mijloc. De asemenea, POMJ Argeş nu face referire la corelarea 

intervenţiilor propuse cu măsura LEADER aferentă PNDR.  

Din 2007 s-a realizat prin intermediul Consiliului Judeţean, un studiu care să definească 

planul unei Strategii de dezvoltare durabilă a serviciului de a transportului public judeţean. 

Strategia determină distribuţia din punct de vedere instituţional, al accesibilităţii şi al 

mobilităţii judeţene. Vor fi luate în considerare: infrastructura (dreptul de proprietate şi 

responsabilitate, capacitate locală şi finanţare, planificarea şi criteriile de dezvoltare, 

întreţinere şi finantarea întreţinerii), nevoile de transport pe distanţe mari şi mijloacele 

intermediare de transport pe distanţe scurte (transportul local), precum şi localizarea 

facilităţilor fizice (şcoli, clinici, pieţe de desfacere, întreprinderi care oferă locuri de muncă, 

zone turistice, etc). 

Strategia privind serviciul de transport public judeţean trebuie integrată în strategia de 

dezvoltare a ținutului.  

 

La nivel judeţean, în documentul care trasează obiectivele strategice ale Consiliului judeţean 

pentru perioada 2008-2012, la capitolul Transportul public judeţean de persoane, în scopul 

„eliminării problemelor generate de condiţiile de trafic la nivelul comunităţilor urbane”, sunt 

menţionate ca obiective prioritare : 

 crearea unei linii de transport uşor şi rapid pe ruta Ștefăneşti – Piteşti – 

Mărăcineni/Bascov centura de vest a Municipiului Piteşti; 

 constituirea ADI (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară) între municipiul Piteşti şi 

localităţile limitrofe (Ștefăneşti, Albota, Moşoaia, Băbana, Bascov, Mărăcineni şi 
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Mioveni) pentru dezvoltarea unui sistem de transport public de persoane integrat – 

asociaţie aflată în curs de constituire52. 

Mai mult, administraţiile publice locale din judeţ ”sunt obligate să-şi elaboreze strategii locale 

de dezvoltare a serviciilor de utilităţi publice şi planuri de implementare a acestora” (Strategia 

judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de  utilităţi, 2007, cap.9.2, pg 

84). 

 

În domeniul agriculturii există propus un proiect privind ”Înfiinţarea unor loturi 

demonstrative cu livezi de înaltă valoare biologică şi comercială, premisă pentru refacerea 

principalelor bazine pomicole ale judeţului Argeş şi studiul condiţiilor necesare 

valorificării producţiei de fructe” iniţiat de către Insitutul de Cercetare şi Dezvoltare 

Pomicola Măracineni în parteneriat cu CJ Argeş, Oficiul Judeţean pentru Consultanţă 

Agricolă Argeş şi Societatea Naţională a Pomicultorilor din România, care vizează bazinul 

pomicol al judeţului Argeş, implicit localităţile din ținut.  

 

Proiectul îşi propune: 

 Elaborarea de studii  pedo-climatice şi socio-economice al zonelor din judeţul Argeş 

unde urmează a fi înfiinţate loturile demonstrative (amplasamente, fermieri privaţi, 

structura sortimentului, suprafeţe etc.); 

 Producerea materialului săditor pomicol destinat înfiinţării loturilor demonstrative, din 

categoria biologică „CERTIFICAT”, (soiuri, portaltoi creaţi în ţară şi în UE, care să se 

preteze condiţiilor studiate pentru culturi intensive şi superintensive); 

 Înfiinţarea loturilor demonstrative pentru prun, măr, păr, cireş/vişin, căpşun, afin; 

 Elaborarea de tehnologii privind înfiinţarea, întreţinerea şi exploatarea acestor loturi 

demonstrative, conform specificului zonei, tip de plantaţie, sortiment etc.; 

 Studii privind organizarea formelor de exploatare (gruparea, asocierea) a fermierilor 

privaţi pentru achiziţionarea şi valorificarea profitabilă a producţiei de fructe. 

 

Alte proiecte derulate/ în curs de derulare - ICDP PITEŞTI – MĂRĂCINENI (partener 

GAL Ținutul Argeșul de Mijloc) 

Schimb de germoplasă și cunoștințe privind cultură comercială și crearea soiurilor noi de 

cireș, durată proiect 2009 -2010, buget 36.140 (bugetul de stat). 

Proiect ecoteharb, durată 2008 – 2011, buget 2.000.000 lei. 

Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a cireşului pe soiuri şi portaltoi 

autohtoni valoroşi în condiţiile pedoclimatice din România, buget 2.140.000 lei. 

Studiul relaţiei patogen-gazdă-agent de transmitere în scopul aplicării măsurilor preventive şi 

limitării pagubelor produse de virusuri şi organisme asemănătoare, durată 2008-2011, buget 

1.172.420 lei. 

(Sursă: http://www.icdp.ro/ro-index.php) 

                                                 
52 Hotărârea consiliului Local nr 10/2010 -  Se aproba Actul Constitutiv al Statutului Asociatiei Intercomunitara de utilitati 

publice pentru serviciul de transport public local " Asociatia Transmetropolitana Arges" potrivit anexelor 1 si 2 care fac 

parte integranta din prezenta hotarare - data 18.02.2010; http://primariamioveni.ro 

http://www.icdp.ro/ro-index.php
file:///G:/../Mara/AppData/Documents%20and%20Settings/roxi/Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.907/Se%20aproba%20Actul%20Constitutiv%20al%20Statutului%20Asociatiei%20Intercomunitara%20de%20utilitati%20publice%20pentru%20serviciul%20de%20transport%20public%20local%20%22%20Asociatia%20Transmetropolitana%20Arges%22%20potrivit%20anexelor%201%20si%202%20care%20fac%20parte%20integranta%20din%20prezenta%20hotarare%20-%20data%2018.02.2010
file:///G:/../Mara/AppData/Documents%20and%20Settings/roxi/Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.907/Se%20aproba%20Actul%20Constitutiv%20al%20Statutului%20Asociatiei%20Intercomunitara%20de%20utilitati%20publice%20pentru%20serviciul%20de%20transport%20public%20local%20%22%20Asociatia%20Transmetropolitana%20Arges%22%20potrivit%20anexelor%201%20si%202%20care%20fac%20parte%20integranta%20din%20prezenta%20hotarare%20-%20data%2018.02.2010
file:///G:/../Mara/AppData/Documents%20and%20Settings/roxi/Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.907/Se%20aproba%20Actul%20Constitutiv%20al%20Statutului%20Asociatiei%20Intercomunitara%20de%20utilitati%20publice%20pentru%20serviciul%20de%20transport%20public%20local%20%22%20Asociatia%20Transmetropolitana%20Arges%22%20potrivit%20anexelor%201%20si%202%20care%20fac%20parte%20integranta%20din%20prezenta%20hotarare%20-%20data%2018.02.2010
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Experienţa existentă la nivelul ținutului în implementarea de proiecte de dezvoltare 

locală: 

 

La nivelul ținutului, în perioada pentru care s-a făcut analiza datelor (2008-2012), au fost 

dezvoltate şi implementate de către instituţiile publice 57 de proiecte care au ca obiectiv 

dezvoltarea la nivel local. Toate 57 sunt dedicate investiţiilor în infrastructură - 

modernizare drumuri, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare şi managementul 

apelor uzate, servicii de salubrizare, reabilitări şcoli comunale, baze sportive, reabilitări 

clădiri de interes local (cămine culturale, sedii ale primăriilor, cabinete medicale etc.). 

Deşi un număr considerabil mai mare de proiecte au fost elaborate, depuse şi implementate 

începând cu anul 2008, doar 5 (Budeasa, Mărăcineni, Merişani, Băiculești și Ștefănești) din 

cele 13 localităţi membre ale ținutului au experienţă în accesarea de fonduri postaderare 

(PNDR - Măsura 322 şi 313, Programul Operaţional de Mediu, Programul Operaţional 

Regional) celelate bazându-se pînă la momentul analizei exclusiv pe fondurile de preaderare 

şi pe cele guvernamentale (OG nr.7/2006, HG nr.577/1997, HG nr.94/2008, Fondul de 

mediu).  

 

La nivelul oraşului Ștefăneşti, iese în evidenţă o altă modalitate de a finanţa proiectele de 

dezvoltare locală – parteneriatul public privat cu SC Apa Canal 2000 SA şi cu Consiliul 

Judeţean Argeş pentru proiectele de mare anvergură derulate. 

 

La nivelul ținutului suma totală atrasă de către administraţiile locale  prin intermediul 

surselor de finanţare existente (la care se adaugă şi bugetele locale) este de 37.957.128 Euro. 

Proiectelor derulate de administraţiile locale la nivelul teritoriului se adaugă un număr de 

aproximativ 15 proiecte iniţiate şi derulate de către organizaţiile neguvernamentale de la 

nivelul teritoriului (Asociaţia Educaţie şi Cultură pentru Oameni Valea Mare – Ştefăneşti, 

Asociţia Partener pentru Tine, Asociația Salvați Dunarea și Delta, Asociația Tinerețea și 

Prietenia) pe teme care vizează monitorizarea activităţilor consiliilor locale, ecologizarea 

zonelor afectate pe plan local, dezvoltarea de capacităţi organizaţionale şi a grupurilor de 

iniţiativă în comunităţile de romi, incluziune socială, organizarea de consultări publice, 

elaborarea de publicaţii locale, economie socială,  dezvoltarea și funcționarea unui complex 

educativ pentru copii și tineri, dezvoltare rurală etc. Suma totală mobilizată pentru aceste 

proiecte a fost de aproximativ 320.000 Euro, proiectele derulându-se începând cu anul 

2008 şi până în 2012. 

 

Deși în fişele de date completate la nivelul primărilor nu au fost menționate proiecte 

derulate de către antreprenorii locali, în urma cercetărilor și consultărilor au fost 

identificate un număr de 55 proiecte inițiate recent de către mediul de afaceri la nivelul 

teritoriului. Acestea vizează fonduri post-aderare aferente liniilor de finanțare disponibile prin 

PNDR (instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploatațiilor agricole, creșterea valorii 

adăugate a produselor agricole și forestiere, sprijinul pentru crearea și dezvoltarea de 

microîntrprinderi, sprijin financiar pentru realizare GAL). Suma totală atrasă la nivelul 

teritoriului prin aceste proiecte este de 8.147.103 Euro, la care se adaugă și contribuțiile 

beneficiarilor finanțărilor, de aproximativ jumătate din totalul fondurilor atrase. 
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Situaţia aplicaţiilor şi a fondurilor obţinute în cadrul PNDR în Ţinut: 

MASURĂ 

PNDR 
PROIECT 

BENEFICIAR/ 

LOCALITATE 
SUMA  

112 
Extindere și modernizare fermă 

apicolă 

Alamarii Roxana 

Liliana/ Golesti, Vâlcea 
12.000 

112 
Modernizare fermă Cristea Ionuț 

Cristian 

Cristea Ionuț Cristian / 

oraș Ștefănești, Argeș 
25.000 

112 
Modernizare exploatație agricolă în 

sat Gibești, com Golești, Vâlcea 

Stroescu Elena Camelia/ 

Golești, Vâlcea 
22.000 

112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

pomicolă 

Mircea Elena Laura, 

com Morărești, Argeș 
22.000 

112 
Extindere și modernizare fermă 

pomicole în Golești, Vâlcea 

Vega Alberto-Emanuel/ 

Golești, Vâlcea 
10.000 

112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

vegetală Diaconescu Traian Cornel 

Diaconescu traian 

Cornel, Budeasa, Argeș 
14.000 

112 
Infiintare si dezvoltare ferma apicola 

în localitatea Golești, Vâlcea 

Bosea Maria Narcisa, 

com. Golești, sat 

Popești, Vâlcea 

10.000 

112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

apicolă Gembașu George Alin 

Gembașu George Alin, 

com. Ciofrângeni, sat 

Lacurile, Argeş 

25.000 

112 
Dezvoltare și modernizare fermă 

pomicolă în comuna Golești, Vâlcea 

Preoteasa Ana, Golești, 

Vâlcea 
10.000 

112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

apicolă Ponov Maria Mihaela 

Ponov Maria Mihaela, 

Morărești, sat. 

Dedulești, Argeș 

20.000 

112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

apicolă Panescu Ion 

Panescu Ion, 

Ciofrângeni, sat 

Lacurile, Argeș 

25.000 
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112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

apicolă Boncea Elena Corina  

Boncea Elena Corina, 

com. Poienarii de Argeș, 

sat Ceaurești, Argeș 

22.000 

112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

pomicolă com. Morărești 

Ungureanu Elena Diana, 

com. Morărești, sat 

Dedulești, Argeș 

16.000 

112 

Instalare tanar fermier in ferma 

apicola Sorescu George Iulian 

 

Sorescu George Iulian, 

com. Băiculești, sat. 

Mănicești, Argeș 

10.000 

112 
Instalare tanar fermier in ferma 

apicola Boncea Ovidiu Dumitru 

Boncea Ovidiu Dumitru, 

com. Poienarii de Argeș, 

Argeș 

18.000 

112 
Instalare tanar fermier in ferma 

apicola Lupu Petruț Răzvan 

Lupu Petruț Răzvan, 

com. Mălureni, Argeș 
22.000 

112 

,Modernizare ferma Ionescu 

GabrielaCristina, Comuna Mălureni,  

Argeş 

Ionescu Gabriela 

Cristina, com. Mălureni, 

sat Zărnești, Argeș 

25.000 

112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

apicolă Patroi Ionuț Gabriel 

Patroi Ionuț gabriel, 

com. Ciofrângeni, Argeș 
22.000 

112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

apicolă Grigorescu Mrius Nicușor 

Grigorescu Marius 

Nicușor, com. Mălureni, 

sat Toplița, Argeș 

14.000 

112 
Instalare tânăr fermier în fermă 

apicolă Trasa Florin Adrian 
Trasa Florin Adrian 25.000 

112 

Instalarea tânărului fermier Nasture 

Gabriel Marian în exploatația apicolă 

din com. Ciofrângeni, Argeș (în 

așteptare) 

Ciofrîngeni, Argeș 25.000 

112 

Instalare tânăr fermier în fermă 

apicolă Apostol Ionuț Adrian (în 

așteptare) 

Mălureni, Argeș 25.000 

112 

Dezvoltare și modernizare fermă 

mixtă în com. Golești, Vâlcea (în 

așteptare) 

Golești, Vâlcea 22.000 

112 
Instalarea tânărului fermier Zirioiu 

Florian (în așteptare) 

Poienarii de Argeș, 

Argeș 
22.000 
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121 sect. 

vegetal 

Modernizare fermă agricolă de semi-

subsistență ”TITEL” 

Ionescu Adrian 

Constantin/ oraș 

Ștefănești, Argeș 

497.992 

121 – 

beneficiar 

141 

Modernizare exploatație agricolă  

PFA Manolescu Ion 

Cristian, Băiculești, 

Argeș 

21.146 

123 Combinate ecologice în com. Budeasa 

SC OUĂ DE ȚARĂ 

SRL, com. Budeasa, sat 

Valea Mărului, Argeș 

454.776 

141 Fermă de semisubzistență 
Constantin Nicolae, 

com. Golești, Vâlcea 
7.500 

141 Fermă de semisubzistență 
Firulete Mosor Maria, 

com. Golești, Vâlcea 
7.500 

141 Fermă de semisubzistență 
Constantin Mihai Auraș, 

com. Micești, Argeș 
7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Brânză Marius Cristinel. 

Com. Budeasa, sat 

Calotești, Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Haiducu Vasile, com. 

Băiculești, sat Tutana, 

Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 
Stoica Mihai, com. 

Mălureni, Argeș 
7.500 

141 Fermă de semisubzistență 
Stoica Maria Florentina, 

com. Băiculești, Argeș 
7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Deaconescu Daniel, 

com. Mălureni, sat 

Bunești, Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Olteanu Ion, com. 

Mălureni, sat Bunești, 

Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 
Lintescu Gheorghe, 

com. Morărești, Argeș 
7.500 
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141 Fermă de semisubzistență 

Mateescu Gigi Florin, 

com. Budeasa, sat 

Budeasa Mare, Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 
Ciobanu Gheorghe, 

com. Băiculești, Argeș 
7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Negrescu Aurelia 

Magdalena. Com. 

Mălureni, sat Toplița, 

Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Alexe Daniela Olguța, 

com. Merișani, sat 

Merișani, Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Manolescu Ion Cristian, 

com. Băiculești, sat 

Băiculești, Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Coman marius, com. 

Budeasa, sat Rogojina, 

Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Buliga Sorin, com. 

Merișani, sat Merișani, 

Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Hoza Toader, com. 

Morărești, sat Dedulești, 

Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Corneci Maria, com. 

Mălureni, sat Toplița, 

Argeș 

7.500 

141 Fermă de semisubzistență 

Mușat Nicolae, 

com.Morărești, sat 

Morărești, Argeș 

7.500 

322 d 

Reabilitare și modernizare drum 

calamitat DC213 Băiculești (în 

așteptare) 

Com. Băiculești, Argeș 1.298.256 

312  
Achiziții de utilaje pentru lucrări 

speciale de construcții  
SC Excavări si Lucrări 

Montane SRL Budeasa, 
1.294.205 
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Argeș 

322 

Extindere rețea de canalizare în satele 

Budeasa Mica, Galeșești, Calotești, 

Valea Mărului, Comuna Budeasa; 

Extindere rețea alimentare cu apă sat 

Budeasa Mare; 

Reabilitare drumuri comunale DC223 

în Satul Calotești și Aleea 

Stoenești, sat Valea Mărului, comuna 

Budeasa; 

Centru îngrijire copii sat Budeasa 

Mare,comuna Budeasa; 

Reabilitare centru cultural pentru 

școlari sat Valea Mărului, comuna 

Budeasa; Dotare centru cultural 

pentru școlari sat Valea Marului, 

comuna Budeasa, județul Argeș” 

Budeasa, Argeș 3.830.488 

313 
Înființare pensiune turistică în com. 

Bălilești, sat poenița, Argeș 

SC Agrotour Făgeanca 

SRL, com. Bălilești, sat 

poenița, Argeș 

298.848 

RON 

313 

Înființare centru de informare turistică 

în zona centrală a văii Argeșului ( 

comunele Merișani, Mălureni, 

Bascov) în com. Merișani, 

dezvoltarea și  marketingul serviciilor 

turistice 

 

Com. Merișani, Argeș 
805.998 

RON 

431.1 ”Împreună în inelul Piteștiului” 

Asociația de Educație și 

Cultură pentru Oameni 

– Valea Mare Podgoria, 

Ștefănești, Argeș 

52.861 

431.1 

“Realizarea strategiei pentru 

dezvoltarea teritoriului La Poalele 

Iezerului” 

 

Asociația Tinerețea și 

Prietenia, Bălilești, 

Argeș 

52.924 

Sursa: Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit,  www.apdrp.ro 

 

Centralizând tabelul anterior rezulta că în ținut s-au finanțat 27 proiecte - măsura 112, 1 

proiect - măsura 123, 20 proiecte - măsura 141, 1 proiect - măsura 322 (de specificat că toate 

comunele din ținut au aplicat pe această masură dar nu a fost finanțat decât un singur proiect), 

măsura 322 - un singur proiect, măsura 312 - un proiect, măsura 313 - două proiecte iar pe 

mașura 431.1 două proiecte – în total 55 proiecte finanțate. Tot din tabel rezultă o concentrare 

http://www.apdrp.ro/
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a proiectelor în comunele Băiculești, Morărești, Mălureni, Budeasa unde (așa cum reiese și 

din capitolul economie) numărul fermierilor de semisubzistență este mai mare față de restul 

teritoriului.  

Nu  a fost menţionat nici un proiect dezvoltat de administraţiile locale care să vizeze 

dezvoltarea resurselor umane, chiar dacă aceasta se regăseşte ca prioritate în strategiile de 

dezvoltare ale  comunelor.  

 

Lista investiţiilor publice locale-proiecte la nivelul Ţinutului Argeşul de Mijloc53 

 

Localitate 
Proiecte de dezvoltare locală ale administraţiilor locale derulate şi în curs de 

implementare *) 

B
ă

ic
u

le
şt

i  Alimentare cu apa în satele: Zigoneni, Argeșani, Băiculești, Anghinești, 

Tutana, Valea Brazilor, Valea lui Enache (finanțare buget local) 

 Modernizare DC 210 Băiculești – Tutana (finanțare buget local) 

 Colectarea selectivă a deșeurilor 

B
ă
li

le
şt

i 

 Modernizare DC 7 Valea Mare-Priboaia-Ulita (asfaltare a 7 km de drum 

construirea unui pod de beton peste râul Bratia) - Finanţat prin SAPARD + 

buget local) 

 Bază sportivă cu teren de fotbal omologat (construirea unui teren de fotbal) 

(finanţat prin OG nr.7/2006) 

 Curs de dezvoltare personală (Beneficiar: Asociaţia Tinereţea şi Prietenia; 

proiect finantat prin PHARE 2006) 

B
u

d
ea

sa
 

 Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere pe o  lungime de 10 km, staţie 

de epurare şi 8 staţii de pompare; 

 Proiect integrat ,,Extindere reţea de canalizare în satele Budeasa Mica, 

Gălășești, Calotești, Valea Mărului, comuna Budeasa, extindere reţea 

alimentare cu apă sat Budeasa Mare, reabilitare drumuri comunale DC 223 în 

satul Caloteşti și Aleea Stoenești, sat Valea Mărului, comuna Budeasa, centru 

îngrijire copii sat Budeasa Mare, reabilitare centru cultural pentru școlari sat 

Valea Mărului, dotare centru cultural pentru școlari sat Valea Mărului, 

comuna Budeasa, județul Argeș; 

 Reabilitare şi dotare Şcoala Calotești, comuna Budeasa (POR Axa 3 masura 

3.4); 

 Construcţie sediu primărie; 

 Consolidare şi refuncționalizare Școala cu clasele I-VIII Gălășești; 

 Baza sportivă mutifuncțională. 

C
o

şe
şt

i 

 Canalizare menajeră și stație epurare pentru satele Coșești și Petrești (proiect 

finantat din bugetul local, fond rulment și alocări guvernamentale); 

 Proiect integrat Împietruire pe drumuri comunale; Alimentare cu apă; 

Încălzire centrală în şcoli. 

                                                 
53 Fişe de date ale primăriilor din ţinut 
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C
io

fr
â

n
g

en
i 

 Modernizare cămine culturale de la Ciofrângeni și Burluși; 

 Împrejmuire teren școala satul Lacuri; 

 Modernizare stație de filtrare a apei satul Piatra; 

 Realizare teren sintetic de sport școala din satul Burluși; 

 Asfaltarea a 1,24 km din drumul comunal care leagă centrul de satul Schitu 

Matei. 

 

G
o

le
șt

i 

 Asfaltare DC 24 Golești-Poenița km 2+750 – 6+100 (finanțat de la bugetul de 

stat prin HG nr.577/1997);              

 Poduri, podețe, punți pietonale în Comuna Golești, judetul Vâlcea 

(construirea a 7 poduri și podețe peste pârâul Sâmnic pentru ușurarea 

accesului la proprietati a populatiei – finanțat de la bugetul de stat prin OG 

nr.7/2006); Pod peste pârâul Sâmnic în punctul Popescu (pentru uşurarea 

accesului la proprietăţi a populaţiei din satele Drăgăneşti, Coasta, Poeniţa), 

comuna Goleşti, judeţul Vâlcea; 

 Proiectare şi construire bază sportivă multifuncţionala tip II - scop recreativ - 

proiect finanţat de la bugetul de stat prin OG nr.7/2006); 

 Asfaltare DC Gibeşti (proiect finantat din bugetul local); 

 Alimentări cu apa în satele Aldeşti şi Blidari (proiect finanţat de bugetul de 

stat prin HG nr.577/1997); 

 Construire reţea de canalizare şi statie de epurare în satele Aldeşti şi Blidari 

(proiect finanţat de bugetul de stat prin HG nr.577/1997). 

M
ă
lu

re
n

i 

 Construire sediu administrativ (punct farmaceutic, dispensar uman şi 

veterinar) sat Zărneşti (proiect finanţat din bugetul local); 

 Alimentare cu apa în satele Mălureni I, Mălureni II, Buneşti şi Zărneşti 

(proiect finanţat de la bugetul de stat prin OG nr.7/2006); 

 Lucrări de execuție pod peste Valea Boului, sat Bohari - finanţat din bugetul 

local. 

M
ă
ră

ci
n

en
i 

 Canalizarea şi epurarea apelor uzate (canalizare 12 km; staţie de epurare; 4 

staţii de repompare; extindere reţea publică de apă uzată, extindere de reţea 

de alimentare cu apă (proiect finanţat prin fonduri SAPARD – PNDR măsura 

322); 

 Amenajarea şi modernizarea sistemului de drumuri şi uliţe comunale; 

 Centru de îngrijire copii tip after school. 

M
er

iş
a

n
i 

 Alimentare cu apă şi canalizare în satele Merişani, Borleşti, Dobrogostea şi 

Vărzaru (proiect finanţat de la bugetul de stat prin OG nr.7/2006); 

 Înfiinţare bază sportivă multifuncţională în satul Vâlcele (proiect finanţat de 

la bugetul de stat prin OG nr.7/2006); 

 Proiect integrat Sistem centralizat de alimentare cu apa şi canalizare în satele 

Malul Vânăt, Brăteasca, Vâlcele şi Crâmpotani; Reabilitare drumuri 

comunale; Înfiinţare centru îngrijire copii în satul Borleşti şi dotare cămin 

cultural în satul Vâlcele;  - PNDR Masura 322; 

 Înfiinţare centru informare turistică în comuna Merişani; PNDR Măsura 313; 

 Realizare spaţii verzi în comuna Merişani, sat Dobrogostea - program CSR. 
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M
ic

eș
ti

 

 Alimentare cu apă potabilă în satul Păuleasca (proiect finanțat de bugetul de 

stat prin OG nr.7/2006 și confinanțat de la bugetul local); 

 Pod din beton armat peste pârâul Păuleasca, pe drum vicinal Miceşti-

Troislav, km 0,050 (proiect finanțat de bugetul de stat prin OG nr.7/2006 și 

confinanțat de la bugetul local); 

 Bază sportivă multifuncţională, sat Miceşti (stadion, tribună, vestiare, sală 

antrenament, pistă atletism) - proiect finanțat de bugetul de stat prin OG 

nr.7/2006 și confinanțat de la bugetul local;  

 Canalizare - Reţea de colectare cu lungimea totală de  4938 m; staţie de 

epurare; fosă septică cu evacuare prin pompare (proiect finanțat de bugetul de 

stat prin OG nr.7/2006 şi confinanțat de la bugetul local). 

 

M
o

ră
re

șt
i 

 Modernizarea DC 201 Morărești – Luminile ce face legătura între DN7 și 

satul Luminile de la km 0 la km 1.5 pe o lungime de 1.5 km - Bugetul local; 

 Modernizarea DC 201 Luminile – DJ 678 A de la km 0 la km 2, pe o lungime 

de 2 km – Bugetul local; 

 Modernizarea DC 195 pct Vărzaru-Mancioiu, de la km 0 la km 3 pe o 

lungime de 3 km - Bugetul local; 

 Modernizarea DC 189 Dealul Obejdeanului de la km 1 la km 3.5 pe o 

distanță de 2.5 km - bugetul local. 

 

P
o
ie

n
a
ri

i 
d

e 

A
rg

eș
 

 

 Reabilitare și extindere sediu primărie (finanțare buget local); 

 Reabilitare camin cultural (finanțare buget local); 

 Reabilitări unități de învățământ (finanțare buget local); 

 Introducere apă (finanţare bugetul local). 

S
te

fă
n

eş
ti

 

 Serviciu de salubrizare a localităţilor din judeţul Argeş -salubrizarea orașului 

Ştefăneşti privind colectarea deşeurilor solide - construire platformă (proiect 

finanţat prin fonduri ISPA);  

 Baza sportivă - împrejmuirea terenului cu gard, vestiare pentru jucatori şi 

arbitrii, tunel de protecţie pentru jucători şi arbitri, bănci pentru jucătorii de 

rezervă, tribune pentru spectatori, apă curentă caldă şi rece, o suprafaţă de 

teren gazonată (proiect finanțat de bugetul de stat prin OG nr.7/2006, 

confinanțat de la bugetul local); 

 Proiectare şi execuţie 3 km canalizare menajeră str. Coasta Câmpului (proiect 

finanțat de SC APA CANAL 2000 SA și confinanțat de la bugetul local);  

 Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare, colectare şi epurare a 

apelor uzate (proiect finanțat prin POS Mediu + CJ);  

 Proiectarea şi execuţie reabilitare conductă apă şi branşamente str. Coasta 

Câmpului (proiect finanțat de SC APA CANAL 2000 SA și confinanțat de la 

bugetul local); 

 Reabilitare parc în zona blocuri (proiect finanțat de Fondul de Mediu şi 

confinanţat de la bugetul local). 

Sursa: primării locale 
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Experienţa teritoriului în dezvoltare locală prin intermediul parteneriatelor 

 

Din analiza datelor puse la dispoziţie de către primăriile din ținut se evidenţiază o bună 

experienţă în dezvoltarea de relaţii parteneriale între administraţiile locale – prin 

intermediul participării în Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), chiar dacă acestea 

sunt iniţiate şi coordonate de la nivelul Consiliului Judeţean Argeş şi nu neapărat iniţiative la 

nivelul teritoriului. 

Astfel, la nivelul ”Ținutul Argeșul de Mijloc”, majoritatea localităţilor fac parte din cele 3 

Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară – structuri de cooperare cu personalitate juridică, 

de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii de unităţile administrativ-teritoriale pentru 

realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional ori 

furnizarea în comun a unor servicii publice54 - iniţiate şi coordonate la nivel judeţean 

pentru a implementa proiecte de infrastructură mare prin intermediul programelor ISPA şi 

POS Mediu: ADI SERVSAL (managementul deşeurilor), ADI Argeş (alimentare cu apă) şi 

ADI Transmetropolitan (serviciu de transport integrat de persoane). 

ADI Transmetropolitan este o asociaţie din care fac parte 3 din cele 13 localităţi ale ținutului 

(Ștefăneşti, Mărăcineni și Budeasa) şi care are în vedere introducerea transportului de 

persoane cu autobuze în loc de maxi-taxi pe o rază de până la 16 kilometri în jurul oraşului 

Piteşti. 55 

Unele localităţi au menţionat apartenenţa la Asociaţia Comunelor şi Oraşelor din judeţul 

Argeş. Ca şi parteneri ai administraţiilor locale, sunt menţionate Consiliul Judeţean Argeş, SC 

Apă Canal 2000 SA şi Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Argeş- ARSAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 

 

                                                 
 

 
54 Conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare 
55 http://www.ziarultop.ro/administratie/16377 

 57 de proiecte dedicate investiţiilor în infrastructură; 

 4 localități din ținut au experienţă în accesarea de fonduri postaderare (PNDR - Măsura 322 şi 313, 

Programul Operaţional de Mediu, Programul Operaţional Regional); 

 55 proiecte inițiate recent de către mediul de afaceri la nivelul teritoriului. Acestea vizează fonduri 

post-aderare aferente liniilor de finanțare disponibile prin PNDR (Măsurile 112, 123, 141, 312, 

313, 322, 431.1.); 

 Nu a fost menţionat nici un proiect dezvoltat de administraţiile locale care să vizeze dezvoltarea 

resurselor umane, chiar dacă aceasta se regăseşte ca prioritate în strategiile de dezvoltare ale  

comunelor;  

 Bună experienţă în dezvoltarea de relaţii parteneriale între administraţiile locale – prin intermediul 

participării în Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), chiar dacă acestea sunt iniţiate şi 

coordonate de la nivelul Consiliului Judeţean Argeş şi nu neapărat iniţiative la nivelul teritoriului; 

 Oraşul Ștefăneşti, iese în evidenţă o altă modalitate de a finaţa proiectele de dezvoltare locală – 

parteneriatul public privat cu SC Apa Canal 2000 SA şi cu Consiliul Judeţean Argeş pentru 

proiectele de mare anvergură derulate; 

 Organizaţiile neguvernamentale cu proiecte relevante pentru dezvoltarea ţinutului au derulat 

periecte în valoare de aproximativ 320.000 euro; 

 Există la nivel judeţean proiecte integrate de infrastructură (modernizări drumuri, sisteme de 

introducere apă şi canal, managementul deşeurilor solide, dezvoltarea serviciilor şi a utilităţilor 

publice) menite să contribuie esenţial la dezvoltarea ţinutului de faţă. 

 

 

 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

124 

 

     Protecţia mediului şi managementul deşeurilor 

 

Calitatea aerului 

La nivelul judeţului Argeş măsurătorile sistematice privind concentraţiile de poluanţi în 

atmosferă se efectuează cu ajutorul unei reţele de monitorizare constituită din şase puncte de 

prelevare (2 puncte în Piteşti, 1 punct în Câmpulung şi 3 puncte în mediul rural – Budeasa, 

Călineşti, Oarja). Practic, calitatea aerului în Teritoriul Argeşul de Mijloc este monitorizată 

prin punctul Budeasa. 

 

Din analiza activităţilor desfăşurate în perimetrul teritoriului se constată că există trei 

categorii de surse de poluanţi atmosferici: 

Surse de tip urban, reprezentate în special de traficul rutier local şi de tranzit şi de încălzirea 

rezidenţiala – poluanţi: NOx, CO, SO2, compuşi organici volatili (COV) şi condensabili, 

particule cu conţinut de metale. 

 

În teritoriul analizat încălzirea rezidenţială se realizează în mare parte (procent de 89%) cu 

combustibili solizi (lemn, cărbune, coceni de porumb etc.). În 4 din cele 13 unităţi 

administrativ-teritoriale (Budeasa, Mărăcineni, Merişani, Ştefăneşti) se utilizează şi gazul 

natural în proporţie variabilă, de la 2 până la 60% din numărul de locuitori aferenţi unităţilor 

aadministrative.  

 

Categoriile de activităţi care pot afecta la nivel local calitatea aerului din teritoriul analizat 

sunt: 

 exploatarea de agregate minerale (Merişani, Miceşti); 

 prelucrarea lemnului şi producerea de mobilier (Miceşti, Ştefăneşti, Mălureni, 

Ciofrângeni, Băiculeşti, Coşeşti). 

Principalii poluanţi pot fi particule în suspensie, pulberi de lemn, compuşi organici volatili. 

 

Surse asociate activităţilor agricole (Băiculeşti, Merişani, Mălureni, Poienarii de Argeş, 

Ciofrângeni): culturi de vegetale, creşterea păsărilor şi a animalelor în sistem industrial şi 

casnic – poluanţi principali: NH3, CH4, N2O, particule, COV. 

 

Conform datelor prezentate de către APM Argeş56, concentraţiile medii anuale a poluanţilor 

monitorizaţi (dioxid de azot, dioxid de sulf, pulberi în suspensie, metale grele, monoxid de 

carbon, benzen şi amoniac) nu au depăşit valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane 

prevăzute în legislaţie57. Astfel se poate concluziona că poluare aerului în ţinutul Argeşul de 

Mijloc cu poluanţii menţionaţi nu constituie o problemă majoră. Totuşi, calitatea aerului în 

teritoriul analizat este influenţată de apropierea unora dintre localităţi de Municipiul Piteşti 

(Mărăcineni, Ştefăneşti) şi de activităţile industriale desfăşurate atât în teritoriu cât şi în 

localităţi adiacente. 

În teritoriul analizat nu au fost identificate zone critice din punct de vedere al poluării aerului. 

                                                 
56 Starea mediului în judeţul Argeş, capitolul 2 
57 Normativul privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de 

sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de 

carbon şi ozonului în aerul înconjurător 
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Calitatea apei 

Ţinutul Argeşul de Mijloc face parte din bazinul hidrografic Argeş - Vedea, sub-bazinele 

râurilor Teleorman, Vâlsan şi Doamnei. Cursul Argeşului împarte teritoriul pe axa NV – SE 

în două zone distincte din punct de vedere hidrografic. 

Partea estică a teritoriului este străbătută de cursuri de apă care au obârşia în zona muntoasă 

înaltă (Vâlsan şi Râul Doamnei). Aceste cursuri au regim de curgere permanent şi variaţii 

sezoniere mici ale debitelor. Partea vestică a teritoriului e drenată de cursuri de apă care îşi au 

obârşia în această zonă şi implicit au regimul hidrologic puternic influenţat de regimul 

climatic, vara înregistrând debite foarte mici. 

 

O caracteristică a râului Argeş în judeţ este dată de numeroasele lacuri de acumulare. În 

ţinutul analizat găsim lacurile Zigoneni, Merişani-Vâlcele, Budeasa şi Goleşti. 

De asemenea, de-a lungul timpului au fost amenajate iazuri/heleştee în vederea acoperirii 

necesarului de apă a gospodăriilor. Adâncimea lacurilor ajunge până la 8 m, apa lor fiind 

folosită la adăpatul animalelor, la irigatul grădinilor şi pentru activităţi de agrement. 

Evaluarea calităţii apelor de suprafaţă constă în monitorizarea parametrilor biologici, 

hidromorfologici, fizico-chimici, a poluanţilor prioritari şi altor poluanţi depăşiti în cantităţi 

importante. Potrivit reglementărilor se disting 5 clase de calitate.  

 

Râul Argeş, în zona de interes (secţiunile aval Zigoneni – Ştefăneşti, respectiv comunele 

Băiculeşti, Budeasa, Mărăcineni, Merişani şi oraşul Ştefăneşti) se încadrează în clasa I, 

respectiv clasa a II-a de calitate, indicatorii care duc la încadrarea nefavorabilă fiind 

nutrienţii.   

Vâlsanul, afluent pe stânga al Argeşului, străbate teritoriul administrativ al comunelor 

Mălureni şi Budeasa, în zona de interes încadrându-se în categoria I de calitate. 

Râul Doamnei şi afluenţii săi, drenează teritoriul administrativ al comunelor Miceşti, 

Budeasa, Mărăcineni, Coşeşti şi Ştefăneşti. Secţiunea de interes se încadrează în clasa a II-a 

de calitate, indicatorii care duc la încadrarea nefavorabilă fiind nutrienţii. 

Râul Vedea şi afluenţii săi drenează teritoriul administrativ al comunelor Morăreşti. Pe 

tronsonul de interes se încadrează în clasa a II-a de calitate. 

Râul Topolog care străbate comuna Morăreşi, Poienarii de Argeş şi Ciofrângeni se încadrează 

în clasa I de calitate. 

Râul Bratia – pe întreaga sa lungime de 57 de km (Izvor – confluenţă Târgului) se încadrează 

în clasa a II-a de calitate. 

 

Dintre lacurile aflate pe teritoriul analizat în anul 2010 au fost expertizate pentru a putea fi 

încadrate din punct de vedere fizico – chimic şi biologic58, lacurile Budeasa şi Goleşti. Din 

punct de vedere trofic, lacurile Budeasa, Merişani - Vâlcele au fost încadrate ca mezotrofe, iar 

lacul Goleşti, eutrof. Din punct de vedere fizico-chimic lacurile Budeasa, Merişani - Vâlcele 

şi Goleşti sunt încadrate în clasa a II-a. 

                                                 
58 Caracterizarea calităţii apelor ecosistemelor lentice s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi prescripţiile tehnice stabilite prin “Normativul privind clasificarea calităţii apelor de 

suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă“ aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi 

apelor nr.161/2006. 

 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

126 

 

În judeţul Argeş, apele freatice se găsesc în general la mari adâncimi (peste 100m), datorită 

atât ponderii reliefului, cât şi structurii sale. În teritoriul de faţă, datorită văilor săpate de 

Râurile Argeş, Vedea, Doamnei, Bratia, alimentările cu apa se pot face local din puţuri săpate 

la adâncimi cuprinse între 10-20 m adâncime. 

 

Din cele 13 unităţi administrativ-teritoriale care alcătuiesc Ţinutul Argeşul de Mijloc, 3 

nu au sisteme de alimentare cu apă a locuitorilor, respectiv comunele Mălureni, Merişani, 

Goleşti. Tarifele în cazul persoanelor fizice variază între 1,54 lei/persoană/lună şi 2,20 lei/ 

persoană/lună. Ca şi termen de comparaţie, tariful în municipiul Piteşti este de 3,67 lei/m3. 

 

În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, doar trei unităţi administrativ-teritoriale 

dispun parţial de canalizare şi anume Budeasa, Mărăcineni şi Ştefăneşti. Numărul de 

locuitori racordaţi la sistemele de canalizare este de 6.200 reprezentând 10,10% din numărul 

total de locuitori ai Teritoriului. 

 

Tariful pentru serviciul de canalizare variază între 1,36 lei/persoană/lună (Mărăcineni) şi 1,68 

lei/persoană/lună (Budeasa) în cazul persoanelor fizice, şi între 1,14 lei/m3 (Mărăcineni) şi 7,5 

lei/m3 (Ştefăneşti) în cazul persoanelor juridice. 

 

Doar localităţile Mărăcineni şi Budeasa beneficiază de o staţie de epurare a apelor uzate 

colectate. Staţiile de epurare existente nu funcţionează la parametri proiectaţi, situaţie care 

duce la poluare apelor de suprafaţă prin deversarea în emisar de ape insuficient epurate. 

 

În ultimii 5 ani, potrivit datelor furnizate de primăriile din teritoriu, la nivelul teritoriului 

analizat nu au fost raportate cazuri de poluare accidentală a apelor de suprafaţă. 

 

În mare parte dintre localitatile care alcătuiesc teritoriul au fost sau sunt încă în curs de 

implementare sau au fost depuse spre aprobare proiecte de alimentare cu apă (Mălureni, 

Merişani), canalizare (Budeasa, Mărăcineni, Merişani, Miceşti) şi epurare (Budeasa, 

Mărăcineni, Miceşti) finanţate de la bugetul de stat59, bugetele locale, prin fonduri pre-aderare 

(ex. SAPARD) sau depuse pe Măsura 322 PNDR. 

 

De asemenea, în perioada 2007 – 2009 au fost elaborate studii de fezabilitate şi Master Planul 

privind gestionarea deşeurilor la nivel judeţean. Compania actuală, SC APA CANAL 2000 

SA, este în plin proces de regionalizare şi va deveni furnizor de servicii pentru alimentarea cu 

apă, canalizare şi epurare a apelor uzate pentru întreg judeţul Argeş. De altfel, conform 

Proiectului regional de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Argeş - Master Plan, sunt 

prevăzute atât lucrări de reabilitare cât şi lucrări de construire a 1924 Km (reţele distribuţie 

până în anul 2018) alimentare cu apă în judeţul Argeş. 

  

 

                                                 
59 Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 

spaţiul rural, aprobată prin Legea 71/2006, cu modificările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.557/1997 pentru aprobarea 

programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de 

electrificare şi la reţelele telefonice 
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Calitatea solurilor 

Principalele tipuri de soluri din Teritoriul Argeşul de Mijloc sunt solurile brune şi brune 

gălbui de pădure, cu un grad variat de podzolizare, suficient de bogate pentru dezvoltarea 

vegetaţiei forestiere. Pe podurile teraselor superioare aceste soluri sunt afectate de procese de 

podzolizare în condiţiile unui exces temporar de apă cauzat de drenajul insuficient şi textura 

argiloasă. Văile râurilor şi pâraielor au creat, în cele mai multe cazuri, la intrarea în luncă sau 

pe terasele inferioare, conuri proluviale pe care s-au dezvoltat solurile proluviale. Solurile de 

luncă se găsesc sub formă de fâşii de o parte şi de alta a apelor curgătoare, ocupând partea cea 

mai tânară a văilor. 

 

În ceea ce priveşte bonitatea terenurilor, doar 16,8% din suprafaţa agricolă sunt terenuri de 

clasă I, respectiv soluri cu fertilitate foarte bună, 21,4% sunt soluri cu fertilitate bună (terenuri 

de clasă II), 39,3% sunt soluri cu fertilitate mijlocie (terenuri de clasă III) şi 22,4% sunt soluri 

cu fertilitate slabă, respectiv terenuri clasa IV.  

 

 

Principalele cauze de degradare a terenurilor din teritoriu sunt alunecările de teren/erodarea, 

inundarea şi depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere. Astfel, la nivelul anului 2011, au 

fost identificate terenuri degradate în urma alunecărilor de teren şi erodării în 10 dintre cele 

13 unităţi administrativ-teritoriale, în suprafaţă totală de 317 ha. Cele mai afectate localităţi 

din teritoriu sunt Mărăcineni, Ştefăneşti şi Miceşti. 

 

Managementul deşeurilor 

Gestionarea deşeurilor 

Toate cele 13 unităţi administrativ-teritoriale care fac parte din Ţinutul Argeşul de Mijloc 

benefiază de servicii de salubrizare. Colectarea deşeurilor menajere este realizată la nivelului 

teritoriului de către 8 operatori de salubrizare, din care 1 este reprezentat de serviciul 

organizat în cadrul primăriei (în Băiculeşti), şi 7 sunt reprezentaţi de operatori economici 

privaţi. 

În general, serviciile de salubrizare existente în localităţile teritoriului nu corespund cerinţelor 

legislative, fie din cauza un număr de redus de recipienţi de colectare, fie prin prisma 

mijloacelor de transport neadecvate (în mare parte tractoare cu remorcă) şi a modului de 

Localitatea  Suprafaţa (ha) 

Băiculești 15 

Budeasa 16,2 

Ciofrîngeni 20 

Golești 15 

Mărăcineni 154 

Mălureni 0,35 

Merișani 10 

Micești  33 

Morărești 0,45 

Stefănești 60 

Total 317 
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colectare neselectiv. În principal, colectarea deşeurilor menajere se face cu ajutorul unui 

tractor/maşină de gunoi care ridică gunoiul o dată pe săptămână din faţa gospodăriilor. Pentru 

cea mai mare parte a localităţilor din teritoriu, acest tip de colectare, a fost extrem de facil 

prin faptul că nu presupune din partea cetăţenilor aproape niciun efort de colectare. 

 

Din totalul locuitorilor teritoriului analizat, circa 52.052 de persoane beneficiază de servicii 

de salubrizare, adica 85% din populaţia teritoriului.  

În ceea ce priveşte tarifele serviciilor de salubrizare prestate, acestea variază între 1 leu 

(Morăreşti) şi 6 lei/persoană/lună. Media tarifelor serviciului de salubritate în teritoriul 

analizat se situează în jurul valorii de 2,8 lei/persoană/lună. Persoanele juridice plătesc 

serviciul de salubrizare în 2 moduri: un tarif standard lunar, tarif ce variază între 5 lei şi 40 lei 

pe lună, sau în funcţie de volumul de deşeuri eliminate, tarifele variind între 10 lei/m3 şi 30 

lei/m3. 

Ca termen de comparaţie, în municipiul Piteşti, o persoană fizică plăteşte 5,30 lei/lună pentru 

serviciul de salubrizare.  

 

În teritoriul analizat, la nivel local, nu au fost implementate sisteme de colectare separată a 

deşeurilor reciclabile şi biodegradabile cu excepţia comunei Băiculeşti unde serviciul de 

salubritate selectează la nivel local pe categorii următoarele tipuri de deşeuri: hâtie şi carton, 

pet-uri şi mase plastice, metal şi gunoi menajer. 

 

În judeţul Argeş, în ultimii cinci ani, 5 proiecte au fost destinate gestionării deşeurilor, 3 

proiecte finanţate prin programul PHARE CES 2004 şi două proiecte ISPA (aflate în 

derulare). Cele 3 proiecte PHARE CES nu conţin măsuri aplicabile Ţinutului Argeşul de 

Mijloc, cu o singură excepţie şi anume comuna Băiculeşti.  

 

Comunele care alcătuiesc Teritoriului Argeşul de Mijloc, fac obiectul celor 2 proiecte ISPA 

din judeţul Argeş şi respectiv Vâlcea astfel: 

 ISPA I Argeş – Bălileşti, Budeasa, Ciofrângeni, Coşeşti, Mălureni, Mărăcineni, Merişani, 

Miceşti,  Poienarii de Argeş  şi Ştefăneşti; 

 ISPA Vâlcea – Goleşti. 

 

Proiectele ISPA prevăd pentru zona analizată măsuri privind colectarea separată a deşeurilor 

reciclabile şi biodegradabile. Deşeurile colectate separat vor fi transportate, în funcţie de 

distanţă, către staţiile de transfer (Curtea de Argeş sau Costeşti), sau direct la staţia de sortare 

(Albota), respectiv compostare (Albota, Curtea de Argeş). Deşeurile reciclabile sortate vor fi 

transportate la operatorii de reciclare. 

Din staţiile de transfer, deşeurile reziduale vor fi transportate spre eliminare la depozitul de la 

Albota. Prima celulă a Depozitului Ecologic de la Albota, finanţată din fonduri ISPA, a fost 

deschisă în mai 2010. Celula va funcţiona numai 5 ani, timp în care va fi construită o altă 

celulă ecologică, cu finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

Proiectul ISPA I este încă în faza de implementare, iar investiţiile care fac obiectul proiectului 

sunt: depozit conform pentru deşeuri municipale Albota, staţia de transfer Câmpulung, staţii 

de compostare Câmpulung şi Albota, platforme colectare deşeuri în mediul rural în comunele 

menţionate mai sus, închidere depozite neconforme şi spaţii de depozitare din mediul rural. 
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În ceea ce priveşte proiectul ISPA II, acesta presupune investiţii în ceea ce priveşte staţii de 

transfer şi staţii de compostare Curtea de Argeş şi Costeşti, platforme de colectare deşeuri în 

mediul rural, închidere spaţii de depozitare din mediul rural-investiţii ce vor fi finalizate până 

la sfârşitul anului 2013. 

 

Situaţia spaţiilor de depozitare la nivelul teritoriului 

Proiectul judeţean de gestionare a deşeurilor presupune, la nivelul fiecărei localităţi din 

teritoriu, realizarea unor platforme de colectare cu o suprafaţă de 25 m2, respectiv 50 m2 (în 

funcţie de nr. de locuitori deserviţi), pe care vor fi amplasate containere de 1,1 m3 pentru 

colectarea pe fracţii a deşeurilor (sticlă, hartie şi carton, plastic, deşeuri biodegradabile) şi 

pubele de 240 L pentru colectarea deşeurilor electrice şi electronice.  

* Comuna Băiculeşti are 52 de platforme de colectare a gunoiului ce au fost construite pe 

programul PHARE CES 2004. 

 

În majoritatea localităţilor rurale la care ne referim au fost deja realizate platformele betonate 

şi împrejmuite şi, în unele localităţi, au fost amplasate eurocontainere de colectare selectivă în 

conformitate cu planul judeţean de gestionare integrată a deşeurilor. 

Construirea platformelor în localităţile Poienarii de Argeş şi Ciofrângeni sunt în curs de 

realizare: la Ciofrângeni vor fi construite 2 platforme de 25 m2  şi 8 platforme de 8 m2, iar la 

Poienarii de Argeş 2 platforme de 25 m2 şi 5 platforme de 8 m2. 

Situaţia platformelor de colectare în teritoriu, tipul şi suprafaţa platformelor 

Localitatea Suprafaţa Număr Nr. Platforme pe tipuri 

 
Actuală 

(mp) 
Platforme 150 mp 100 mp 50 mp 25 mp 

Bălileşti 200 1 1   1   

  75 4     4 4 

  25 22       22 

Total  1050  27 1 0 5 26 

Coşeşti 200 1 1   1   

  200 1     1 6 

Localitatea  Nr. platformelor de depozitare 

Băiculești 52*  

Budeasa 8  

Bălileşti 26  

Ciofrângeni -  

Coşeşti 21  

Golești -  

Mărăcineni 7  

Mălureni 19  

Merișani 19  

Micești  19  

Morărești 6  

Stefănești 39  

Poienarii de Argeş  -  
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  200 1       8 

  100 1   1     

  50 5     5   

  50 1       2 

  25 5       5 

Total  1125 15 1 1 7 21 

Budeasa 150 1 1       

  100 1   1     

  50 5     5   

  25 8       8 

Total  700 15 1 1 5 8 

Mălureni 150 1 1       

  100 1   1     

  50 6     6   

  25 19       19 

Total  1025 27 1 1 6 19 

Mărăcineni 100 1 1       

  50 3     3   

  25 7       7 

Total  425 11 1 0 3 7 

Merişani 150 1 1       

  100 1   1     

  50 7     7   

  25 19       19 

Total  1075 28 1 1 7 19 

Miceşti 150 1 1       

  100 1   1     

  50 6     6   

  25 19       19 

Total  1025 27 1 1 6 19 

Morăresti 150 1 1       

  100 1   1     

  50 3     3   

  25 6       6 

Total  550 11 1 1 3 6 

Ştefăneşti 150 1 1       

  150 1       6 

  150 1       6 

  100 1   1     

  100 1       4 

  50 18     18   

  25 23       23 

Total  2125 46 1 1 18 39 

Sursă: Consiliul Judeţean Argeş, Biroul Managementul deşeurilor solide în judeţul Argeş, 

Unitatea de implementare 
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Implicarea organizaţiilor neguvernamentale din Ţinutul Argeşul de Mijloc în proiecte 

de mediu60 

Ţinutul Argeşul de Mijloc este bine reprezentat de mediul asociativ, iar activitatea 

organizaţiilor neguvernamentale în problematica protejării mediului este intensă.   

 

 
 

Organizaţiile derulează în principal activităţi şi proiecte prin care responsabilizează atât 

actorii publici cât şi populaţia rurală cu privire la necesitatea: 

 adoptării unei atitudini conforme cu principiile dezvoltării durabile; 

 protejării mediului înconjurător; 

 asumării acţiunilor ce se impun o dată cu constatările de degradare a mediului; 

 monitorizării periodice a modului de colectare şi reciclare în scopul evaluării corecte a 

riscurilor asupra mediului şi sănătăţii publice şi corectării, după caz, prin măsuri 

administrative, tehnice şi de management.  

 atingerii ţintelor de colectare şi reciclare a deşeurilor în raport cu obiectivele asumate; 

 încurajarea şi susţinerea unei atitudini antreprenoriale şi a iniţiativelor de economie 

socială în domeniul protejării mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Activitatea organizaţiilor este prezentată pe larg la capitolul 4. Activităţi sociale şi instituţii locale şi anexe 
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Concluziile Analizei Diagnostic 
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Ţinutul Argeşul de Mijloc cuprinde 13 unităţi administrativ-teritoriale (12 

comune şi un oraş) situate în cea mai mare proporţie în Podişul Getic şi în partea 

nordică a Câmpiei Înalte a Piteştiului. 

Localizare în apropierea unei mari aglomerări urbane - Piteşti, Curtea de Argeş, 

Râmnicu Vâlcea şi Mioveni. 

Suprafaţă totală a acestuia este de 70.857 ha, din care 32.044 ha (45,2%) este 

suprafaţă agricolă, luciul de apă ocupă 1.996 ha (2,8%), iar fondul forestier ocupă 

31.844 ha (44,9%). 

Ţinutul dispune de 6 drumuri naţionale, legătură cu 2 europene şi cu Autostrada 

Bucureşti – Piteşti şi de transport feroviar pe căile ferate Piteşti-Curtea de Argeş şi 

Goleşti-Câmpulung. 

Zonă temperat continentală, caracterizându-se printr-un regim termic moderat. 

Resurse naturale şi energetice: pietriş, balast utilizate în construcţii, metale 

rare, argile pentru olărit şi fabricarea de cărămidă, resurse forestiere pentru 

producerea de cherestea, mobilă sau lemn de foc, petrol, gaze naturale, 

hidrocentrale electrice. 

Flora reprezintă un amestec de elemente montane cu cele de câmpie. 

Zona forestieră alternează cu zonele agricole şi pajiştile naturale şi/sau 

cultivate. 

Teritoriul este străbătut de Râul Argeş, Vâlsan, Râul Doamnei, Păuleasca, Râul 

Topolog, Vedea, Bratia, dar şi de o apreciată reţea de pâraie. 
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Pe baza Recensământului populaţiei din 2002 – Ţinutul Argeşul de Mijloc avea 

un număr total de 58.348 locuitori. 

Potrivit datelor statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului 

Argeş, la 1 iulie 2010, Ţinutul Argeşul de Mijloc avea o populaţie totală de 61.426 

de locuitori. 

Densitatea populaţiei la nivelul teritoriului calculată pe baza datelor 

recensământului populaţiei din 2002 era de 82,3 locuitori/km2, iar la 1 iulie 

2010, calculată pe baza datelor emise de Institutul Naţional de Statistică este 86,7 

loc/km2.  

Includerea oraşului Ştefăneşti face ca teritoriul GAL-ului Argeşul de Mijloc să 

fie omogen şi îi oferă acestuia suficientă masă critică din punct de vedere al 

resurselor umane, financiare şi economice pentru susţinerea unei strategii viabile. 

În ultimii 3 ani, procentele populaţiei pe grupe de vârstă se menţin relativ 

constante, chiar dacă, din punct de vedere numeric, populaţia teritoriului a 

crescut constant de la un an la altul. 

Deşi se încadrează în tendinţa de scădere a natalităţii la nivel naţional, 

creşterea continuă a populaţiei este generată de migraţia internă. 

Pentru a evita efecte ireversibile pe termen lung în ceea ce priveşte îmbătrânirea 

populaţiei se impune dezvoltarea sectoarelor care contribuie la creşterea 

calităţii vieţii şi crearea unui mediu local favorabil dezvoltării familiei.  

Este necesară atât dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice din sfera socială 

(educaţie, sănătate, cultură, ordine publică) cât şi dezvoltarea unui mediu 

economic atractiv.   
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Relieful deal-câmpie înaltă, condiţiile naturale, regimul hidrografic bogat, 

compoziţia solurilor, vegetaţia în trepte, flora şi fauna bogate şi variate, clima 

plăcută sunt adevărate resurse naturale ale Ţinutului Argeşul de Mijloc. 

Ţinutul Argeşul de Mijloc se remarcă prin 4 Situri de Importanţă Comunitară şi 

4 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică. 

Reţeaua Natura 2000 oferă oportunităţi importante pentru dezvoltare economică 

durabilă, atât prin posibilitatea atragerii de fonduri, cât şi printr-un management 

economic eficient în beneficiul oamenilor şi al naturii.  

Menţinerea acestor bogăţii naturale pe termen lung, activităţile agricole 

tradiţionale, unele dintre acestea necesare pentru menţinerea peisajelor, cultivarea 

şi obţinerea produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de 

fructe, activităţi de vânătoare şi pescuit reglementate, agro-turismul reprezintă 

premise ale dezvoltării socio-economice ale zonelor cuprinse în Ţinutul Argeşul 

de Mijloc. 

În Ţinutul Argeşul de Mijloc se regăsesc 132 monumente istorice. Dintre acestea 

87 sunt de categoria A (de importanţă naţională şi universală) şi 45 de 

monumente sunt de categoria B (de importanţă locală). 

Dintre monumentele listate, cea mai mare parte sunt monumente religioase, dar 

remarcabile pentru  teritoriu sunt  mai ales monumente de arhitectură civilă. 

Patrimoniu cultural mobil este bine reprezentat în teritoriu, în special prin 

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Centrul Cultural Brătianu şi 

Conacul Goleştilor. 

Cele mai importante meşteşuguri ale zonei sunt dogăritul, ţesutul şi împletiturile 

de nuiele. Din păcate, aceste meşteşuguri sunt practicate foarte puţin şi sunt pe cale 

de dispariţie. 

Unele localităţi sărbătoresc zilele Comunei sau organizează anual festivaluri. 

Aceste evenimente locale pot pune în valoare specificul ţinutului, ocupaţiile 

locuitorilor şi produsele locale. 

Cultivarea specificului zonal şi revitalizarea unor meserii tradiţionale este o 

pârghie pentru promovarea diversităţii, pentru dezvoltarea ofertei şi pentru 

extinderea consumului acestor produse de la comunitate la un public mai larg, ce 

poate fi atras prin turism şi prin forme complexe de comercializare. 
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Structura economică a Ţinutului Argeşul de Mijloc este una predominant 

industrială, cu o bună reprezentare a sectoarelor comerţ şi servicii. 

Aşezarea geografică a teritoriului în imediata apropiere a municipiului Piteşti a 

influenţat dezvoltarea economică. 

Principalele domenii de activitate ale firmelor sunt comerţ, construcţii, 

transporturi, industrie alimentară, restaurante şi activităţi de alimentaţie publică, 

industria prelucrătoare, comerţ şi sector de servicii. 

Populaţia are acces la servicii variate care conferă teritoriului o poziţie 

avantajoasă pentru cei care locuiesc sau vizitează zona. 

 

În ceea ce priveşte agricultura, culturile obţinute sunt folosite în mare parte 

pentru consum local, cantităţile fiind prea mici pentru a intra pe piaţa naţională 

sau internaţională de tranzacţionare a acestor produse agricole. 

Cea mai bună valoare a producţiei agricole o au plantaţiile de pomi fructiferi şi 

legumele în spaţii protejate (sere, solarii). Din păcate şi acestea fie înregistrează 

o productivitate scăzută, fie se regăsesc pe suprafeţe reduse.  

În ultimii 3 ani s-au înregistrat totuşi iniţiative locale la nivelul teritoriului în 

ceea ce priveşte dezvoltarea de culturi cu valoare economică mare: nuci, 

legume de seră şi solarii etc. 

Raportat la posibilitatea de dezvoltare a teritoriului, sectorul zootehnic poate 

oferi o perspectivă atractivă atât din punct de vedere al potenţialului, cât şi al 

cererii de pe piaţă. 

În Ţinutul Argeşul de Mijloc se fabrică câteva produse alimentare de tip 

tradiţional şi avem trei mărci înregistrate: „Ţuica de Goleşti”, „Ţuica de 

Morăreşti” „Feteasca de Ştefăneşti”. 

 

Turismul în Ţinutul Argeşul de Mijloc s-a dezvoltat ca turism de nişă, de 

proximitate care serveşte turiştilor aflaţi în tranzit sau turiştilor proveniţi din 

reşedinţa de judeţ - municipiul Piteşti. 

Există un Centru de Informare Turistică (Merişani), iar altul este 

planificat ca iniţiativă comună a trei primării din teritoriu (Miceşti, 

Mărăcineni şi Budeasa). 

Este necesară dezvoltarea echipării teritoriale pentru turism, mai cu seamă pentru 

îmbunătăţirea turismului de recreere, turismului de afaceri şi turismului cultural-

educaţional orientat spre protejarea monumentelor, a modului de viaţă a 

comunităţilor şi cadrului natural existent. 
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Infrastructura educaţională pentru nivelul preşcolar este  bine reprezentată. 

Interes scăzut de  înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar. 

Personalul educaţional este insuficient, sub-alocat. 

Repartiţia unităţilor de asistenţă şi îngrijire a sănătăţii este uniformă la nivelul ariei 

investigate, dar numărul lor este insuficient. 

Există un puternic deficit de cadre medicale în aria investigată. 

Deficitul menţionat este suplinit prin apelarea specialiştilor din oraşele apropiate. 

Există terenuri de sport, însă marea majoritate aparţin şcolilor. 

Cămine culturale în marea majoritate a localităţilor, dar au o stare 

necorespunzătoare şi de asemenea destinaţie neadecvată. 

Locuri de joacă, parcuri slab reprezentate. 

Aceste unităţi se află însă, în majoritatea lor, într-un stadiu avansat de degradare şi 

au nevoie de investiţii pentru reabilitare. De asemenea, la fel ca în majoritatea 

comunităţilor din mediul rural, baza materială este învechită şi depăşită, 

necesitând investiţii. 
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Resursele umane existente la nivelul primăriilor din ţinut au participat la cursuri 

de formare profesională în vederea dezvoltării competenţelor: management de 

proiecte, management financiar, relaţii publice etc. 

Există la nivel de ţinut 13 ong-uri cu activităţi intense în zonă. 

Alte trei organizaţii neguvernamentale din afara Ţinutului (cu o singură 

excepţie - Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta care are punct de lucru în ţinut) 

implementează în perioada 2011-2014 proiecte menite să contribuie în mod 

cert la dezvoltarea ţinutului: proiect de înfiinţare a unei întreprinderi sociale, 

extrem de utilă întregului Ţinut prin faptul că promovează dezvoltarea durabilă prin 

prelucrarea deşeurilor şi resturilor vegetale pentru realizarea de compost, proiect de 

protejarea şi monitorizare a ariilor protejate (lacurile de acumulare de pe Râul 

Argeş) şi proiect de asistenţă pentru fermieri în vederea accesării măsurilor 

PNDR. 
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Există o serie de proiecte care au generat dezvoltare locală şi care au putut crea 

o masă critică de viitori beneficiari ai finanţărilor prin abordarea LEADER. 

Experienţa acestor beneficiari trebuie valorizată şi promovată în interiorul 

teritoriului pentru a putea accesa şi alte tipuri de fonduri.  

Ţinutul Argeşul de Mijloc are proiecte dedicate investiţiilor în infrastructură. 

Patru localităţi din ţinut au experienţă în accesarea de fonduri post-aderare 

(PNDR -  Măsura 322 şi 313, Programul Operaţional de Mediu, Programul 

Operaţional Regional). 

Există 55 proiecte iniţiate recent de către mediul de afaceri la nivelul 

teritoriului. Acestea vizează fonduri post-aderare aferente liniilor de finanţare 

disponibile prin PNDR ( Măsurile 112, 123, 141, 312, 313, 322, 431.1.). 

Bună experienţă în dezvoltarea de relaţii parteneriale între administraţiile 

locale – prin intermediul participării în Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară 

(ADI), chiar dacă acestea sunt iniţiate şi coordonate de la nivelul Consiliului 

Judeţean Argeş şi nu neapărat iniţiative la nivelul teritoriului. 

Organizaţiile neguvernamentale cu proiecte relevante pentru dezvoltarea 

ţinutului au derulat proiecte în valoare de aproximativ 320.000 euro. 

Există la nivel judeţean proiecte integrate de infrastructură (modernizări drumuri, 

sisteme de introducere apă şi canal, managementul deşeurilor solide, dezvoltarea 

serviciilor şi a utilităţilor publice) menite să contribuie esenţial la dezvoltarea 

ţinutului. 
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Calitatea aerului în teritoriu este influenţată de apropierea unora dintre 

localităţi de municipiul Piteşti (Mărăcineni, Ştefăneşti) şi de activităţile 

industriale desfăşurate atât în teritoriu cât şi în localităţi adiacente. 

Conform datelor prezentate de către APM Argeş, concentraţiile medii anuale a 

poluanţilor monitorizaţi (dioxid de azot, dioxid de sulf, pulberi în suspensie, metale 

grele, monoxid de carbon, benzen şi amoniac) nu au depăşit valorile limită pentru 

protecţia sănătăţii umane prevăzute în legislaţie. 

În ultimii 5 ani, potrivit datelor furnizate de primăriile din teritoriu, la nivelul 

teritoriului nu au fost raportate cazuri de poluare accidentală a apelor de 

suprafaţă. 

Doar localităţile Mărăcineni şi Budeasa beneficiază de o staţie de epurare a apelor 

uzate colectate. Staţiile de epurare existente nu funcţionează la parametri proiectaţi, 

situaţie care duce la poluare apelor de suprafaţă prin deversarea în emisar de ape 

insuficient epurate. 

În ceea ce priveşte bonitatea terenurilor, doar 16,8% din suprafaţa agricolă sunt 

terenuri de clasă I, respectiv soluri cu fertilitate foarte bună, 21,4% sunt soluri cu 

fertilitate bună (terenuri de clasă II), 39,3% sunt soluri cu fertilitate mijlocie 

(terenuri de clasă III) şi 22,4% sunt soluri cu fertilitate slabă, respectiv terenuri 

clasa IV.  

La nivelul anului 2011, au fost identificate terenuri degradate în urma 

alunecărilor de teren şi erodării în 10 dintre cele 13 unităţi administrativ-teritoriale, 

în suprafaţă totală de 317 ha. Cele mai afectate localităţi din teritoriu sunt 

Mărăcineni, Ştefăneşti şi Miceşti. 

Din cele 13 unităţi administrativ-teritoriale care fac parte din Ţinutul Argeşul de 

Mijloc, toate  beneficiază de servicii de salubritate. 

În judeţul Argeş, în ultimii cinci ani, 5 proiecte au fost destinate gestionării 

deşeurilor, 3 proiecte finanţate prin programul PHARE CES 2004 şi două proiecte 

ISPA (aflate în derulare).  

52.052 de persoane beneficiază de servicii de salubritate, adică 85% din populaţia 

teritoriului. 
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Partea II - ANALIZA SWOT 

 

II. 1.1. TERITORIU 

 

Caracteristici geografice – Izolare – Deservire – Infrastructură + Centre de interes –

Patrimoniu –Cultură – Mediu înconjurător 

 

PUNCTE TARI 

 

Altitudini ce variază între 200-700 m, văi 

largi graţie râurilor Argeş, Doamnei, 

Topolog, Bratiei, Vâlsan 

 

Amplasare în jurul paralelei 45 cu efecte 

pozitive în ceea ce priveşte clima în teritoriu 

Prin intermediul comunei Goleşti (VL), 

teritoriul are zonă de influenţă în două 

judeţe: Argeş  şi Vâlcea 

 

Amplasarea teritoriului în apropierea polilor 

urbani Piteşti (reședință de județ), Curtea de 

Argeș (important centru cultural și turistic), 

Râmnicu-Vâlcea, Mioveni 

 

6 drumuri naţionale, legătură cu 2 europene 

şi cu Autostrada A1 Bucureşti–Piteşti 

 

2 artere feroviare: Piteşti- Curtea de Argeş, 

Goleşti-Câmpulung şi legătură cu arterele de 

căi ferate Piteşti-Craiova, Piteşti-Bucureşti 

 

Căile de comunicaţie existente crează 

deschidere şi accesibilitate a teritoriului atât 

în interioriul lui cât şi în legătura cu alte 

judeţe 

 

5 lacuri de acumulare, 4  pe râul Argeş 

(Merişani, Budeasa, Băiculești, Ştefăneşti), 

1 pe Râul Doamnei (Mărăcineni) 

 

Resurse forestiere – 44,94% din suprafaţa 

totală a teritoriului este constiuită din păduri 

 

PUNCTE SLABE 

 

Potenţial geografic insuficient valorificat  

 

Cadrul natural afectat în unele cazuri 

(Merişani, Budeasa), principala cauză fiind 

exploatarea resurselor naturale (petrol, 

agregate minerale). 

 

Starea precară a infrastructurii de transport 

 

Reţeaua hidrologică bogată care străbate 

teritoriul poate constitui un pericol în caz de 

inundaţii 

 

Lipsă cadastru forestier  

 

Insuficiente perdele de protecţie pe marginea 

căilor de comunicaţii 

 

Degradarea, îmbătrânirea şi pe alocuri 

desfiinţarea (prin tăiere) a perdelelor de 

protecţie pe marginea căilor de comunicaţii 

 

Explotarea resurselor naturale - lemn şi apă - 

poate periclita habitarea speciilor de păsări, 

plante şi arbori din sit-urile comunitare şi ariile 

avifaunistice protejate  

 

Lipsă planuri şi acţiuni locale de monitorizare 

a biodiversităţii din teritoriu 

 

Calitatea apei este medie (contaminată)  

 

Apele menajere uzate nu sunt administrate 

conform (nu sunt epurate) 
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Suprafaţa teritoriului cuprinde o diversitate 

de reliefuri, oferind o gamă largă de 

posibilităţi din punct de vedere al 

turismului, producţiei, agriculturii, 

ocupaţiilor tradiţionale 

 

Relieful deal-câmpie înaltă, condiţiile 

naturale, regimul hidrografic bogat, 

compoziţia solurilor, vegetaţia în trepte, 

flora şi fauna bogate şi variate, clima plăcută 

 

Dealurile subcapatice - propice pomiculturii 

şi viticulturii  

 

Notorietatea din punct de vedere al 

peisajului, reliefului şi reţelei de 

comunicaţii: Dealul Deduleşti (pe şoseaua 

Piteşti - Râmnicu Vâlcea), dealurile din 

Poienarii de Argeş (peste care trece calea 

ferata Vâlcele - Râmnicu Vâlcea), luncile 

râurilor care străbat teritoriul, lacurile de 

acumulare 

 

Luncile ce însoţesc cursurile de apă din 

teritoriu sunt potrivite culturii de legume şi 

cereale 

 

Bogatia resurselor naturale şi energetice: 

lemn, petrol, gaze naturale, balast şi nisip 

 

4 Arii protejate avifaunistice datorită 

lacurilor de acumulare pe râul Argeş 

Merişani, Budeasa, Băiculești, Ştefăneşti 

 

4 situri  de importanţă comunitară (câte unu 

pe teritoriile Platforma Cotmeana și Lunca 

Râul Doamnei și două în Muscelele 

Argeșului61   

 

În teritoriu, există resurse umane 

specializate în protejarea sit-urilor 

 

Calitatea medie a apei poate pune în pericol 

starea de sănătate a populaţiei 

 

În prezent la nivelul localităţilor din teritoriu 

deşeurile nu sunt colectate selectiv în vederea 

valorificării materialelor reciclabile (hârtie, 

carton, sticle, metale, materiale plastice) 

 

Repartizarea şi distribuirea containerelor la 

nivelul localităţilor nu asigură o densitate 

echilibrată, astfel că în toate localităţile 

teritoriului există sate şi cătune unde accesul la 

aceste rampe este limitat 

 

Numărul insuficient de campanii de informare 

şi conştientizarea cu privire la protejarea 

mediului 

 

Responsabilitatea ecologică redusă în mediul 

rural 

 

Activităţi industriale poluatoare - prelucrarea 

lemnului, exploatarea resurselor energetice 

 

Grad scăzut de conştietizare a populaţiei 

privitor la problematica protecţiei mediului  

 

Insuficienta implicare a societăţii civile în 

problemele de mediu 

 

4 comune din teritoriu nu au sistem de 

alimentare cu apă 

 

10 localităţi nu au sistem de canalizare 

 

Alunecări de terenuri  

 

Lipsă planuri integrate şi acţiuni insuficiente 

de  reamenajare şi consolidare a zonelor cu 

alunecări de teren 

                                                 
61 Potrivit documentului emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului Argeș, comuna Bălilești nu se regăsește în situl 

Muscelele Argeșului, aceasta a fost insă introdusă pe lista siturilor de importanță comunitară prin Ordin 2387/2011 privind 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007  
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comunitare şi a ariilor protejate (expertiză 

din partea Fundaţia Eco-Montana 2000, 

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta) 

 

Servicii de salubrizate în  toate localităţile 

teritoriului 

 

Anual, la nivel de teritoriu sunt derulate 

acţiuni de protejare a mediului, de 

ecologizare şi de educaţie ecologică derulate 

atât de organizaţiile din teritoriu cât şi de 

autorităţile publice 

 

Apele din teritoriu, atât lacurile cât şi 

râurile, nu sunt poluate excesiv şi în mare 

parte sunt încadrate în clasa I si II de calitate   

 

9 comune din cele 13 care alătuiesc teritoriu 

au sisteme de alimentare cu apă 

 

Bonitatea terenurilor este în principal bună 

şi propice agriculturii, mai cu seamă 

sectorului pomicol: 21,4% sunt soluri cu 

fertilitate bună, iar 39,3% sunt soluri cu 

fertilitate mijlocie  

 

În teritoriu se află în derulare (Merişani) un 

proiect de înfiinţarea a unei întreprinderi 

sociale ce va avea ca scop colectarea şi 

reciclarea deşeurile (resturile) vegetale 

pentru realizarea de compost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OPORTUNITĂȚI 

 

Amplasarea teritoriului în proximitatea celor 

4 centre urbane: Piteşti, Mioveni, Curtea de 

Argeş, Râmnicu Vâlcea 

 

 

Reţeaua hidrologică bogată (râurile Argeş, 

Doamnei, Topolog, Bratiei, Vâlsan) crează 

oportunităţi de amenajare şi agrement 

 

 

 

RISCURI/AMENINȚĂRI 

 

Apariţia conflictelor dintre valorile economice 

şi cele de conservare a monumentelor şi naturii 

prin utilizarea resurselor materiale existente în 

mod dezechilibrat 

 

Infrastructura insuficient dezvoltată în zona de 

proximitate Valea Prahovei (autostrada 

Ploiești-Brasov) şi Valea Oltului (Râmnicu 

Vâlcea-Sibiu) 
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Apropierea de autostrada A1 Bucureşti - 

Piteşti 

 

Existenţa unor obiective politice şi de 

program din partea guvernanţilor privind 

reconstruirea viaductului feroviar Vâlcelele 

- Râmnicu Vâlcea ce traversează teritoriul 

de faţă 

 

Rețeaua Natura 2000 oferă oportunități 

importante pentru dezvoltare economică 

durabilă 

 

Granturi şi finanţări privind proiecte ce 

vizează dezvoltarea durabilă  

 

Existenţa oportunităţilor în cadrul POS 

Mediu  

Redactarea anuală de către Agenţia 

Judeţeană de Protecţie a Mediului - Argeş a 

rapoartelor de evaluare a stării factorilor de 

mediu 

 

Politicile europene privind protecţia 

mediului, preocupări constante şi dezbateri 

publioce la nivel naţional şi european 

privind componenta de dezvoltare durabilă 

 

Proiectele judeţene de gestionare a 

deşeurilor din judeţ, inclusiv din teritoriul 

nostru (Proiectul ISPA şi POS Mediu) 

 

Programele de responsabilitate socială ale 

firmelor poluatoare (de ex.: Petrom, 

Rompetrol, Orange, Vodafone, Coca-Cola) 

 

 

Proximitatea faţă de oraşe creşte riscul 

pierderii specificului local  

 

Slaba informare a potenţialilor beneficiari ai 

PNDR privind oportunităţile de finanţare 

pentru punerea în valoare a patrimoniului 

 

Calitatea aerului este influenţată de apropierea 

zonelor industriale (Piteşti) 

 

Acces redus la infrastructura de managementul 

deşeurilor şi al apelor uzate 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

143 

 

Patrimoniu arhitectural şi cultural 

 

PUNCTE TARI 

 

Un patrimoniu arhitectural bogat - în 

teritoriu se regăsesc 132 monumente 

istorice 

 

87 de monumente din teritoriu sunt de 

categoria A (de importanţă naţională şi 

universală) şi 45 de monumente sunt de 

categoria B (de importanţă locală) 

 

Concentrare foarte mare a patrimoniului 

construit cu valoare culturală de interes 

naţional datorită localităţilor Ştefăneşti şi 

Budeasa  

 

Existenţa monografiilor unor localităţi 

care oferă informaţii cu privire la 

patrimoniul natural şi cultural al zonei 

 

Meşteşuguri specifice care pot fi 

valorificate (împletituri de nuiele, 

cioplitură în lemn, lingurari, potcovari, 

fierari, tâmplari, şelari, olari) 

 

Existenţa, notorietatea şi activitatea 

Muzeului Goleşti, Muzeu al Viticulturii şi 

Pomiculturii, de interes naţional  

 

Există sărbători locale în majoritatea 

localităţilor din teritoriu 

 

Există datini şi obiceiuri locale: Focul lui 

Sumetru (cunoscut şi ca „Focul lui 

Sâmedru”), Sântoaderul ce are loc în 

fiecare an pe data de 10 martie, focul 

Învierii practicat în satul Zărneşti - 

comuna Mălureni, Măcinicii 

 

De asemenea există obiceiuri şi tradiţii 

locale legate de principalele sărbatori de 

peste an sau de evenimentele din viața 

PUNCTE SLABE 

 

Monumentele nu sunt întreţinute corespunzător  

 

Degradarea unor construcţii de tipul caselor cu 

arhitectură veche 

 

Conştientizarea slabă de către APL a 

problematicii privind propriul patrimoniu local – 

acesta nu constituie o prioritate 

 

Lipsa inventarierii patrimoniului real arhitectural 

la nivelul localităţilor 

 

Insuficiente activităţi şi proiecte culturale 

Neaplicarea legilor privind patrimoniul 

 

Patrimoniul cultural existent nu este valorificat 

şi nu este inclus în circuitul turistic- vezi casele 

memoriale Liviu Rebreanu şi Ion Pillat  

 

Dispariţia, furtul şi distrugerea unor monumente 

istorice ca urmare a lipsei gardurilor de 

imprejmuire 

 

Lipsa marcajelor şi a panourilor de semnalizare a 

monumentelor istorice 

Lipsa politicilor locale de corelare a 

patrimoniului de mediu, patrimoniului cultural şi 

potenţialul turistic 

 

Lipsa de comunicare şi colaborare între  

investitorii hotelieri şi autorităţile publice în 

vederea mediatizării şi publicităţii obiectivelor 

culturale 

 

Pierderea importanţei căminelor culturale ca 

spaţii de emanaţie culturală 

 

Se pierd treptat meşteşugurile locale, cele 

rămase nu sunt exploatate  
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omului (ceremonialuri de botez, nuntă, 

înmormântare) 

 

Teritoriul este poziţionat pe un culuar 

istoric şi cultural de excepţie: Curtea de 

Argeş- Transfăgărăşan şi Sibiu 

 

Există în teritoriu zone care au un grad 

ridicat de “cultură turistică” -îmbină 

monumentul cu peisajul cu legenda- Ex. 

“Izvoarele de leac” din Merişani sat valea 

Radului   

 

Există un punct de informare turistică care 

promovează patrimoniul cultural la 

Merișani, iar altul este în curs de 

amenajare în urma colaborării dintre 

Micești-Mălureni-Budeasa  

 

 

  

Resurse insuficiente alocate de către autoritățile 

publice locale pentru punerea în valoare a 

patrimoniului cultural 

 

Schimburi culturale reduse, la nivel naţional şi în 

special internaţional 

 

Pierderea specificităţii arhitecturale datorită 

intervenţiilor greşite de reabilitare a 

monumentelor istorice 

 

Lipsa unor evenimente culturale care să fie 

legate de numele unor obiective turistice 

 

Grad scăzut de conştietizare a populaţiei privitor 

la importanţa monumentelor istorice  

 

Insuficienta implicare a societăţii civile în 

activităţile socio-culturale 

 

Lipsa unor programe de responsabilitate socială 

în domeniul cultural din partea operatorilor 

economici importanţi din Judeţul Argeş 

 

Subestimarea carenţelor sistemului educaţional 

din punct de vedere al cunostinţelor istorice ale 

tinerilor 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

Existenţa şi activitatea Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii 

 

Existenţa unor Programe de manifestări 

culturale organizate de Biblioteca 

Judeteană Argeş 

 

Consiliul Judeţean Argeş desfăşoară anual  

proiecte/activităţi de promovare a 

valorilor culturale (Ex.: “Zilele Argeşului 

şi Muscelului”) 

 

 

RISCURI/AMENINȚĂRI 

 

Pierderea identităţii istorice a Judeţului Argeş 

 

Lipsa unui brand de turism al Argeşului, gen ― 

Valea Argeşului, care sa intre în competiţie cu 

― Valea Prahovei, Valea Oltului etc.  

 

Pierderea specificităţii obiectivelor arhitecturale 

datorită investiţiilor care nu respectă peisajul 

arhitectural în care se încadrează 

 

Slaba informare a potenţialilor beneficiari ai 

PNDR privind oportunităţile de finanţare pentru 

punerea în valoare a patrimoniului 
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Posibilitatea accesării fondurilor 

structurale şi a programelor de finanţare 

naţională în vederea reabilitării şi punerii 

în valoare a monumentelor istorice 

 

Existenţa fondurilor pentru realizarea unor 

centre de promovare turistică a zonei 

Posibilitatea includerii monumentelor 

istorice în circuitele turistice 

 

Implicarea voluntară a tinerilor în viaţa 

culturală 

 

Posibilitatea realizării de parteneriate între 

mediul privat şi administraţiile publice 

locale în scopul conservării patrimoniului 

 

Existenţa unor programe de finanţare care 

urmăresc păstrarea, conservarea şi 

valorificarea din punct de vedere 

economic a mesteşugurilor locale  

 

Noile trend-uri în ceea ce priveşte 

turismul: agrement, cultural, 

meşteşugăresc (văzut şi făcut), ecologic 

etc. 

 

Posibilitatea de a concesiona clădiri şi 

terenuri 

 

 

Fonduri insuficiente pentru restaurarea unor 

monumente istorice, gen ziduri ale unor biserici 

sau cetăţi 

 

Resurse umane insuficiente în domeniul cultural 

şi arhitectural  

 

Interesul scazut pentru obiceiuri şi traditii 
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II. 1.2.  POPULAȚIA 

 

Demografie – Populaţia activă – Îmbătrânire – Nivel de instruire – Cunoştinţe şi 

competenţe specifice teritoriului 

 

PUNCTE TARI 

 

Structură demografică favorabilă, populație 

relativ tânără și în creștere: dacă în anul 

2002 numărul total al populaţiei era de 

58.348 locuitori, aceasta a crescut constant, 

ajungând la 61.426 în anul 2010 

 

Populație tânără în scădere de la 19% în 

2002 la 16% în 2010 și o creștere cu cca. 2 

procente a populației active de la 60% la 

aproximativ 62% 

 

Număr mare de persoane care se stabilesc 

cu domiciliul în localităţile din teritoriu 

 

Cele mai atractive localităţi sunt: 

Mărăcineni, Miceşti şi Budeasa, cu creşterea 

constantă a numărului populaţiei stabilite cu 

domiciliul în localitate 

 

Mare parte din populaţie şi în special 

femeile sunt lucrători în gospodăria proprie 

(încadraţi la categoria populaţie ocupată, dar 

în realitate neremuneraţi) 

 

Există proiecte locale atât din partea 

organizaţiilor neguvernamentale din 

teritoriu cât şi din partea instituţiilor locale 

prin care sunt implicate şi angajate persoane 

aparţinând categoriilor vulnerabile (la 

Merişani) 

 

Nivel de cunoştinţe ridicat în rândul resurse 

umane ale teritoriului şi în special a 

parteneriatului GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc privind metodologii inovatoare de 

implicare a persoanelor vulnerabile în viaţa 

comunităţii (aceste cunoştinţe au fost 

PUNCTE SLABE 

 

Gradul de educaţie şi pregătire profesională a 

populaţiei este incert, neexistând date şi studii 

în acest domeniu şi posibil în scădere 

 

Lipsa experţilor pe anumite domenii – studii 

de fezabilitate, proiecte tehnice şi dezvoltare 

de proiecte 

 

Reducerea populaţiei active şi ocupate 

(populația salariată reprezintă numai 19% din 

totalul populaţiei apte de muncă) 

 

Îmbătrânirea treptată a populaţiei 

 

Tinerii părăsesc comunităţile rurale, fie în 

favoarea mediului urban din apropiere care 

oferă mai multe oportunităţi de dezvoltare 

personală decât comunităţile rurale, fie 

părăsesc România în favoarea altor state mai 

dezvoltate, în special din vestul Europei 

 

Grupuri vulnerabile în situaţie de risc – mai 

ales în comunităţile de romi  

 

Săracia accentuată a unor grupuri vulnerabile 

determină degradarea, în continuare, a 

capacităţii de muncă şi a pregătirii 

profesionale 

 

Există cazuri de discriminare a minorităţilor 

etnice 

 

Preocupări insuficiente ale resurselor umane în 

domenii conexe: cultură, sport, divertisment 

 

O parte din elevi şi preşcolari merg la şcolile 

din oraş (dezavantajul distanţei foarte mici faţă 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

147 

 

dobândite ca urmare a vizitei de lucru şi a 

schimbului de experienţă a parteneriatului 

nostru cu GAL-uri din Spania şi Franţa) 

 

Unităţile de învăţământ (primar şi 

gimnazial) sunt bine reprezentate la nivelul 

teritoriului 

 

Există clădiri care pot fi reamenajate pentru 

a gazdui de cursuri de calificare, recalificare 

 

Există personal calificat care poate realiza 

cursuri de calificare, recalificare 

 

Marea majoritate a şcolilor sunt recent 

reabilitate 

 

Există gradiniţe cu program prelungit 

 

Sunt două grupuri şcolare în teritoriu care 

pot cuprinde specializări specifice zonei 

 

Marea majoritate a claselor de elevi cu 

efectiv mic ceea ce conferă calitatea 

procesului de educaţie 

 

Există spaţii care pot fi folosite pentru 

petrecerea timpului liber 

 

Primăria Merișani este acreditată pentru 

consiliere copii care au parinţii plecaţi la 

muncă în străinătate 

 

Există în teritoriu organizaţii care 

desfăşoară proiecte culturale, de educaţie şi 

activităţi sportive - ex. Asociaţia Partener 

pentru Tine, Asociaţia de Educaţia şi 

Cultură pentru Oameni Valea Mare 

 

Există spital de boli cronice cu secţie de 

paleative - în Ştefăneşti 

 

Număr mare de dispensare (5 în cele 12 

localități din Argeș și 2 în Vâlcea), farmacii 

de Piteşti, Curtea de Argeș) 

 

Aproximativ 70% din cadrele didactice sunt 

navetiste 

 

Abandon şcolar (în special elevii romi şi cei 

proveniţi din familiile sărace) 

 

Lipsa educaţiei permanente: educaţie civică, 

protecţia mediului, igienă generală, educaţie 

sanitară etc. 

 

Număr redus sau lipsa unor centre de 

consiliere şi a unor programe pentru copiii ai 

caror părinţi sunt plecaţi în alte ţări, pentru 

bătrâni singuri, pentru femei, etc. 

 

Lipsesc activităţile culturale, concursuri pentru 

tineret şi copii 

 

Lipsa educaţiei pentru folosirea corectă a 

timpului liber 

 

Nu se derulează suficiente programe pe 

educaţie 

 

Slaba colaborare şcoală-familie-ong-uri-

instituţii publice 

 

Nu se promovează voluntariatul 

 

Nu există transport şcolar pentru elevi şi 

preşcolari care parcurg distanţe mari până la 

unitatea de învăţământ 

 

Atitudinea negativă faţă de elevii romi - 

discriminarea 

 

Lipsa spiritului civic şi comunitar 

 

Lipsa motivaţiei din partea cadrelor didactice 

pentru accesare fonduri, nedisponibilitate de 

voluntariat 
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(19 în localitățile din judeţul Argeș) 

 

Există servicii medicale private 

 

În Merișani avem mediatori sanitari 

 

Existenţa în teritoriu a unui serviciu mobil 

de stomatologie (ambulanţă dotată 

performant care oferă consultaţii şi 

tratamete) 

 

Distanţa mică faţă de Piteşti unde există 

sistem sanitar dezvoltat 

 

Sunt clădiri care pot fi redestinate realizării 

de cămine pentru bătrâni 

 

Personal medical suficient 

 

Există 8 cabinete stomatologice în cele 12 

localități argeșene și un cabinet în comuna 

Golești 

 

Localitățile teritoriului beneficiază de 

serviciul de ambulanţă al mun. Piteşti și 

Curtea de Argeș 

 

O parte dintre cadre didactice slab pregatite, 

iar cele bine pregătite nu sunt suficient 

valorizate  

 

În satele izolate nu există dispensare 

 

Nu există structură de îngrijire la domiciliu 

 

Condiţii igienice precare în comunităţile de 

romi şi în familiile sărace; 

 

Spaţii recreative insuficiente: la Mărăcineni, 

Budeasa şi Morărești nu există cămin cultural 

 

Starea căminelor culturale este de multe ori 

necorespunzătoare: 9 din 27 cămine au o stare 

neadecvată destinaţiei sau sunt nefuncţionale 

 

Locuri de joacă, parcuri slab reprezentate 

 

Reticenţa din partea unor persoane la 

administrarea vaccinurilor 

 

Creşterea alcoolismului, a tulburărilor 

depresive şi cardio-vasculare, TBC 

 

Există zone neecologizate, cu impact negativ 

asupra stării de sănătate a populației 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

Posibilitatea atragerii de fonduri europene 

pentru proiecte în domeniul resurselor 

umane şi al incluziunii sociale (POSDRU), 

inclusiv pentru mediul rural, cu sume mari 

(suma maximă 500.000 Euro) şi rate de co-

finanţare mici (2%)  

 

Materiale de informare de la autorităţile de 

management, privind fondurile structural 

 

Posibila implicare a unor instituţii partenere 

cu experienţă (ex. AJOFM, ADH, Grupul 

Şcolar   „Constantin Brâncoveanu”)  

 

RISCURI/AMENINȚĂRI 

Dezinteresul beneficiarilor faţă de programele 

de formare profesională 

 

Migraţia tinerilor spre alte meserii şi zone 

 

Scăderea în continuare a natalităţii 

 

Lipsa de sustenabilitate financiară – lipsa 

finanţării 

 

Propunerea de lege privind comasarea şcolilor 

şi reducerea personalului didactic afectează 

frecvenţa şi performanţele şcolare ale elevilor 
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Oportunităţi de finanţare de programe 

speciale pentru tineri (TIA) 

 

Oportunităţi de finanţare  în domeniul 

educaţiei: realizarea de schimburi de 

experienţă, Programul „A doua şansă” 

 

Posibilitatea atragerii de fonduri europene 

pentru proiecte în domeniul educaţiei 

permanente (life long learning) 

 

Oportunităţi de finanţare privind investiţiile 

în infrastructura medicală, informaţinală şi 

de personal în domeniul sănătăţii 

 

Populaţie tânără/şcolară în declin 

 

Programa şcoalară neadaptată la cerinţele 

pieţei, nu pregăteşte tinerii pentru a se angaja 

pe piaţa muncii 

 

Lipsa de consultare între factorii decidenţi şi 

factorii de interes în elaborarea politicilor 

educaţionale 

 

Performanţa sistemului sanitar din Romania în 

scădere 

 

Migrarea forţei de muncă specializate (medici 

şi asistente) 

 

Costurile serviciilor medicale şi lipsa de 

control asupra scumpirii medicamentelor 

 

 

 

II.1.3. ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

 

Primar – secundar terţiar – servicii - turism 

PUNCTE TARI 

 

Economie diversificată, preponderent 

industrială datorită apropierii de reşedinţa 

judeţului Argeş  

 

Poziţionarea teritoriului în jurul 

municipiului Piteşti  

 

Apropierea de piaţa de desfacere din 

municipiul Piteşti, în special pentru piaţa 

de legume 

 

Potenţial de dezvoltarea datorită păşunilor 

şi fâneţelor  

 

Teritoriul este mai degrabă agrar decât 

industrial 

Plantaţii importante de pomi fructiferi 

PUNCTE SLABE 

 

Agricultura practicată este în mare parte una de 

subzistenţă.  

 

Terenuri agricole excesiv fărâmiţate: peste 70% 

dintre exploataţiile agricole au sub 1 ha şi doar 

20% din totalul acestora sunt între 1-3 ha.  

 

Productivitate agricolă scăzută datorită dotării şi 

tehnicilor rudimentare  

 

Lipsă reţea de desfacere, comercializare la nivel 

de teritoriu 

 

Ţinutul nu are experienţă semnificativă în ceea 

ce priveşte exploataţia în arendă, asociaţie, 

cooperativă sau composesorat 

Foarte puţine asociaţii de producători ceea ce 
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La nivel de teritoriu, în anul 2010, avem 

3.006 ha declarate ca fiind suprafeţe 

pomicole  

 

Pe teritoriu se află Institutul de 

Pomicultură de la Mărăcineni și Institutul 

de Cercetare Agricolă de la Ştefăneşti ce 

oferă posibilitatea pregătirii profesionale a 

agricultorilor şi acces facil la culturi de 

calitate şi know-how  

 

Orientarea teritoriului către culturi 

profitabile şi căutate pe piaţă: livezi de 

nuci, plantații de sere și solarii  

 

Experienţă şi tradiţie în procesarea 

fructelor  de livadă şi de pădure (Fabrica 

de la Băiculeşti, recunoscută naţional şi 

internaţional) 

 

Potenţial de dezvoltare a viticulturii pe 

colinele din Ştefăneşti 

 

Crame pentru prelucrarea şi îmbutelierea 

vinului 

 

Există structuri asociative, organizaţii, 

asociaţii şi institute care oferă expertiză în 

domeniul agriculturii  

 

Exisită fermieri crescători de ovine, 

bovine şi păsări 

 

Orientarea teritoriului către creşterea 

animalelor ale căror produse au o valoare 

economică mare: capre, iepuri, raţe, gâşte, 

prepelițe, struți 

 

Infrastructura pentru centre de colectare 

care poate servi depozitării şi prelucrării 

fructelor 

 

Populaţia are acces la servicii precum 

duce la productivitate scăzută  

 

Capacitate limitată de reprezentare a intereselor 

fermierilor în faţa comercianţilor şi a 

autorităţilor   

 

Lipsa de implicare a proprietarilor de terenuri 

agricole în dezvoltarea propriilor ferme 

 

Lipsa de interes a tinerilor din ţinut pentru 

agricultură 

 

Forţă de muncă îmbătrânită 

 

Spirit cooperativ precar 

 

Lipsa de transparenţă a asociaţiilor existente şi 

lipsa de consultare internă între asociaţi în luarea 

deciziilor 

 

Nivelul scăzut al veniturilor agricultorilor 

 

Terenuri necultivate  

 

Lipsă infrastructură de irigaţii  

 

Lipsă infrastructură de dezierbare, defrişare şi 

igienizare a pârloagelor, spaţiilor ce mărginesc 

culturile agricole 

 

Prelucrarea precară şi insuficientă a produselor 

agricole.  

 

Colmatarea colinelor pretabile la viţa de vie şi 

pomi fructiferi  

 

Insuficiente depozite pentru cereale 

 

Lipsa instituţiilor de creditare agricolă/facilităţi 

reduse 

 

Terenuri agricole cu fertilitate medie sau 

scăzută.  

Lipsa de integrare a activităţilor agricole 
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asistenţă socială, salubritate, pază, 

serviciul voluntar pentru situaţii de 

urgenţă (SVSU), alimentare cu apă, 

gospodărire comunală etc. care conferă 

teritoriului o poziţie avantajoasă pentru cei 

care locuiesc sau vizitează zona 

 

Turism 

 

Lacuri de agrement, lacuri de acumulare şi 

de rezervă 

 

Relief spectaculos  

 

Antropizarea  relativ redusa a peisajului 

 

Societăți comerciale înregistrate pentru a 

oferi servicii de cazare, (Mărăcineni și 

Budeasa)  

 

La Ștefănești și Mălureni funcționează 

campinguri 

 

Punct de informare turistică care  

promovează patrimoniul cultural la 

Merișani  

 

Accesibilitate buna datorită aproprierii de 

autostrada A1 Bucureşti - Piteşti 

 

(valorificare foarte scăzută) 

 

Lipsă piaţă de desfacere pentru produsele 

agricole care să ofere facilităţi 

 

Incapacitatea de a face faţă competiţiei cu oferta 

agroalimentară europeană, piaţa locală şi 

naţională  

 

Informare insuficientă a populaţiei cu privire la 

oportunităţile de asociere, antreprenoriat 

 

Lipsa  unei strategii de revitalizare a ocupaţiilor 

agricole 

 

Personal insuficient pentru accesarea de fonduri 

şi subvenţii 

 

Turism 

 

Oferta de turism la nivelul teritoriului este foarte 

scăzută și lipsesc serviciile adiționale în turism 

 

Lipsa unei strategii integrate de turism în zonă 

 

Închiderea Transfăgărăşanului pe aproape 

jumatate de an 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

Bănci şi agenţii de microcreditare – oferte 

variate şi mai accesibil pentru credite 

 

Credite şi programe de finanţare pentru 

turism, agricultură, silvicultura, PNDR 

 

Programul Operaţional Multianual al 

Judeţului Argeş ce va sprijini crearea de 

microîntreprinderi şi start-upuri care 

desfăşoară activităţi productive şi/sau de 

servicii  

 

RISCURI/AMENINȚĂRI 

Clima secetoasă datorită încălzirii globale 

 

Cadrul legislativ în continuă schimbare 

 

Dobânzi mari la instituţiile de credit 

 

Competiţia cu produsele de import  

 

Implicarea excesivă a politicului în politicile 

agricole 

 

Insuficienţa subvenţiilor în agricultură 
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Oportunităţi de formare a agricultorilor 

prin camerele agricole, APDRP şi a 

centrelor de consultanţă judeţene şi 

naţionale 

 

Legea nr.214/2011 pentru organizarea, 

administrarea si exploatarea pajiştilor: 

reguli pentru conservarea tuturor 

suprafeţelor de pajişti şi păşuni declarate 

ca atare la 1 ianuarie 2007 

 

Trend-urile existente şi publicitatea 

acestora: produse eco; “hobby-ferme”  

 

Scheme de finanţare, în derulare,  prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 

Politici favorizante şi finanţări pentru 

încurajarea cooperării în agricultură 

 

Piaţa de desfacere la Piteşti, Curtea de 

Argeș, Vâlcea  şi Mioveni 

 

Există pe piaţa externă rase de animale 

care dau producţie ridicată 

 

Modele de bună practică din Spania, 

Franţa ce pot fi preluate şi la nivelul 

teritoriului 

 

Descentralizarea instituţională 

 

Complementaritatea GAL-urilor (fiecare 

are un specific aparte) și posibilităţi de 

colaborare 

 

Există oportunităţi de finanţare şi 

preocupări în cadrul procesului de 

consolidare şi implementare a polticilor 

agricole privind înfiinţarea asociaţiilor de 

producători 

 

 

Lipsa unei politici de motivare a agricultorilor 

 

Clasificarea gradului de sărăcie 

Birocraţie excesivă în absorbţia fondurilor în 

domeniul agriculturii  

 

Criza economică modială 

 

Blocarea fondurilor europene pe parcursul 

controalelor europene sau interne 

 

Întârzieri în ceea ce priveşte plăţile către 

fermieri  
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II.1.4. ORGANIZAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ 

Activităţi asociative – ONG – Organizare instituţională 

PUNCTE TARI 

Parteneriate cu Consiliul Judeţean 

 

Există o serie de proiecte care au generat 

dezvoltare locală și care au putut crea o 

masă critică de viitori beneficiari ai 

finanţărilor prin abordarea LEADER 

 

Personalul instituţiilor publice bine 

pregătit profesional 

 

Cca. 80% din primării au angajat câte un 

Agent Local de Dezvoltare 

 

Resursele umane existente la nivelul 

primăriilor au participat la cursuri de 

formare profesională în vederea dezvoltării 

competenţelor: management de proiecte, 

management financiar, relaţii publice etc. 

 

Toate comunele au aderat la cel puţin o 

structură asociativă 

 

Există la nivel de ținut 13 ong-uri cu 

activități intense în zonă 

 

8 organizaţii derulează activităţi şi proiecte 

ce au ca scop dezvoltarea comunitară, 

protecţia mediului, dezvoltarea socio-

economică şi antreprenorială, integrarea 

persoanelor vulnerabile şi nu în ultimă 

instanţă- creşterea nivelului de educaţie şi 

formarea tinerilor în spiritul competiţiei 

socio-profesionale 

 

Există strategie de dezvoltare locală la 

nivelul fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale 

 

Fiecare localitate are Plan Urbanistic 

General şi Regulament General de 

Urbanism 

 

PUNCTE SLABE 

Lipsa finanţărilor proprii la nivelul 

administraţiilor locale (mai ales pentru 

cofinanţarea de proiecte) 

 

Slabă coeziune între localităţile din teritoriu 

(iniţiativă locală scăzută privind asociativitatea 

– majoritatea ADI sunt iniţiate de către CJ) 

 

Nu există implicare în domeniul gestionării 

mediului înconjurător (deşeuri, ape menajere 

etc.) 

 

Lipsa planurilor parcelare 

 

Slabă activitate şi organizare a ONG-urilor 

locale (sunt comune care nu au pe teritoriu 

niciun ONG) 

 

Personalul administraţiilor locale are nevoie de 

perfecţionare continuă 

 

Colaborare slabă între administraţiile locale şi 

ONG-uri (deoarece administraţia nu are 

încredere în ONG-uri) de aici și slaba dezvoltare 

a serviciilor/programelor culturale cu sprijinul 

ONG-urilor 

 

Sunt identificate situaţii în care nu se respectă 

prevederile de urbanism 

 

PUG-urile şi RGU-urile nu sunt actualizate 

 

Nu sunt derulate proiecte pentru dezvoltarea 

resurselor umane 

 

Lipsa susţinerii din partea administraţiilor locale 

pentru instituţiile publice de cultură (muzee, 

biblioteci, cămine culturale etc.) 

 

Bibliotecile/centrele culturale nu sunt dotate cu 

computer şi nu sunt conectate la internet 
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Peste 60% din infrastructura de bază a 

localităţilor este modernizată recent prin 

proiecte cu finanţare europeană de 

preaderare 

Patru localități din ținut au experienţă în 

accesarea de fonduri postaderare (PNDR - 

Măsura 322 şi 313, Programul Operaţional 

de Mediu, Programul Operaţional 

Regional) 

Exista 55 proiecte inițiate recent de către 

mediul de afaceri la nivelul teritoriului. 

Acestea vizează fonduri post-aderare 

aferente liniilor de finanțare disponibile 

prin PNDR (Măsurile 112, 123, 141, 312, 

313, 322, 431.1.) 

 

Există parteneriate cu ITM-ul pe baza 

Legii nr.76/2002 pentru derularea de 

cursuri de calificare 

Biserica ortodoxă nu se implică în derularea de 

programe de educaţie/cultură (sau nu este 

solicitată) 

 

Nu sunt bine organizate activităţile centrelor 

sportive 

OPORTUNITĂȚI 

Legea nr.350/2005 privind finanţarea din 

bugetul local a proiectelor de dezvoltare de 

interes local 

 

Existenţa politicilor / normelor europene 

privind colectarea selectivă a deşeurilor şi 

reciclare 

 

Existenţa programelor de finanţare privind 

pregătirea personalului (POSDRU, 

PODCA) care pot fi accesate în parteneriat 

pentru a fi mai eficiente 

 

Apropierea de municipiul Piteşti conduce 

la un proces accelerat de industrializare / 

urbanizare a teritoriului (unităţile 

industriale ”migrează” spre periferia 

municipiului) 

 

A fost depus şi în curs de aprobare 

Proiectul Integrat de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Piteşti şi Râmnicu Vâlcea 

care poate afecta pozitiv dezvoltarea 

teritoriului 

RISCURI/AMENINȚĂRI 

Apropierea de municipiul Piteşti și Râmnicu 

Vâlcea – tinerii sunt atraşi de oraş şi astfel se 

pierde specificul local al teritoriului 

 

Lipsă de interes pentru ocupaţiile tradiţionale - 

viticultură, pomicultură, meştesugurile locale 

 

Există multe ingerinţe politice în actul 

administraţiei  

 

Neaplicarea strategiilor regionale şi judeţene ar 

putea genera o neaplicare a strategiilor locale, 

cu influenţă asupra dezvoltării teritoriului 
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Partea III – PRIORITĂŢI 

 

Ținutul Argeșul de Mijloc - situat în partea central-vestică a judeţului Argeş, respectiv în 

partea central-estică a județului Vâlcea, cu o suprafaţă totală de 70.857 ha, relief favorabil, 

dealuri împădurite și lunci, reţea hidrografică, arii protejate şi sit-uri comunitare, o populaţie 

de 58.348 locuitori – s-a conturat şi-a creat propria strategie de dezvoltare. Prin implicatea 

tuturor actorilor locali în toate etapele procesului de elaborare a strategiei, conform 

principiilor şi „filosofiei” LEADER și ținând cont de caracteristica ținutului - potenţial 

agricol, forestier dar și turistic prin turismul de proximitate și tranzit, amplificate fiind de 

structura demografică favorabilă a populației -  s-a  realizat un schimb de informaţii şi viziuni 

relevant pentru procesul de dezvoltare a teritorului, s-a analizat și s-a ajuns la un consens în 

ceea ce priveşte opțiunile viitoare de dezvoltare.  

Viziunea de dezvoltare a Grupului de Acţiune Locală „Ţinutul Argeşul de Mijloc” 

ȚINUTUL ARGEȘUL DE MIJLOC SE VA DEZVOLTA ÎNTR-O MANIERĂ 

DURABILĂ, PRIN COEZIUNE TERITORIALĂ, UTILIZÂND POTENȚIALUL LOCAL 

DE DEZVOLTARE ȘI ASIGURÂND COMPLEMENTARITATE CU SPAȚIUL URBAN 

APROPIAT 

 

Plecând de la analiza diagnostic, analiza SWOT și în concordanță cu Programul Național 

Strategic de Dezvoltare Rurală, având ca țintă dezvoltarea durabilă a teritoriului au fost 

stabilite următoarele priorități ale Planului de Dezvoltare Locală:  

 

Prioritatea nr. I. Creșterea performanței productive a activităților 

agricole și forestiere prin investiții în modernizarea fermelor și 

organizarea fermierilor. 

 

Prioritatea nr. II. Dezvoltarea activităților economice alternative la 

activitățile agricole, prin investiții nonagricole, cu accent pe crearea 

locurilor de muncă și creșterea calității vieții. 

 

Prioritatea nr. III. Gestionarea mediului înconjurator și protejarea 

biodiversității prin promovarea unor investiții specifice de mediu.  

 

 

Pe baza consultărilor cu membrii comunităţilor din Ţinutul Argeșul de Mijloc pentru fiecare 

direcţie prioritară de acţiune, s-a stabilit o serie de obiective operaţionale ce sunt prezentate în 

tabelul de mai jos. Obiectivele operaţionale au fost stabilite luând în considerare, printre 

altele, priorităţile stabilite la nivel naţional prin Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare 

Rurală 2007-2013. 
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Priorităţile Planului de Dezvoltare 

Locala pentru ȚINUTUL ARGEȘUL DE 

MIJLOC 

Obiective operaționale 

I. Creșterea performanței productive a 

activităților agricole și forestiere prin 

investiții în modernizarea fermelor și 

organizarea fermierilor. 

I.1. Creşterea importanţei economice şi a 

veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii 

fermieri. 

I.2. Creşterea competitivităţii întreprinderilor 

de procesare agro-alimentare şi forestiere. 

 

I.3. Dezvoltarea și adaptarea întreprinderilor 

la noile standarde comunitare pentru 

îmbunătățirea veniturilor sprijinite prin 

creșterea valorii adaugate a produselor 

agricole și forestiere. 

 

II. Dezvoltarea activităților economice 

alternative la activitățile agricole, prin 

investiții nonagricole, cu accent pe crearea 

locurilor de muncă și creșterea calității vieții. 

 

 II.1. Crearea şi dezvoltarea micro-

întreprinderilor ce furnizează servicii non 

agricole în spaţiul rural, promovarea 

iniţiativelor tinerilor şi femeilor în sectorul 

non-agricol. 

 II.2. Dezvoltarea activităţilor turistice în 

zonele rurale, punerea în valoare a 

patrimoniului local. 

  II.3. 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. 

 

III. Gestionarea mediului înconjurator și 

protejarea biodiversității prin promovarea 

unor investiții specifice de mediu. 

III.1. Extinderea suprefeței ocupate de păduri 

cu rol de protecţie împotriva factorilor 

naturali şi antropici dăunători, precum şi de 

asigurare a funcţiilor recreative ale ținutului. 

 

III.2. Protejarea mediului înconjurător şi 

implementarea de tehnologii inovative pentru 

conservarea patrimoniului natural.  

 

 

Susținerea celor trei priorități necesită o abordare complexă care să asigure 

complementaritatea și coerența între Axele 1, 2 și 3 din PNDR precum și cu alte programe 

județene, naționale sau europene.  
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Argumentele pentru cele trei priorități: 

1) Agricultura practicată în teritoriu este una de subzistenţă. În marea majoritate a cazurilor, 

exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu, în așa numitele ferme de 

subzistență sau semi-subzistență. Rentabilitatea și competitivitatea în agricultură sunt scăzute. 

Terenurile sunt fărâmițate excesiv. Majoritatea covârșitoare a exploatațiilor agricole din 

Ținutul Argeșul de Mijloc au dimensiuni mici și nu pot face față cerințelor pieței. 

Pentru a aborda prima prioritate, Strategia de Dezvoltare Locală a Ținutului Argeșul de 

Mijloc se va concentra pe creșterea valorii economice a exploatațiilor agricole mici, prin 

încurajarea culturilor cu valoare economică ridicată (pomi fructiferi, legume, flori), creșterea 

animalelor concomitent cu modernizarea și restructurarea modului de conducere a fermelor 

de semi-subzistență.  

Ţinutul de faţă nu are experienţă semnificativă în ceea ce priveşte exploataţia în asociaţie, 

iniţiativele de a lucra în comun sunt încă timide în ţinutul nostru. 

Astfel, prin această prioritate, se are în vedere sprijinirea inițiativelor asociative ale 

agricultorilor pentru a reduce costurile fixe de exploatare și pentru a spori gradul de penetrare 

pe piața de desfacere a produselor agricole. 

 

2) A doua prioritate este impusă de următorii factori: patrimoniul natural  (ținutul are un 

potențial deosebit pentru turismul de agrement sau sportiv țintind în special populația din 

orașele Pitești sau București, accesul de la București în teritoriu se face în mai puțin de 1,3 

ore datorită autostrăzii București-Pitești),  patrimoniul cultural, numărul mic al serviciilor 

pentru populație și creșterea populației teritoriului datorată în special migrației dinspre zonele 

urbane. 

Prin alegerea acestei priorităţi, Ținutul Argeșul de Mijloc se va concentra pe dezvoltarea 

activitatilor economice alternative la activitatile agricole, prin investiţii nonagricole, cu accent 

pe crearea locurilor de munca şi creşterea calităţii vieţii. 

 

3) Cea de-a treia prioritate este impusă de creşterea calităţii şi a nivelului de protecţie a 

mediului înconjurător sub toate aspectele sale în vederea unei dezvoltări echilibrate pe termen 

lung a comunităților din ținut. Gestionare mediului înconjurator şi protejarea biodiversităţii 

împreună cu celelalte două priorități determină o dezvoltare durabilă a ținutului. 
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Priorităţile de mai sus se corelează cu cele trei aspecte cheie pe care este centrat Planul 

National Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.  

 

Relaţia de corelare este evidenţiată în tabelul de mai jos: 

Priorităţile Planului de Dezvoltare 

Locala pentru ȚINUTUL ARGEȘUL DE 

MIJLOC 

Aspectele cheie pe care se centrează 

Programul Naţional Strategic pentru 

Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 

Creșterea performanței productive a 

activităților agricole și forestiere prin 

investiții în modernizarea fermelor și 

organizarea fermierilor. 

Facilitarea transformării şi modernizării 

structurii duale a agriculturii şi silviculturii, 

precum şi a industriilor procesatoare aferente, 

pentru a le face mai competitive şi pentru a 

contribui la creşterea economică şi 

convergenţa veniturilor din spaţiul rural 

(acolo unde este posibil), în paralel cu 

asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia 

mediului din aceste zone. 

Dezvoltarea activităților economice 

alternative la activitățile agricole, prin 

investiții nonagricole, cu accent pe crearea 

locurilor de muncă și creșterea calității vieții. 

 

Gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de 

muncă din sectorul agricol către alte sectoare 

care să le asigure un nivel de trai 

corespunzător din punct de vedere social şi 

economic. 

Gestionarea mediului înconjurator și 

protejarea biodiversității prin promovarea 

unor investiții specifice de mediu. 

Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului din zonele rurale ale României, 

prin promovarea unui management durabil 

atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele 

forestiere. 

 

Implementarea celor trei priorităţi de dezvoltare alături de obiectivele operaţionale vor 

contribui în mod esenţial la dezvoltarea durabilă a ţinutului în sensul: 

 creşterii calităţii vieţii în mediul rural 

 valorificării potenţialului local, fie că este natural, cultural, de mediu, de ocupaţii şi 

preocupări 

 consolidării identităţii locale 

 oferirii de noi alternative de venituri pentru cetăţenii ţinutului 

                    şi 

 nu în ultimul rând, creşterii stimei de sine a locuitorilor din cele 13 unităţi 

administrativ-teritoriale câte are parteneriatul public-privat Ţinutul Argeşul de Mijloc. 
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PRIORITĂŢI     OBIECTIVE         MĂSURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. Creşterea importanţei economice şi a 
veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii 

fermieri 

 
I.2.Creşterea competitivităţii 
întreprinderilor de procesare agro-
alimentare şi forestiere 

I.3.Dezvoltarea și adaptarea 

întreprinderilor la noile standarde 
comunitare pentru îmbunătățirea 

veniturilor sprijinite prin creșterea valorii 

adaugate a produselor agricole și forestiere 

II.1.Crearea şi dezvoltarea micro-

întreprinderilor ce furnizează servicii non 

agricole în spaţiul rural, promovarea 
iniţiativelor tinerilor şi femeilor în sectorul 

non-agricol; 

 
II.2. Dezvoltarea activităţilor turistice în 

zonele rurale, punerea în valoare a 

patrimoniului local; 

 II.3. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 

pentru populaţie,  asigurarea accesului la 

serviciile debază şi protejarea moştenirii 

culturale şi naturale din spaţiul rural în 

vederea realizării unei dezvoltări durabile. 

 
III.1. Extinderea suprefeței ocupate de 

paduri cu rol de protecţie împotriva 

factorilor naturali şi antropici dăunători, 
precum şi de asigurare a funcţiilor 

recreative ale  tinutului. 

Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Măsura 121- Modernizarea exploatațiilor 
agricole 

 

Măsura 123- Creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole și forestiere  

Măsura 141- Sprijinirea fermelor agricole 

de semi-subzistenţă  

Măsura 312- Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 

Măsura 313- Încurajarea activității turistice 

Măsura 322- Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale 

 
 
 
 
 
 

Măsura 421 - 

Implementarea 

proiectelor de 

cooperare 

 

III.2. Protejarea mediului înconjurător şi 

implementarea de tehnologii 

inovative pentru conservarea patrimoniului 

natural 

Măsura 221-Prima împădurire a terenurilor 

agricole 

Dezvoltarea activităților 

economice alternative la activitățile 

agricole, prin investiții 

nonagricole, cu accent pe crearea 

locurilor de muncă și creșterea 

calității vieții 

Creșterea performanței productive 

a activităților agricole și forestiere 

prin investiții în modernizarea 

fermelor și organizarea fermierilor 

 

Gestionarea mediului înconjurator și 
protejarea biodiversității prin 

promovarea unor investiții specifice de. 
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Partea IV - PREZENTAREA MĂSURILOR 

Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  

Măsura Instalarea tinerilor fermieri 

 

Articole care stau la 

baza măsurii 

Articolul 20 a (ii) şi Art.22 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 

Articolul 13 şi Anexa II punctul 5.3.1.1.2 din Regulamentul (CE) 

nr.1974/2006 

Codul măsurii 112 

Motivaţia 

sprijinului 

Din analiza diagnostic reiese că în Ţinutul Argeşul de Mijloc 32.044 

ha reprezintă teren agricol, din care  10.256 teren arabil, 2.780 livezi 

şi pepiniere de pomi fructiferi, restul păşuni şi fâneţe. 

Terenurile sunt fărâmiţate excesiv. Majoritatea covârşitoare a 

exploataţiilor agricole din Ţinutul Argeşul de Mijloc au dimensiuni 

mici şi nu pot face faţă cerinţelor pieţei: peste 70% dintre 

exploataţiile agricole au sub 1 ha şi doar 20% din totalul acestora 

sunt între 1-3 ha. Exploataţii mai mari de peste 5 ha reprezintă doar 

2% din totalul exploataţiilor pe teritoriu. De precizat este că doar una 

depăşeşte 100 de ha şi anume, arenda din Ştefăneşti, restul 

încadrându-se în 15-30 ha.  

Cea mai mare pondere o deţin exploataţiile cu suprafaţă de sub 1 ha, 

73% din totalul exploataţiilor, demonstrând un grad de fărâmiţare 

extrem de mare a terenurilor. Dincolo de lipsa experienţei asocierii, 

relieful deluros în care ne situăm nu a încurajat fermierii existenţi la 

asocieri sau mărirea propriilor exploataţii. Din cauza acestei 

fărâmiţări şi a calităţii medii a solului, teritoriul nu a atras nici 

investitori mari care să exploateze terenurile agricole.   

O problemă semnalată în ţinut este îmbătrânirea populaţiei 

angajată în agricultură - peste 80% din numărul total al 

solicitanţilor de sprijin financiar pe suprafeţe sunt pensionari cu 

exploataţii mici (1-3 ha) care îşi muncesc propriile terenuri. În astfel 

de exploataţii, producţia este folosită doar pentru consum propriu. De 

asemenea, o altă problemă semnalată este aceea că agricultorii nu 

au o viziune pe termen lung privind regenerarea, reorientarea 

către alte culturi şi noi tehnologii, de obicei cultivă acelaşi tipuri 

de culturi, folosind aceeaşi tehnologie rudimentară.  

Totuşi dacă plecăm de la analizarea bazei de date a Agenţiei de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, constatăm un interes real în 

ceea ce priveşte iniţierea proiectelor locale de către fermieri, astfel că 

în ultimii doi ani au fost finanţate 55 proiecte, cele mai accesate 

măsuri fiind 112 şi 141 (măsuri accesate doar de tineri). Comunele de 

unde au fost iniţiate cele mai multe proiecte sunt Băiculeşti, 

Morăreşti, Mălureni, Budeasa.  
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Având în vedere că segmentul de vârstă cuprins între 40 şi 55 de ani 

deţine în prezent o pondere foarte mare la nivelul teritoriului, în 

absenţa accesării măsurii 112, ponderea şefilor de exploataţii cu 

vârsta de peste 65 de ani va creşte semnificativ în perioada 

următoare. 

Această tendinţă de îmbătrânire a populaţiei angajate în agricultură, 

ce se manifestă la nivelul întregului spaţiu rural, riscă să pună în 

pericol activitatea agricolă viitoare, cu efecte asupra economiei, 

culturii, peisajului şi tradiţiilor satului românesc. 

 

În ceea ce priveşte nivelul de instruire al tinerilor, acesta este 

superior faţă de cel al vârstnicilor, numărul de absolvenţi ai 

învăţământului superior în domeniul agricol înregistrând o evoluţie 

pozitivă în perioada 2000-2005, cu o creştere de peste 5 ori.  

 

De asemenea, în teritoriu nostru sunt două grupuri şcolare cu 

profil agricol (la Mărăcineni şi Ştefăneşti) şi un institut de 

cercetare în domeniul pomiculturii şi arbuştilor cu valoare 

economică mare cu 7 laboratoare/domenii de cercetare  

(Institutul de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură 

Mărăcineni) ceea ce reprezintă cu mare capital de cunoştinţe, 

tehnologii, expertiză în domeniul agriculturii. 

  

Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o 

necesitate a sectorului agricol, având ca efect atât îmbunătăţirea 

competitivităţii acestuia, cât şi îmbunătăţirea vieţii sociale a 

comunităţilor rurale. Generaţia tânără de fermieri poate să 

îndeplinească mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită 

profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerate prin regulamentele 

comunitare privind Politica Agricolă Comună: securitate alimentară, 

igienă si bunăstare a animalelor, diversificare, obţinere de produse 

locale de calitate superioară, conştientizare a rolului pe care îl joacă 

agricultura în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei 

regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), 

creare de locuri de muncă şi creştere economica în mediul rural, 

conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul 

terenurilor agricole. 

Tinerii fermieri promovează, de asemenea, o gamă larga de activităţi 

(turism rural, conservarea tradiţiilor şi moştenirii culturale), participă 

la asocierile locale. 

Obiectivele 

urmărite prin 

implementarea 

proiectului şi 

Prin implementarea de proiecte pe Măsura 112 se urmăreşte creşterea 

numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o 

activitate agricolă ca şefi de exploataţii, încurajarea acestora de a 

realiza investiţii, îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului 
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raportul cu strategia 

de dezvoltare 

agricol, sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu 

cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, 

siguranţă la locul de muncă, reînnoirea generaţiei şefilor 

exploataţiilor agricole fără creşterea populaţiei active ocupate în 

agricultură, creşterea veniturilor din activităţi agricole.   

Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” răspunde: 

 Priorităţii nr. I a Planului de Dezvoltare Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc - ”Creşterea performanţei productive a 

activităţilor agricole şi forestiere prin investiţii în 

modernizarea fermelor şi organizarea fermierilor în toate 

comunităţile din Ţinutul Argeşul de Mijloc”  

 Obiectivului specific nr. I.1. ”Creşterea importanţei 

economice şi a veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii 

fermieri” 

 

 

Complementaritatea  

cu alte măsuri 

 

La nivel european: Politica Agricolă Comună, pilonul 2 Politica de 

Dezvoltare Rurală care îşi propune creşterea dinamismului economic 

al zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, a agriculturii 

durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii resurselor naturale, 

privind în mod exclusiv zonele rurale şi peri-urbane. 

 

La nivel naţional 

Este complementară cu prioritatea CNSR (Cadrul Strategic Naţional 

de Referinţă) – ”Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate – 

scopul este stoparea şi, eventual, inversarea tendinţei de accentuare a 

disparităţilor de dezvoltare prin sprijinirea şi promovarea unei 

dezvoltări economice şi sociale echilibrate a Regiunilor. Acţiunile 

vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea condiţiilor necesare 

stimulării creşterii economice a regiunilor mai puţin dezvoltate, 

precum şi restructurarea zonelor rurale şi urbane. Investiţiile se vor 

concentra pe consolidarea infrastructurii şi stabilirea legăturilor 

locale cu reţelele naţionale, europene şi inter-continentale care 

conectează România la pieţele internaţionale. Acţiunile vor viza 

coridoarele şi polii de dezvoltare existenţi sau emergenţi şi vor crea 

condiţiile necesare dezvoltării integrate, stabilind conexiunile cu 

reţelele regionale, naţionale şi trans-europene. Sprijinul acordat va 

contribui la consolidarea mediului de afaceri local şi regional şi la 

dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural în vederea sprijinirii 

turismului şi dezvoltării mediului urban. Realizarea coeziunii 

teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit 

prin Conceptul strategic de dezvoltare spaţială şi integrare în 

structurile spaţiale europene 2007–2025.” 
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La nivel regional:  

Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii 

Cuprinde o serie de 7 măsuri care urmăreşte să acopere întregul 

spectru al problematicii rurale: dezvoltarea infrastructurilor fizice şi 

sociale, diversificarea economiei rurale, modernizarea şi dezvoltarea 

sectoarelor agricol şi agroalimentar, alături de îmbunătăţirea 

infrastructurii de sprijin a agriculturii, sprijin pentru marketingul 

produselor agricole şi acţiuni de sprijinire a îmbunătăţirii mediului 

înconjurător, precum şi dezvoltarea serviciilor locale cu specific 

rural. 

 

Prioritatea 5 – dezvoltarea zonelor rurale şi montane, vizând: 

diversificarea economiei rurale prin diversificarea activităţilor non-

agricole, sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea micro-

întreprinderilor, încurajarea activităţilor turistice; îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de bază 

pentru populaţie, renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea 

patrimoniului rural, pregătire profesională, îmbunătăţirea 

competenţelor de management şi implementare a strategiilor locale 

de dezvoltare; dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi  a 

exploataţiilor forestiere prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole 

şi forestiere; creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi 

adaptarea ofertei la cerinţele pieţei; promovarea iniţiativelor locale 

prin încurajarea acţiunilor de tip “LEADER”; asigurarea pescuitului 

durabil şi dezvoltarea acvaculturii. 

 

La nivel judeţean: Axa prioritară 2: Consolidarea mediului de 

afaceri local şi Axa prioritară 4: Dezvoltare urbană şi rurală 

durabilă 

 

În ceea ce priveşte raportarea la PNDR, Măsura 112 – „Instalarea 

tinerilor fermieri” se încadrează în obiectivele axei I: Obiectivul 

operaţional al măsurii este: Creşterea numărului de tineri agricultori 

care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de 

exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. 

 

Domeniul de 

acţiune 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

a) îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 

b) îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

c) adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

d) respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-

condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-

veterinare. 
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Beneficiari Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă 

fermierilor care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului 

următoarele condiţii: 

a) au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în 

exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; 

b) deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări 

profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; 

c) prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole 

din cadrul exploataţiei; 

d) sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% 

din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei 

de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont 

propriu. 

Nivelul minim de calificare solicitat este: 

• absolvent de liceu sau de şcoala profesională/şcoală de arte şi 

meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol; 

• absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un 

certificat de absolvire a unui curs de formare de minimum 150 de ore 

în domeniul agricol. 

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură 

decât o singură dată. 

Nu se acordă sprijin prin această măsură, persoanelor care nu au acte 

de proprietate sau contracte de arendă/concesionare încheiate în 

nume propriu, cu excepţia soţului sau soţiei. În acest ultim caz, un 

singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soţi 

îndeplinesc condiţiile prevăzute în Măsură. 

Definirea instalării 

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/sau 

preluare prin transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei 

exploataţii agricole între 6-40 UDE care produce în principal produse 

agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi 

hrana animalelor, pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de 

exploataţie. 

Definiţii: 

• Exploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi 

desfăşoară activitatea sub o gestiune unica şi are ca obiect de 

activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitate zootehnică. 

• Conducătorul exploataţiei este acea persoană care administrează şi 

îşi asumă riscuri economice privind exploataţia agricola (poate fi: 

persoana fizică sau acţionar unic). 

• Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin 

care se exprima dimensiunea economică a unei exploataţii agricole 

determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia 

Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune 
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economică este de 1.200 Euro. 

Contractele de arendare trebuie sa fie încheiate pe termen de 

minimum 5 ani. 

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată în Registrul Fermelor 

înainte de solicitarea sprijinului. 

Tinerii fermieri care beneficiază de sprijin prin această Măsură sunt 

obligaţi să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri 

de formare profesională prin Măsura 111 ,,Formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe" în cel puţin unul din domeniile: 

managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia 

mediului, agricultură ecologică etc. 

 

Tipuri de acţiuni Instalare tânăr fermier în fermă vegetală/animală; 

Instalare tânăr fermier în fermă pomicolă; 

Instalare tânăr fermier în fermă apicolă; 

Extindere şi modernizare fermă apicolă/pomicolă/vegetală/animală. 

Acţiuni inovative:  

- folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în fermă în concordanţă 

cu standardele Uniunii Europene; 

- abordări inovative în ceea ce priveşte managementul exploataţiei 

agricole. 

Criterii de selecţie Solicitantul are vârsta sub 40 de ani; 

Solicitantul deţine o fermă de semisubzistenţă; 

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal/animal) 

într-o zonă defavorizată; 

Solicitantul are în proprietate exploataţie agricolă; 

Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform 

legislaţiei în vigoare; 

Solicitantul accesează măsura de agro-mediu; 

Criterii de selecţie locale: 

- Solicitantul are domiciliul în Ţinutul Argeşul de Mijloc; 

- Solicitantul se angajează ca va practica agricultura ecologică; 

- Promovează abordări inovative în ceea ce priveşte 

managementul exploataţiei agricole; 

- Un punctaj suplimentar vor primi proiectele iniţiate de femei 

şi/sau care au ca beneficiarii direcţi peste 50% femei 

 

Volumul sprijinului 

 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro 

pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar 

peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 

4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ 

exploataţie, sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia de către 

Comisia Europeană. 
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Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: 

Prima tranşă se va acorda la data aprobării solicitării pentru 

acordarea sprijinului şi va fi de 60% din valoarea sprijinului pentru 

instalare. A doua tranşă, de 40% din valoarea sprijinului pentru 

instalare se va acorda la îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de 

afaceri, obligatoriu conformitatea cu standardele comunitare. 

Recuperarea primei tranşe nu va fi solicitată în cazul în care tânărul 

fermier nu îndeplineşte la data verificării, conformitatea cu acţiunile 

prevăzute în Planul de afaceri, din cauza unei situaţii de forţă majoră, 

iar a doua tranşă nu va mai fi plătită. 

Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi 

încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data 

depunerii solicitării de plată pentru cea de a doua tranşă. 

 

Finanţare 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100 % 

 
 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

 

Cost 

total 

mediu 

(euro) 

Estimarea 

costului 

total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

 

Contribuţia 

publică 

naţională 

 

Contribuţia 

privată 

 

8 12,000.00 96,000.00 76,800.00 19,200.00 0.00 

5 20,000.00 100,000.00 80,000.00 20,000.00 0.00 

TOTAL: 13 15,076.92 196,000.00 156,800.00 39,200.00 0.00 

Indicatori  

 

Tipul de indicator Indicator GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc 

Realizare Numărul total de tineri 

sprijiniţi 

13 

 - din care femei 5 

 Volumul total al investiţiei 196,000.00 

                 Rezultat Creşterea valorii adăugate 

brute în fermele care 

beneficiază de sprijin (mil. 

euro) 

0,5 

                 Impact Creştere economică (mil. 

euro) 

0,5 

                 Impact Creşterea productivităţii 

muncii  

10% 
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Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole 

 

Măsura Modernizarea exploataţiilor agricole 

 

Articole care stau la 

baza măsurii 

Articolul 20 (b) (i) şi 26 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 

Articolul 17 şi punctul 5.3.1.2.1. din Anexa II a Regulamentului (CE) 

nr. 1974/2006, Articolul 34 şi Anexa VIII, secţiunea II (2) din Tratatul 

privind aderarea României la Uniunea Europeană,  

Articolul 1 punctul 2 (1) (b, c, e) al Regulamentului  (CE) nr.473/2009 

Anexa  Regulamentului (CE) nr. 74/2009 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

Codul măsurii 121 

Motivaţia  

sprijinului 
În Ţinutul Argeşul de Mijloc cea mai bună valoare a producţiei 

agricole o au plantaţiile de pomi fructiferi şi legumele în spaţii 

protejate (sere, solarii). 

În perspectiva dezvoltării teritoriului de faţă în domeniul legumicol şi 

pomicol, se remarcă: nevoia creşterii suprafeţelor destinate legumelor 

şi fructelor, crearea unor structuri de tip asociativ, cooperativă, crearea 

unor depozite specializate şi a unor reţele de comercializare, 

dezvoltarea unor unităţi de procesare care să asigure valoare adăugată 

mare atât în sectorul pomicol cât şi în cel legumicol, încurajarea 

tinerilor fermieri pentru dezvoltarea acestui sector, dezvoltarea unor 

competenţe în rândul fermierilor de felul: specializare de profil, 

marketing, plan de afaceri, competenţe antreprenoriale, PR şi 

comunicare inclusiv online etc. 

Localitatea Băiculeşti din ţinut a fost renumită pe plan european prin 

unitatea de prelucrare legume şi fructe, tradiţie care poate fi actualizată. 

Din analiza făcută pe dimensiunea fizică a exploataţiilor agricole din 

teritoriul “Ţinutul Argeşul de Mijloc” reiese în mod clar că acestea sunt 

mici, 98% fiind sub 5 ha. Anchetele efectuate de Reţeaua de Informaţii 

Contabile Agricole (RICA) în fiecare an în ţările membre ale UE 

demonstrează clar ca exploataţiile agricole mai mari sunt mai eficiente.  

Cât priveşte creşterea animalelor, situaţia în teritoriu în momentul 

de faţă se prezintă astfel: suprafaţa păşunilor şi fâneţelor la nivel 

de teritoriu este una mare raportată la efectivele de animale 

actuale, în marea majoritate a cazurilor, animalele sunt crescute în 

gospodăria proprie de către persoane în vârstă pentru consum 

propriu. 

Rasele folosite sunt de mică productivitate, iar tehnologia folosită în 

exploataţii este rudimentară în marea parte a cazurilor.  

Există interes pentru specii de animale cu plus valoare mare (capre, 
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iepuri, raţe, gâşte, curci etc.) 

Nu există capacităţi de stocare corespunzătoare şi de analiză a calităţii 

produselor pentru a face posibil accesul pe piaţă.  

Raportat la posibilitatea de dezvoltare a teritoriului, sectorul zootehnic 

poate oferi o perspectivă atractivă atât din punct de vedere al 

potenţialului cât şi al cererii de pe piaţă. Însă această perspectivă poate 

fi realistă în măsura în care teritoriul va consolida următoarele 

dimensiunii încurajarea iniţiativelor care au ca obiect creşterea calităţii 

vieţii animalelor (transfer din gospodărie către ferme mari, competitive 

şi moderne), dezvoltarea unităţilor de stocare, procesare şi depozitare. 

 

Obiectivele 

urmărite prin 

implementarea 

proiectului şi 

raportul cu strategia 

de dezvoltare 

Prin implementarea de proiecte pe Măsura 121 se urmăreşte  

modernizarea exploataţiilor agricole şi are ca obiective:  

a. 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; 

b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme 

asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere. 

Măsura 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” răspunde: 

 Priorităţii nr. I a Planului de Dezvoltare Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc -  ”Creşterea performanţei productive a 

activităţilor agricole şi forestiere prin investiţii în 

modernizarea fermelor şi organizarea fermierilor în toate 

comunităţile din Ţinutul Argeşul de Mijloc”  

 Obiectivelor  specifice nr. I.1. ”Creşterea importanţei 

economice şi a veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii 

fermieri”  

 Obiectivelor  specifice I.3. ”Dezvoltarea şi adaptarea 

întreprinderilor la noile standarde comunitare pentru 

îmbunătăţirea veniturilor sprijinite prin creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole şi forestiere” 

Complementaritatea  

cu alte măsuri 

La nivel european: Politica Agricolă Comună, pilonul 2 Politica de 

Dezvoltare Rurală care îşi propune creşterea dinamismului economic al 

zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, a agriculturii 

durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii resurselor naturale, 

privind în mod exclusiv zonele rurale si peri-urbane. 

La nivel naţional 

Este complementară cu prioritatea CNSR ( Cadrul Strategic Naţional 

de Referinţă) – ”Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate – 

scopul este stoparea şi, eventual, inversarea tendinţei de accentuare a 
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disparităţilor de dezvoltare prin sprijinirea şi promovarea unei 

dezvoltări economice şi sociale echilibrate a Regiunilor. Acţiunile vor 

sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea condiţiilor necesare 

stimulării creşterii economice a regiunilor mai puţin dezvoltate, precum 

şi restructurarea zonelor rurale şi urbane. Investiţiile se vor concentra 

pe consolidarea infrastructurii şi stabilirea legăturilor locale cu reţelele 

naţionale, europene şi inter-continentale care conectează România la 

pieţele internaţionale. Acţiunile vor viza coridoarele şi polii de 

dezvoltare existenţi sau emergenţi şi vor crea condiţiile necesare 

dezvoltării integrate, stabilind conexiunile cu reţelele regionale, 

naţionale şi trans-europene. Sprijinul acordat va contribui la 

consolidarea mediului de afaceri local şi regional şi la dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural în vederea sprijinirii turismului şi 

dezvoltării mediului urban. Realizarea coeziunii teritoriale se va 

sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul 

strategic de dezvoltare spaţială şi integrare în structurile spaţiale 

europene 2007–2025.” 

  

La nivel regional: Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurala şi eficientizarea 

agriculturii 

Cuprinde o serie de 7 măsuri care încearcă să acopere întregul spectru 

al problematicii rurale: dezvoltarea infrastructurilor fizice şi sociale, 

diversificarea economiei rurale, modernizarea şi dezvoltarea 

sectoarelor agricol şi agroalimentar, alături de îmbunătăţirea 

infrastructurii de sprijin a agriculturii, sprijin pentru marketingul 

produselor agricole şi acţiuni de sprijinire a îmbunătăţirii mediului 

înconjurător, precum şi dezvoltarea serviciilor locale cu specific rural. 

 

La nivel judeţean: Axa prioritară 2: Consolidarea mediului de afaceri 

local şi Axa prioritară 4: Dezvoltare urbană şi rurală durabilă 

În ceea ce priveşte raportarea la PNDR, Măsura 121 – Modernizarea 

exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:  

a. 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; 

b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme 

asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.” 

Domeniul de 

acţiune 

 Măsura are ca scop: 

a) îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole; 

b) respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii 
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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 producţie scurt 

(până la 5 ani) şi regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), 

cum ar fi culturile de plopi, sălcii, 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 Beneficiarii măsurii sunt fermieri, conform definiţiei PNDR (persoane 

fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – 

activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat 

de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată 

pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1, 

şi care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul 

agricol) sunt exceptate de la sprijinul prin această măsură organizaţiile 

de producători din sectorul legume si fructe pentru investiţii sprijinite 

prin pilonul i. 

Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari 

potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii 

contractului de finanţare. 

Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii 

cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri. 

Sectoare prioritare: sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere şi 

plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării, (iii) culturi de câmp, 

(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia 

restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de 

masă, (v) culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt si 

regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie 

regenerabilă şi sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine pentru 

lapte, (ii) porcine (din care pentru: reproducţie, îngrăşare) (iii) ovine şi 

caprine, (iv) păsări. 

Tipuri de acţiuni 1. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia 

agricola la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia 

mediului; 

2. 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;  

3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia 
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de lapte care se încadrează în sistemul european al cotei de lapte numai 

pentru capacitatea care este la nivelul cotei de producţie deţinute de 

beneficiar; 

4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor 

termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea 

respectării condiţiilor de mediu; 

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, 

combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, 

echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin 

studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de 

transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca 

necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul 

ciclului biologic de producţie (minimum 25 ani) şi care nu sunt incluse 

în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie 

sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru 

struguri de masă; 

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 

9. Înfiinţarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi 

arbori; 

10. Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din 

surse regenerabile în cadrul fermei; 

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de 

producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de 

energie regenerabilă; 

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul 

Naţional Apicol; 

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, 

cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, 

răcire etc.; 

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr.55 din 

Regulamentul (CE) nr.1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, 

ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, 

achiziţionarea de patente şi licenţe (maximum 8% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi 

maximum 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea 

construcţiilor); 

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura 

ecologică; 

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele 

comunitare. 
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Criterii de selecţie Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 

mai jos: 

(i) legume;  

(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării;  

(iii) culturi de câmp;  

(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu excepţia 

restructurarii/ reconversiei plantatiilor de viţă de vie) şi struguri de 

masă. 

 

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au 

investiţii în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru 

acest criteriu de selecţie. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sisteme de irigaţii 

se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 

eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare 

prioritare 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 

mai jos: 

(i) bovine 

- carne 

- lapte 

 

(ii) ovine şi caprine 

- îngrăşare 

- reproducţie 

 

(iii) porcine, din care: 

- reproducţie 

- îngrăşare 

 

(iv) păsări, din care: 

- carne 

- ouă 

 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

producerea şi utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un 

punctaj suplimentar 

 

 

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă -  exploataţiile care produc, în 

principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează şi o parte 

din producţia realizată 

Beneficiarul, cu minimum 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 

care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei 
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forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 

Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 

FEADR pentru acelaşi tip de activitate 

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 

Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole 

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 

depunerii proiectului 

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate 

Criterii de selecţie locale: 

- Beneficiarii trebuie să aibă punct de lucru în care urmează a fi 

realizata investiţia pe teritoriul GAL 

- un punctaj suplimentar vor primi proiectele iniţiate de femei şi/sau 

care au ca beneficiarii peste 50% femeie 

Volumul sprijinului Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 

este de 5.000 de Euro, această sumă reprezentând valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 

Intensitatea sprijinului este diferenţiată în funcţie de anii de 

finanţare după cum urmează: 

Pentru perioada 2010 – 2013: 

I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea şi 

utilizarea energiei regenerabile şi nu sunt forme asociative. 

- Pentru sectorul zootehnic la care valoarea maximă eligibilă a unui 

proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului 

nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 800.000 Euro). 

- Pentru sectorul vegetal la care valoarea maximă eligibilă a unui 

proiect nu va depăşi 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului 

nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 400.000 Euro). 

- Pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizează 

implementarea standardului privind protecţia apelor împotriva poluării 

cu nitraţi din surse agricole care se aplică numai pentru fermele 

existente valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 

2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% 

(reprezentând 800.000 Euro), sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia 

de către Comisia Europeană. 

- Pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizează 

implementarea standardului „îndeplinirea standardelor pentru laptele 

crud” care se aplică numai pentru fermele existente de bovine (vaci de 

lapte şi bivoliţe valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 

250.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% 

(reprezentând 100.000 Euro) sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia 

de către Comisia Europeană. 

 

În situaţia în care prin proiect se propun investiţii pentru 

implementarea ambelor standarde (protecţia apelor împotriva poluării 
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cu nitraţi din surse agricole şi lapte crud) valoarea maximă eligibilă a 

unui proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro, din care maximum 250.000 

Euro pentru investiţii în implementarea standardelor pentru laptele 

crud, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 

800.000 Euro, din care 100.000 Euro pentru investiţii în standardele 

pentru laptele crud). 

- Pentru proiectele depuse de beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de 

finanţare valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 50.000 

Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 

20.000 Euro). 

Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

o 10% - pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta 

sub 40 ani, la data depunerii Cererii de finanţare; 

o 10% - pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele 

montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în 

arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 200015 (conform 

Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii); 

o 10% - pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor 

provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea 

eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii 

pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul 

proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică 

exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri 

de operaţiuni. 

 

Finanţare: 

1. Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 50,00% (40% + 10% proiecte 

pentru tineri) - EURO 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

 

Cost total 

mediu 

(euro) 

 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

 

Contribuţia 

publică 

naţională 

 

Contribuţia 

privată 

 

2* 100,000.00 200,000.00 80,000.00 20,000.00 100,000.00 

39* 25,000.00 975,000.00 390,000.00 97,500.00 487,500.00 

TOTAL: 

41* 

28,658,54 1,175,000.00 470,000.00 117,500.00 587,500.00 

*) proiecte pentru tineri 

 

Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc 

Realizare Numărul total de exploataţii 41 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

175 

 

sprijinite: 

 - din care femei 5 

 - număr de exploataţii de 

semi-subzistenţă sprijinite 

5 

 -  exploataţii care produc şi 

utilizează energia 

regenerabilă 

10 

 Volumul total al investiţiei 1 175,000.00 

                 Rezultat număr de exploataţii care 

realizează/introduc noi 

produse şi/sau noi tehnologii 

împărţit în funcţie de 

reorganizarea producţiei 

25% 

                 Impact Creşterea productivităţii 

muncii  

10% 

 

 

Măsura 123- Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere 

 

Măsura Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

Articole care stau la baza 

măsurii 

Articolul 20 (b) (i) şi 26 din Regulamentul (CE) nr. 

1698/2005, Articolul 17 şi punctul 5.3.1.2.3. din Anexa II a 

Regulamentului (CE) nr. 1974/2006, Articolul 34 şi Anexa 

VIII, secţiunea II (3)din Tratatul privind aderarea României 

la Uniunea Europeană,  

Articolul 1 punctul 2 (1) (b, c, e) al Regulamentului  (CE) 

nr.473/2009 

Anexa  Regulamentului (CE) nr. 74/2009 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

 

Codul măsurii 123 

Motivaţia  sprijinului În România industria alimentară reprezintă principala piaţă 

de desfacere pentru produsele obţinute în sectorul primar. 

Numărul întreprinderilor din industria alimentară a crescut în 

perioada 1998-2006 cu 585 de unităţi, ajungând în prezent la 

un număr de aproximativ 11 000. Ponderea industriei 

alimentare în cadrul industriei prelucrătoare a fost relativ 

ridicată în 2005 dar în scădere treptată faţă de 1998, ceea ce 

înseamnă că sectorul alimentar, alături de întregul sector al 

industriei prelucrătoare trece printr-o perioadă de 

restructurare. S-au înregistrat creşteri ale producţiei în cazul 

unor grupe cum ar fi: preparate din carne, produse lactate 

proaspete şi brânzeturi, uleiuri comestibile iar pentru alte 

grupe de produse (conserve de legume fructe, lapte de 

consum, făină de grâu şi secară) s-au înregistrat scăderi.  
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Sectorul de procesare agro-alimentar joacă un rol foarte 

important nu numai în crearea de noi oportunităţi pentru 

ocuparea forţei de muncă, dar şi în nutriţie şi sănătate 

publică. 

Numeroase comunităţi rurale din zonele bogate în păduri se 

bazează semnificativ pe procesarea produselor forestiere 

lemnoase şi nelemnoase. Spre deosebire de lemn, care este 

principalul produs al pădurii recompensat pe pieţele 

existente, produsele nelemnoase ale pădurii includ seminţe, 

fructe, frunze, răşini, taninuri, ciuperci, plante medicinale şi 

alte asemenea. Sectorul de recoltare şi procesare a produselor 

pădurii nu este suficient de dezvoltat, în condiţiile în care 

întreprinderile implicate sunt adesea de foarte mică 

dimensiune şi au dotări limitate, necesitând investiţii pentru 

atingerea standardelor comunitare, privind calitatea 

produselor, protecţia mediului şi asigurarea protecţiei muncii.  

Ţinutul Argeşul de Mijloc are 31.844 ha pădure, iar la 

nivelul ţinutului există câteva iniţiative de prelucrare a 

lemnului, însă mult prea puţine şi nedezvoltate faţă de 

potenţialul forestier al teritoriului. 

De asemenea ţinutul are tradiţie în prelucrarea legumelor 

şi fructelor (datorită fostei Fabrici de lugume şi Fructe din 

comuna Băiculeşti). Chiar în prezent, în foarte multe 

gospodării din Ţinut, gospodinele fac conserve, dulceţuri, 

sirop, însă pentru proprile lor familii (Băiculeşti, Merişani, 

Mărăcineni, Ştefăneşti, Mălureni ). 

În perspectiva comercializării produselor din legume şi 

fructe, Ţinutul are o piaţă de desfacere datorită amplasării 

între 3 poli economici Piteşti, Curtea de Argeş şi Vâlcea. 

În acest context, măsura 123 se pretează zonei şi intenţiilor 

de dezvoltare ale cetăţenilor. 

Obiectivele urmărite prin 

implementarea proiectului şi 

raportul cu strategia de 

dezvoltare 

Prin implementarea de proiecte pe Măsura 123 se urmăreşte  

”Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 

forestiere" şi are ca obiective:  

a.  Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee 

pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere 

competitive;  

b.  Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare 

atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a 

produselor obţinute; 

c.  Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin 

creşterea valorii adăugate a produselor agricole;  

d. Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum 

şi a eficienţei economice a activităţii micro-
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întreprinderilor,  prin dezvoltarea şi modernizarea echipamen

telor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare. 

 

Măsura 123 – „ Creşterea valorii adăugate a produselor 

agricole şi forestiere” răspunde: 

 Priorităţii nr. I a Planului de Dezvoltare Locală 

Ţinutul Argeşul de Mijloc - ”Creşterea performanţei 

productive a activităţilor agricole şi forestiere prin 

investiţii în modernizarea fermelor şi organizarea 

fermierilor în toate comunităţile din Ţinutul Argeşul 

de Mijloc”  

 Obiectivului  specific I.3. ”Dezvoltarea şi adaptarea 

întreprinderilor la noile standarde comunitare 

pentru îmbunătăţirea veniturilor sprijinite prin 

creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 

forestiere” 

Complementaritatea  cu alte 

măsuri 

La nivel european: Politica Agricolă Comună, pilonul 2 

Politica de Dezvoltare Rurală care îşi propune creşterea 

dinamismului economic al zonelor rurale, prin menţinerea 

dinamismului social, a agriculturii durabile şi asigurarea 

conservării şi îmbunătăţirii resurselor naturale, privind în 

mod exclusiv zonele rurale si peri-urbane. 

La nivel naţional, 

este complementară cu prioritatea CNSR (Cadrul Strategic 

Naţional de Referinţă) – ”Promovarea dezvoltării teritoriale 

echilibrate – scopul este stoparea şi, eventual, inversarea 

tendinţei de accentuare a disparităţilor de dezvoltare prin 

sprijinirea şi promovarea unei dezvoltări economice şi 

sociale echilibrate a Regiunilor”. Acţiunile vor sprijini 

dezvoltarea regiunilor prin crearea condiţiilor necesare 

stimulării creşterii economice a regiunilor mai puţin 

dezvoltate, precum şi restructurarea zonelor rurale şi urbane. 

Investiţiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii şi 

stabilirea legăturilor locale cu reţelele naţionale, europene şi 

inter-continentale care conectează România la pieţele 

internaţionale. Acţiunile vor viza coridoarele şi polii de 

dezvoltare existenţi sau emergenţi şi vor crea condiţiile 

necesare dezvoltării integrate, stabilind conexiunile cu 

reţelele regionale, naţionale şi trans-europene. Sprijinul 

acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local 

şi regional şi la dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

în vederea sprijinirii turismului şi dezvoltării mediului urban. 

Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul 

strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de 
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dezvoltare spaţială şi integrare în structurile spaţiale europene 

2007–2025. 

  

La nivel regional: Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi 

eficientizarea agriculturii 

Cuprinde o serie de 7 măsuri care încearcă să acopere 

întregul spectru al problematicii rurale: dezvoltarea 

infrastructurilor fizice şi sociale, diversificarea economiei 

rurale, modernizarea şi dezvoltarea sectoarelor agricol şi 

agro-alimentar, alături de îmbunătăţirea infrastructurii de 

sprijin a agriculturii, sprijin pentru marketingul produselor 

agricole şi acţiuni de sprijinire a îmbunătăţirii mediului 

înconjurător, precum şi dezvoltarea serviciilor locale cu 

specific rural. 

 

La nivel judeţean: Axa prioritară 2: Consolidarea mediului de 

afaceri local şi axa prioritare 4: Dezvoltare urbană şi rurală 

durabilă 

 

În ceea ce priveşte raportarea la PNDR, Măsura 123 

"Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 

forestiere" se încadrează în Axa I – „Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective 

principale: 

a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee 

pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere 

competitive;  

b. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare 

atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a 

produselor obţinute; 

c. Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin 

creşterea valorii adăugate a produselor agricole;  

d. Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum 

şi a eficienţei economice a activităţii micro-întreprinderilor, 

prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor 

şi tehnologiilor de prelucrare. 

 

Domeniul de acţiune Sprijinul pentru această măsură se acordă pentru realizarea de 

investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor 

pentru procesarea şi marketingului produselor agricole care 

procesează materii prime. Măsura are ca scop: 

- dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii; 

- promovarea investiţiilor pentru producerea şi 

utilizarea energiei din surse regenerabile; 
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- adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele 

locale precum şi deschiderea de noi oportunităţi de 

piaţă; 

- promovarea investiţiilor pentru producerea bio-

combustibilului; 

- promovarea de investiţii pentru respectarea 

standardelor comunitare; 

- creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-

alimentar; 

- aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv 

măsuri de eficienţă energetică; 

- creşterea numărului de locuri de muncă şi a siguranţei 

la locul de muncă. 

 

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale 

şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor 

forestiere prin:  

- creşterea eficienţei sectorului de procesare şi 

marketing a produselor forestiere prin inovaţii şi 

introducerea de noi tehnologii, maşini echipamente, 

cu respectarea standardelor de siguranţă în muncă şi 

protecţie a mediului; 

- adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării şi 

comercializării produselor forestiere, în funcţie de 

resursele locale; 

- îmbunătăţirea competitivităţii unităţilor de prelucrare 

şi comercializare a produselor forestiere prin creşterea 

randamentului instalaţiilor şi proceselor de prelucrare 

si a calităţii produselor; 

- obţinerea de surse de energie regenerabilă din 

biomasă forestieră; 

- îmbunătăţirea dotărilor micro-întreprinderilor prin 

achiziţionarea de echipamente, utilaje etc.; 

- creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul 

procesării şi valorificării produselor forestiere; 

- creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier. 

 

Beneficiari Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 

sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice 

înregistrate în baza legislaţiei din România ca micro-

întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu 

Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi, astfel: 

Pentru investiţiile vizând creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole: 
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- Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – 

definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, 

respectiv în conformitate cu Legea nr.346/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, 

întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 

angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 

milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 din 

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 

- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – 

constituite conform Legii nr.566/ 2004; 

- Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform 

Legii nr.1/2005; 

- Întreprinderi familiale/ Întreprinderi individuale – înfiinţate 

în baza OUG nr.44/2008; 

- Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei 

Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a 

produselor agricole şi silvice şi aparţin următoarelor forme 

juridice: 

- Societăţi comerciale - constituite conform Legii nr. 

31/1990 

- cooperative agricole de procesare a produselor agricole, 

constituite conform Legii nr. 566/2004. 

Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării prin FEADR 

care pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada 

de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea 

întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finanţare, în 

sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la 

categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la 

categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte 

întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe 

toată perioada derulării proiectului şi în perioada de 

monitorizare. 

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 123 derulată 

prin PNDR este restricţionată pentru următoarele categorii de 

beneficiari: 

- Grupurile de producători, grupurile de producători 

recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători din 

domeniul legume şi fructe – aceştia vor beneficia de sprijin 

prin Organizarea Comună de Piaţă (Pilonul I), cu excepţia 

grupurilor de producători din domeniul comercializării 

cartofilor; 

- Beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru 
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Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea 

integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de 

întârziere; 

- Beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate, din 

iniţiativa APDRP, derulate prin FEADR din cauza 

nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o 

vechime mai mic de un an; 

- Beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, 

până la finalizarea litigiului.  

 

Tipuri de acţiuni Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor 

pentru investiţii în active corporale şi/sau necorporale din 

domeniul agricol după cum urmează: 

Lista indicativă a cheltuielilor eligibile: 

2.3.1 Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele 

agricole 

a) Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite 

pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate 

protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum 

şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor; 

b) Construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea 

produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 

c) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, 

instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare; 

d) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii 

materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor 

obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing; 

e) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse 

regenerabile; 

f) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi 

mijloace de transport specializate, necesare activităţii de 

producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de 

fezabilitate sau memoriul justificativ. 

Nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul măsurii 

investiţiile pentru producerea biocombustibililor. 

Investiţii în active corporale – active fizice şi circulante 

(clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.) 

Investiţii în active necorporale – activele necorporale sub 

forma de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli (in sensul 

contabil al cuvântului) de publicitate, cu studii etc. 

Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de 

proprietate al bunului în posesia beneficiarului în perioada de 

implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată. 

Mijloacele de transport specializate reprezintă 
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autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont 

propriu al materiei prime şi/sau producţiei obţinute şi care 

sunt menţionate în studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ, anexate cererii de finanţare, vehiculele care 

îndeplinesc aceleaşi cerinţe şi au o funcţie specifică ce 

necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, 

precum şi cele expres menţionate ca eligibile în fişele 

măsurilor din cadrul PNDR. 

Investiţii în active necorporale: 

a) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a 

calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu 

investiţiile corporale ale proiectului; 

b) Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de 

patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; 

c) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr.55 

din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: 

taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum 

sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea 

implementării proiectului (maximum 8% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi 

maximum 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea 

construcţiilor); 

d) Achiziţionarea de software, identificat ca necesar. 

 

Prin Măsura 123 nu sunt finanţate investiţii care se 

încadrează în următoarele categorii: 

Pentru desfăşurarea de activităţi din domeniul: 

i. procesării sfeclei de zahăr care nu se încadrează în cota 

alocată, precum şi procesarea trestiei de zahăr; 

ii. procesării tutunului; 

iii. investiţii pentru unităţi de ecarisaj; 

iv. investiţii în activitatea de cercetare pentru obţinerea de noi 

produse şi tehnologii în domeniul procesării şi marketingului 

produselor agricole şi forestiere 

v. investiţii care sprijină direct vânzarea cu amănuntul.05 

 

Costuri neeligibile: 

i. construcţia sau modernizarea locuinţei şi sediilor sociale; 

ii. Achiziţionarea de bunuri second-hand; 

iii. achiziţionarea de teren; 

iv. TVA, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil în cazul în care 

este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii 
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decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din 

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 

v. costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi 

chirie; 

vi. comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli 

similare; 

vii. costuri privind contribuţia în natură; 

viii. costuri privind promovarea produselor pe piaţa internă 

prin expoziţii, reclame şi publicitate; 

ix. costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de 

schimburile valutare asociate contului euro APDRP; 

x. costurile aferente unui contract de leasing: taxa de 

management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 

xi. cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu 

excepţia costurilor generale ale proiectului reprezentate de 

costurile necesare pentru pregătirea implementării proiectului 

şi care constau în onorarii/tarife pentru arhitecţi, ingineri şi 

consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 

certificatelor. 

xii. achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi 

transport persoane; 

xiii. investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin 

prevăzute la Art.2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006; 

xiv. investiţiile realizate de către organizaţiile de producători 

din sectorul legume fructe care beneficiază de sprijin prin 

Organizarea Comună de Piaţă. 

 

Criterii de selecţie Unităţi care au un programe de restructurare 

Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele 

comunitare nou introduse 

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi 

prezentată mai jos: 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă;  

(ii) cereale;  

(iii) legume, fructe şi cartofi;  

(iv) seminţe oleaginoase;  

(v) miere de albine;  

(vi) vin. 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie 

regenerabilă se acordă punctaj suplimentar. 

IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu 

există capacităţi de procesare sesiunii pentru care aplică, 

conform legislaţiei în vigoare; 

- Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru 
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Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu o vechime 

de minimum 6 luni în cadrul OIPA. Să nu mai fi beneficiat 

de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 

activitate 

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi 

procesatoare 

IMM-uri care procesează produse tradiţionale 

Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice 

Criterii de  selecţie locală: 

- beneficiarul desfăşoară activitatea în Ţinutul Argeşul 

de Mijloc, 

- creează cat mai multe locuri de muncă pentru 

cetăţenii din ţinut; 

- procesează produse din ţinut. 

Volumul sprijinului Prin Măsura 123 se pot acorda beneficiarilor eligibili şi 

selectaţi fonduri nerambursabile în procent de până la 50%, 

fondurile acordate reprezentând cofinanţarea publică 

(raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care 

trebuie să se adauge cofinanţarea privată. 

Cuantumul sprijinului şi plafoanele maxime ale cofinanţării 

publice pentru un proiect sunt următoarele: 

 Pentru micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi 

mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din 

valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim al 

sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 de 

Euro/ proiect.  

Pentru investiţiile care aparţin unei forme asociative şi care 

deservesc membrii acesteia – cuantumul sprijinului este de 

50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim 

al sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 de Euro/ 

proiect. 

Intensitatea sprijinului pentru Regiunea de Dezvoltare 8 

Bucureşti – Ilfov se limitează la 40% din valoarea eligibilă în 

conformitate cu art.28(3) din Regulamentul 1698/2005 şi cu 

Harta de Ajutor Regional. 

 Pentru alte întreprinderi – cuantumul sprijinului este 

de 25% din valoarea eligibilă a proiectului, cu un 

plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 

2.000.000 de Euro/ proiect. 

Intensitatea sprijinului pentru Regiunea de Dezvoltare  

Bucureşti - Ilfov se limitează la 20% din valoarea eligibilă a 

proiectului (conform art. 28(3) din Regulamentul 

1698/2005). 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin 
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Măsura 123 este de 5.000 de Euro – această sumă 

reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 

În cazul proiectelor care includ şi investiţii care au drept scop 

implementarea noilor provocări, solicitantul completează: 

a) un buget indicativ cuprinzând cheltuielile aferente numai 

pentru acea parte din investiţie care are drept scop 

implementarea noilor provocări. Investiţiile care au drept 

scop implementarea noilor provocări sunt investiţiile pentru 

producerea şi utilizarea energiei regenerabile, producerea de 

biogaz utilizând deşeuri organice (energia obţinută va fi 

folosită numai la nivelul unităţii de producţie), investiţii 

pentru îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor 

lactate şi investiţii pentru stocarea şi tratamentul apelor 

reziduale. 

b) un buget indicativ cuprinzând cheltuielile aferente 

celorlalte tipuri de investiţii (cu excepţia părţii de investiţie 

care are drept scop implementarea noilor provocări); 

c) un buget indicativ care totalizează bugetul a) + b). 

Finanţare: 

1. Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50,00% 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

 

Cost total 

mediu 

(euro) 

 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

 

Contribuţia 

publică 

naţională 

 

Contribuţia 

privată 

 

2 100,000.00 200,000.00 80,000.00 20,000.00 100,000.00 

      

TOTAL: 2 100,000.00 200,000.00 80,000.00 20,000.00 100,000.00 
 

Indicatori:  

Tipul de indicator Indicator GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc 

Realizare Numărul total de exploataţii 

sprijinite: 

2 

 - din care tineri 1 

 -  exploataţii care produc şi 

utilizează energia 

regenerabilă 

1 

 Volumul total al investiţiei 200,000.00 

                 Rezultat număr de exploataţii care 

realizează/introduc noi 

produse şi/sau noi tehnologii 

împărţit în funcţie de 

reorganizarea producţiei 

1 

                 Impact Creşterea  productivităţii 

muncii  

20% 
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Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență 

 

Măsura Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Articole care stau la 

baza măsurii 

Articolul 20 d (i) şi articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 

Articolul 24 şi punctul 5.3.1.4.1 din Anexa II a Regulamentului 

(CE) nr.1974/2006 

 

Codul măsurii 141 

Motivaţia  sprijinului În România, ca urmare a retrocedării terenurilor, majoritatea fermelor 

individuale se caracterizează printr-o putere economică redusă şi 

orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter 

de subzistenţă şi semi-subzistenţă. Deschiderea acestora către piaţă 

este relativ redusă, atât în ceea ce priveşte input-urile necesare cât şi 

outputurile. Deoarece există un număr mare de ferme mici în România 

(de subzistenţă şi semi-subzistenţă), pentru care nu există posibilităţi 

reale de restructurare, numărul fermelor luate în considerare pentru 

sprijin în vederea transformării lor în ferme comerciale, va include 

numai fermele de semi-subzistenţă între 2 şi 8 UDE. Specific 

României, unde relaţia exploataţiilor cu piaţa este mai puţin dezvoltată, 

planul de afaceri va pune accent pe vânzarea producţiei şi nu atât pe 

realizarea de investiţii, acestea din urmă reprezentând baza care va 

permite o schimbare a orientării exploataţiei, dar linia directoare o va 

constitui identificarea oportunităţilor de valorificare a producţiei. 

Sistemul de producţie mixt al acestor exploataţii nu diferă foarte mult 

de segmentul fermelor de subzistenţă (şi anume, combinaţia granivore 

- culturi de câmp), însă există aici o orientare mai puternică spre piaţă. 

În plus, analiza veniturilor acestor gospodării relevă faptul ca o fermă 

din clasa 2 - 4,3 UDE poate acoperi necesarul de auto-consum al unei 

gospodării cu o medie de 1-3 membri. Totuşi, pentru ca o fermă să îşi 

comercializeze o parte din producţie, este nevoie de 2 până la 4 UDE 

suplimentare (Calcul realizat de MADR). 

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 vânzării. Orientarea acestor 

ferme către piaţă necesită schimbarea sistemului de producţie şi 

implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu şi le pot 

permite. Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-

subzistenţă este un instrument menit să determine, în principal, o 

îmbunătăţire a managementului însoţită de transformarea acestora în 

exploataţii familiale comerciale, capabile să identifice noi oportunităţi 
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de valorificare a producţiei. Se va acorda atenţie fermelor de semi-

subzistenţă din zonele defavorizate sau din zone cu importanţă pentru 

mediu (HNV, Natura 2000). În scopul adaptării producţiei din punct de 

vedere calitativ la cerinţele pieţei, fermierii de semi-subzistenţă se pot 

asocia în grupuri de producători şi pot accesa, de asemenea, măsurile 

ce vizează îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi utilizarea serviciilor 

de consultanţă. 

În Ţinutul Argeşul de Mijloc 32 044 ha reprezintă teren agricol, din 

care 10.256 teren arabil, 2.780 livezi şi pepiniere de pomi fructiferi, 

restul păşuni şi fâneţe. 

Terenurile sunt fărâmiţate excesiv. Majoritatea covârşitoare a 

exploataţiilor agricole din ţinutul Argeşul de Mijloc au dimensiuni 

mici şi nu pot face faţă cerinţelor pieţei: peste 70% dintre exploataţiile 

agricole au sub 1 ha şi doar 20% din totalul acestora sunt între 1-3 ha. 

Exploataţii mai mari de peste 5 ha reprezintă doar 2% din totalul 

exploataţiilor pe teritoriu.  

Cea mai mare pondere o deţin exploataţiile cu suprafaţă de sub 1 ha, 

73% din totalul exploataţiilor, demonstrând un grad de fărâmiţare 

extrem de mare a terenurilor.  

Analizând baza de date a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit, constatăm un interes real în ceea ce priveşte iniţierea 

proiectelor locale de către fermieri, astfel că în ultimii doi ani au fost 

finanţate 55 proiecte, cele mai accesate măsuri fiind 112 şi 141 (măsuri 

accesate doar de tineri).  

În procesul de consultare a comunităţilor rurale la momentul elaborării 

analizei diagnostic din PDL Ţinutul Argeşul de Mijloc, s-a constatat 

un intres crescut pentru dezvoltarea fermelor mici, de subzistenţă, însă 

majoritatea celor consultaţi au acuzat: lipsă piaţă de desfacere, lipsă 

competenţe privind marketingul produselor locale, lipsa asociaţii, lipsa 

de informaţii în ceea ce priveşte oportunităţile de finanţare etc. 

De asemenea, precizăm că în ţinut avem 4 arii avifaunistice protejate 

Natura 2000 datorită lacurilor de acumulare de pe Râul Argeş 

(Zigoneni din comuna Băiculeşti, Vâlcele din Comuna Merişani, 

Goleşti din oraşul Ştefăneşti) şi 4 sit-uri  de importanţă comunitară 

(câte unu pe teritoriile Platforma Cotmeana și Lunca Râul Doamnei și 

două în Muscelele Argeșului ) 

Obiectivele urmărite 

prin implementarea 

proiectului şi raportul 

cu strategia de 

dezvoltare 

Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” 

răspunde: 

 Priorităţii nr.I a Planului de Dezvoltare Locală „Creşterea 

performanţei productive a activităţilor agricole şi forestiere 

prin investiţii în modernizarea fermelor si organizarea 

fermierilor” 

Măsura 141 – „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în 
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obiectivele axei I. 

Obiectivul operaţional al acestei măsuri este asigurarea sprijinirii 

veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de 

semisubzistenţă pentru mai buna utilizare a resurselor umane şi a 

factorilor de producţie, prin: 

• stimularea spiritului antreprenorial; 

• diversificarea activităţilor şi veniturilor. 

 

Complementaritatea  

cu alte măsuri 

La nivel european: Politica Agricolă Comună, pilonul 2 Politica de 

Dezvoltare Rurală care îşi propune creşterea dinamismului economic 

al zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, a agriculturii 

durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii resurselor naturale, 

privind în mod exclusiv zonele rurale si peri-urbane. 

La nivel naţional 

Este complementară cu prioritatea CNSR (Cadrul Strategic Naţional 

de Referinţă) – ”Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate – 

scopul este stoparea şi, eventual, inversarea tendinţei de accentuare a 

disparităţilor de dezvoltare prin sprijinirea şi promovarea unei 

dezvoltări economice şi sociale echilibrate a Regiunilor. Acţiunile vor 

sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea condiţiilor necesare 

stimulării creşterii economice a regiunilor mai puţin dezvoltate, 

precum şi restructurarea zonelor rurale şi urbane. Investiţiile se vor 

concentra pe consolidarea infrastructurii şi stabilirea legăturilor locale 

cu reţelele naţionale, europene şi inter-continentale care conectează 

România la pieţele internaţionale. Acţiunile vor viza coridoarele şi 

polii de dezvoltare existenţi sau emergenţi şi vor crea condiţiile 

necesare dezvoltării integrate, stabilind conexiunile cu reţelele 

regionale, naţionale şi trans-europene. Sprijinul acordat va contribui la 

consolidarea mediului de afaceri local şi regional şi la dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural în vederea sprijinirii turismului şi 

dezvoltării mediului urban. Realizarea coeziunii teritoriale se va 

sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul 

strategic de dezvoltare spaţială şi integrare în structurile spaţiale 

europene 2007–2025.” 

 

  

La nivel regional: Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea 

agriculturii 

Cuprinde o serie de 7 măsuri care încearcă să acopere întregul spectru 

al problematicii rurale: dezvoltarea infrastructurilor fizice şi sociale, 

diversificarea economiei rurale, modernizarea şi dezvoltarea 

sectoarelor agricol şi agro-alimentar, alături de îmbunătăţirea 

infrastructurii de sprijin a agriculturii, sprijin pentru marketingul 

produselor agricole şi acţiuni de sprijinire a îmbunătăţirii mediului 
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înconjurător, precum şi dezvoltarea serviciilor locale cu specific rural. 

 

La nivel judeţean: Axa prioritară 2: Consolidarea mediului de afaceri 

local şi 4: Dezvoltare urbană şi rurală durabilă 

 

În ceea ce priveşte raportarea la PNDR, Măsura 141 "Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistenţă" se încadrează în Axa I –

Obiectivul operaţional al acestei măsuri este asigurarea sprijinirii 

veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de 

semisubzistenţă pentru mai buna utilizare a resurselor umane şi a 

factorilor de producţie, prin: 

• stimularea spiritului antreprenorial; 

• diversificarea activităţilor şi veniturilor 

Complementaritatea cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri: 

Sprijinul acordat acestei masuri este complementar acţiunilor 

prevăzute în cadrul altor măsuri din PNDR, Axa I (111 „formare 

profesionala, informare şi difuzare de cunoştinţe", 121 „Modernizarea 

exploataţiilor agricole", 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători", 

143 ”fumizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

agricultori"), din Axa II şi Axa III. 

Pentru încurajarea fermelor de semi-subzistenţă să intre pe piaţă, 

beneficiarii sprijinului acordat prin această măsura pot accesa 

concomitent mai multe măsuri în cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală. De exemplu, un fermier de semi-subzistenţă poate 

să acceseze măsurile care vizează formarea profesională şi serviciile de 

consultanţă. După caz, fermierul poate accesa şi măsura de 

modernizare a exploataţiilor agricole, sau alte măsuri cum ar fi: 

înfiinţarea grupurilor de producători, dezvoltarea de activităţi non-

agricole şi acordarea de plăţi compensatorii pentru agro-mediu, în 

special pentru agricultura ecologică. 

De asemenea sprijinul este complementar acţiunilor prevăzute în 

cadrul măsurilor din alte Fonduri: 

• Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR); 

• Fondul de Coeziune (FC); 

• Fondul Social European (FSE). 

 

Domeniul de acţiune Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura veniturile 

necesare în perioada de restructurare şi transformarea fermelor de 

semi-subzistenţă în exploataţii 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. 
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Beneficiari Sprijinul se acorda fermierilor aşa cum sunt definiţi în subcapitolul 5.2 

din PNDR. Aceştia sunt persoane fizice şi persoane fizice autorizate în 

vârstă de până la 62 de ani, care prezintă un Plan de afaceri pentru 

restructurarea exploataţiei agricole. 

Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari 

potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii 

contractului de finanţare. 

Definiţia fermei de semi-subzistenţă ţinând cont de dimensiunea 

minimă şi/sau maximă a acesteia, procentul producţiei vândute şi/sau 

nivelul de venit al fermelor. 

Ferma de semi-subzistenţă este ferma care produce, în principal, pentru 

consumul propriu, dar care comercializează şi o parte din producţia 

realizată.  

Dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistenţă poate varia 

între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabilă, ferma de semi-subzistenţă 

poate desfăşura şi activităţi non-agricole generatoare de venituri. 

Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin 

care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole 

determinate pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia 

Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune 

economica este de 1.200 Euro. 

Definirea viitoarei viabilităţi economice:  

După o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea 

economica a fermei de semi-subzistenţă va fi demonstrată prin 

creşterea cu 20% a producţiei destinate comercializării şi prin creşterea 

cu minimum 3 UDE a dimensiunii exploataţiei, comparativ cu situaţia 

iniţială menţionată în planul de afaceri. 

Sumarul cerinţelor planului de afaceri 

Planul de afaceri întocmit pentru obţinerea sprijinului în cadrul acestei 

masuri trebuie să cuprindă următoarele cerinţe: 

• scurta descriere a situaţiei curente; 

• Obiectivele restructurării; 

• După caz, investiţiile necesare pentru atingerea obiectivelor; 

• Schimbările de management vizate; 

• Pregătirea profesională vizată; 

• Tipul şi cantitatea produselor obţinute in timpul şi după restructurare, 

inclusiv oportunităţile de piaţă; 

• Demonstrarea viitoarei viabilităţi economice: costuri, venituri şi 

cheltuieli realizate, modalitatea de asigurare a consumului propriu şi 

creşterea cantităţii producţiei destinată comercializării; 

• Evaluarea principalelor riscuri; 

• Elemente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de mediu, în special 

când exploataţia se află într-o zonă cu importanta pentru mediu (HNV, 

Natura 2000); 
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• Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective şi etape. 

Beneficiarul poate prezenta în planul de afaceri detalii despre sprijinul 

pe care doreşte să-l obţină şi prin accesarea altor măsuri din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

În Planul de afaceri prezentat, beneficiarul poate include venituri 

generate de activitatea agricolă desfăşurată pe terenuri luate în arendă 

pe o perioada de timp corespunzătoare cel puţin perioadei acoperite de 

planul de afaceri. 

Planul de afaceri trebuie să includă toate detaliile privind investiţiile 

care se realizează atât din sprijinul acordat prin măsura cat şi/sau prin 

accesarea măsurii 121 Modernizarea exploataţiilor agricole". 

Elaborarea Planului de afaceri va putea fi sprijinita prin măsura 143 

„Furnizarea de servicii de consiliere şi consultantă pentru agricultori" 

şi constituie document justificativ pentru accesarea măsurii 121 

„Modernizarea exploataţiilor agricole". 

Verificarea conformităţii cu planul de afaceri se va realiza după o 

perioada de 3 ani de la acordarea sprijinului. Daca la verificare ferma 

de semi-subzistenţă nu îndeplineşte conformitatea cu planul de afaceri, 

aceasta nu va mai beneficia de sprijin in următorii 2 ani, cu excepţia 

situaţiei când neconformitatea acestuia a fost determinata de cauze 

independente de voinţa beneficiarului, definite ca fiind cauze de forţă 

majoră: inundaţii, seceta prelungita, furtuni etc., pentru care se 

întocmesc dosare de către comisiile locale de specialitate, constituite in 

acest scop. 

Fermierii care beneficiază de sprijin prin această măsură sunt obligaţi 

să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de 

formare profesionala prin măsura 111 „formare profesionala, 

informare şi difuzare de cunoştinţe" în cel puţin unul din domeniile: 

managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia 

mediului, agricultura ecologică etc. Ca urmare, potenţialii beneficiari, 

in special cei din zonele cu importanta pentru mediu vor putea să îşi 

dezvolte acele mijloace şi practici agricole care să conducă la 

conservarea biodiversităţii şi protejarea ecosistemelor naturale (ex. 

pajişti, păşuni, fâneţe). De asemenea, fermele de semi-subzistenta care 

accesează măsura de agro-mediu vor fi prioritare, acestea având ca 

scop nu numai raţiuni economice, dar şi de mediu. 

Tipuri de acţiuni  Restructurare fermă de semi-subzistentă 

Criterii de selecţie • să facă parte cu minimum 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 

care aplică, dintr-o forma asociativă recunoscută conform legislaţiei 

naţionale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativă 

etc.); 

• să acceseze măsura de agro-mediu; 

• să fie in zona defavorizata; 

• să aparţină tinerilor fermieri; 
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• să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea 

conformităţii cu standardele comunitare. 

  

Criterii locale de selecţie: 

- Conducătorul fermei /explotaţiei să aibă vârsta sub 40 de ani 

- Activităţile incluse în Planul de Afaceri au caracter inovativ 

- Fermele conduse de femei vor fi punctate suplimentar 

- Activităţile incluse în Planul de Afaceri se desfăşoară în 

parteneriat. 

 

Volumul sprijinului Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri este de 1.500 de 

Euro/an/ferma de semisubzistenta. 

Sprijinul se acorda pentru o perioada de maximum 5 ani pentru cererile 

aprobate înainte de 31 decembrie 2013. 

 

Finanţare: 

1. Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100,00% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

 

Cost total 

mediu 

(euro) 

 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

 

Contribuţia 

publică 

naţională 

 

Contribuţia 

privată 

 

39 7,500.00 292,500.00 234,000.00 58,500.00 0.00 
 

Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc 

Realizare Numărul total de exploataţii 

sprijinite: 

39 

 - din care femei 19 

 - Activităţile au caracter 

inovativ  

10 

 Volumul total al investiţiei 292,000.00 

                 Rezultat - număr ferme intrate pe 

piaţă  

- creşterea productivităţii 

muncii creştere anuală cu 

- persoane fizice  

- persoane juridice  

- conduse de tineri sub 40 de 

ani  

- care aplică pentru agro-

mediu  

- rezultat număr de ferme 

care introduc noi produse  

20 

 

Anual 8% 

 

20 

5 

39 

 

9 

 

 

10 
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Măsura 312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 

Măsura Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 

Articole care stau la 

baza măsurii 

Articolele 52 (a) (ii) şi 54 ale Regulamentului (CE) Nr.1698/2005 

Punctul 5.3.3.1.2 din Anexa II a Regulamentului nr.1974/2006 

Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009 

Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

 

Codul măsurii 312 

Motivaţia  sprijinului Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării 

coeziunii economice şi sociale impune acordarea unei atenţii 

deosebite dezvoltării zonelor rurale. Funcţiile economice ale 

acestor zone, depind aproape în întregime, de existenţa 

activităţilor agricole. Această situaţie explică necesitatea creării de 

locuri de muncă alternative, precum şi a surselor de venituri 

adiţionale din activităţi non-agricole, alături de reorientarea 

forţei de muncă spre activităţi non-agricole productive şi către 

dezvoltarea serviciilor pentru populaţia rurală. 

Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa 

cea mai semnificativă de creare de locuri de muncă/obţinere de 

venituri în spaţiul rural, atât pentru economiile deja dezvoltate cât şi 

pentru cele în curs de dezvoltare. 

În contextul agendei de la Lisabona şi Goteborg, UE prevede 

faptul că o economie puternică va conduce către crearea de locuri 

muncă alături de priorităţile sociale şi de mediu, pentru a asigura 

dezvoltarea durabilă şi incluziunea socială, în acest sens, un element 

cheie este reprezentat de exploatarea oportunităţilor pentru creşterea 

economică şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural prin 

intermediul micro-întreprinderilor. 

În prezent există disparităţi profunde la nivel regional, şi mai ales 

între zonele urbane şi rurale, în ceea ce priveşte mediul de 

afaceri, ca urmare a unei infrastructuri slab dezvoltate în zonele 

rurale, a lipsei resurselor financiare, a dificultăţilor de accesare a 

creditelor dar şi a nivelului redus de pregătire antreprenorială. 

Analiza micro-întreprinderilor din spaţiul rural evidenţiază 

capacitatea redusă a acestora de a răspunde necesităţii de a furniza 

locuri de muncă pentru populaţia din spaţiul rural (o medie mai 

mică de 3 locuri de muncă/micro-întreprindere); în anul 2005, 

acestea reprezentau 13% din numărul total de microîntreprinderi la 

nivel naţional şi aproximativ 4,2 micro-întreprinderi/1000 

locuitori. 
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Micro-întreprinderile existente în spaţiul rural acoperă o gamă 

limitată de activităţi productive şi servicii şi nu valorifică suficient 

resursele locale. Majoritatea s-au orientat către comerţ (aprox. 70% 

din totalul micro-întreprinderilor din sectorul serviciilor), datorită 

recuperării rapide a investiţiilor şi a unei experienţe minime 

necesare pentru organizarea unor astfel de activităţi, în timp ce, 

industria prelucrătoare deţine doar 16% din totalul micro-

întreprinderilor din spaţiul rural. 

Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-

întreprinderilor, precum şi locuitorilor din spaţiul rural care doresc 

să desfăşoare o activitate economică devenind antreprenori. O 

atenţie deosebită se va acorda femeilor din spaţiul rural, dat fiind 

faptul că datele statistice arată că acestea dezvoltă afaceri într-un 

număr mult mai redus decât bărbaţii, în acelaşi timp tinerii 

reprezintă categoria cea mai afectată de şomaj şi care manifestă 

tendinţa cea mai mare de a pleca spre mediul urban şi peste graniţe. 

Totodată, activităţile meşteşugăreşti şi alte activităţi tradiţionale ce 

sunt îndeletniciri ale locuitorilor din spaţiul rural, tind să fie din ce 

în ce mai puţin practicate, în special de către generaţia tânără. 

În acest context, sunt vizate crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi care promovează meserii tradiţionale precum 

meşteşugurile şi care pot contribui la creşterea numărului locurilor 

de muncă, precum şi la perpetuarea acestor activităţi care dau 

specificul, dar şi valoare spaţiului rural românesc. 

Având în vedere situaţia actuală ce caracterizează dezvoltarea 

mediului de afaceri în spaţiul rural este necesar un sprijin 

comunitar şi naţional susţinut pentru promovarea activităţilor non-

agricole, care să conducă la creşterea veniturilor populaţiei 

rurale, creare de locuri de muncă, diminuarea disparităţilor 

dintre rural şi urban. Astfel, este necesară promovarea 

diversificării activităţilor prin asimilarea de noi competenţe 

antreprenoriale, dobândirea de noi abilităţi şi furnizarea de noi 

servicii pentru populaţia rurală. Aceşti factori vor contribui la 

creşterea economică şi implicit la schimbarea mentalităţii şi la 

creşterea standardului de viaţă în mediul rural, precum şi la 

stabilitatea echilibrului teritorial, social şi economic. 

Numărul de micro-întreprinderi din Ţinutul Argeşul de Mijloc este 

relativ mare dar domeniul de activitate este restrâns şi necesită 

dezvoltarea acestui capitol al economiei cu adaptare la specificul 

zonei. 

 

Obiectivele urmărite 

prin implementarea 

proiectului şi raportul 

Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi” răspunde: 

 Priorităţii nr.II a Planului de Dezvoltare Locală - 
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cu strategia de 

dezvoltare 

”Dezvoltarea activităţilor economice alternative la 

activităţile agricole, prin investiţii non-agricole, cu accent 

pe crearea locurilor de muncă şi creşterea calităţii vieţii”. 

 Obiectivul specific: II. 1. ”Crearea şi dezvoltarea micro-

întreprinderilor ce furnizează servicii non-agricole în 

spaţiul rural, promovarea iniţiativelor tinerilor şi femeilor 

în sectorul non-agricol” 

 Obiectivelor operaţionale: 

Crearea de micro-întreprinderi precum şi 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 dependenţă faţă de agricultură prin 

dezvoltarea sectorului non-agricol. 

 

Complementaritatea  

cu alte măsuri 

La nivel european: Politica Agricolă Comună, pilonul 2 Politica de 

Dezvoltare Rurală care îşi propune creşterea dinamismului 

economic al zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, a 

agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii 

resurselor naturale, privind în mod exclusiv zonele rurale si peri-

urbane. 

La nivel naţional 

Este complementară cu prioritatea CNSR (Cadrul Strategic 

Naţional de Referinţă) – ”Promovarea dezvoltării teritoriale 

echilibrate – scopul este stoparea şi, eventual, inversarea tendinţei 

de accentuare a disparităţilor de dezvoltare prin sprijinirea şi 

promovarea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate a 

Regiunilor. Acţiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea 

condiţiilor necesare stimulării creşterii economice a regiunilor mai 

puţin dezvoltate, precum şi restructurarea zonelor rurale şi urbane. 

Investiţiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii şi 

stabilirea legăturilor locale cu reţelele naţionale, europene şi inter-

continentale care conectează România la pieţele internaţionale. 

Acţiunile vor viza coridoarele şi polii de dezvoltare existenţi sau 

emergenţi şi vor crea condiţiile necesare dezvoltării integrate, 

stabilind conexiunile cu reţelele regionale, naţionale şi trans-

europene. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de 

afaceri local şi regional şi la dezvoltarea patrimoniului natural şi 

cultural în vederea sprijinirii turismului şi dezvoltării mediului 

urban. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul 

strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de 

dezvoltare spaţială şi integrare în structurile spaţiale europene 2007–



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

196 

 

2025.” 

  

La nivel regional: Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurala şi 

eficientizarea agriculturii 

Cuprinde o serie de 7 măsuri care încearcă să acopere întregul 

spectru al problematicii rurale: dezvoltarea infrastructurilor fizice şi 

sociale, diversificarea economiei rurale, modernizarea şi dezvoltarea 

sectoarelor agricol şi agro-alimentar, alături de îmbunătăţirea 

infrastructurii de sprijin a agriculturii, sprijin pentru marketingul 

produselor agricole şi acţiuni de sprijinire a îmbunătăţirii mediului 

înconjurător, precum şi dezvoltarea serviciilor locale cu specific 

rural. 

Prioritatea 5 – dezvoltarea zonelor rurale şi montane, vizând: 

diversificarea economiei rurale prin diversificarea activităţilor non-

agricole, sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea micro-

întreprinderilor, încurajarea activităţilor turistice; îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de bază 

pentru populaţie, renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea 

patrimoniului rural, pregătire profesională, îmbunătăţirea 

competenţelor de management şi implementare a strategiilor locale 

de dezvoltare; dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi  a 

exploataţiilor forestiere prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole 

şi forestiere; creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi 

adaptarea ofertei la cerinţele pieţei; promovarea iniţiativelor locale 

prin încurajarea acţiunilor de tip “LEADER”; asigurarea pescuitului 

durabil şi dezvoltarea acvaculturii. 

La nivel judeţean: Axa prioritară 2: Consolidarea mediului de 

afaceri local şi Axa prioritară 4: Dezvoltare urbană şi rurală durabilă 

 

În ceea ce priveşte raportarea la PNDR, Măsura 312 „Sprijin 

pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” se 

încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 

rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general 

dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor 

non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor adiţionale 

 

Domeniul de acţiune Sprijinul activităţilor non-agricole în spaţiul rural prin 

intermediul dezvoltării micro-întreprinderilor atât nou create 

cât şi existente. 

Acţiunile prevăd: 

i. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

• Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, 

tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.); 
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• în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - 

începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); 

• Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, 

producerea de ambalaje etc. 

ii. Investirii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de 

artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific 

local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare 

instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul 

acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute 

din aceste activităţi). 

iii. Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: 

• Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

• Servicii de conectare şi difuzare internet; 

• Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor 

de transport) protecţie fito-sanitară, însămânţare artificială a 

animalelor, servicii sanitar-veterinare; 

• Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. 

iv. Investiţii în producerea de energie regenerabilă 

• Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte 

surse regenerabile decât bio-combustibilii.  

 

Beneficiari Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea 

Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare 

(având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau 

active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro). 

Persoane fizice (neînregistrate ca operatori economici) - care se vor 

angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se 

autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să 

funcţioneze ca micro-întreprindere. 

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt 

eligibili pentru schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din 

PNDR. 

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de 

selecţie prevăzute în această fişă este considerat că îndeplineşte 

condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006. 

 

Tipuri de acţiuni  Se vor sprijini operaţiuni legate de: 

• Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea 

clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje 

etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 

• Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv 

achiziţionarea în leasing a acestora. 

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi 
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susţinute costurile generale legate de întocmirea proiectului precum 

taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţă, studii de 

fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, 

achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu 

prevăd construcţii, în limita a 5%. 

 

Criterii de selecţie i. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi 

similare în ultimii 3 ani; 

ii. Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un 

loc de muncă/25.000 Euro investiţi; 

iii. Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de 

artizanat; 

iv. Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la 

data depunerii proiectelor; 

v. Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate), 

vi. Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare; 

vii. Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru 

producere a energiei din alte surse regenerabile decât 

biocombustibilii. 

viii. Proiectele ce vizează abordări inovative în sectorul non-agricol. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru activităţile 

meşteşugăreşti, de artizanat şi energie regenerabilă, se acordă 

proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 

 

Criterii de selecţie locale: 

- Proiecte propuse de persoane cu vârsta sub 40 de ani cu 

domiciliul în ţinut; 

- Proiecte propuse de femei vor fi punctate suplimentar 

- Proiecte care propun acţiuni şi/sau tehnologii inovative 

- Proiecte care oferă integrat mai multe servicii vor primi 

punctaj suplimentar 

- Proiecte ce abordează probleme de mediu vor fi punctate 

suplimentar 

 

Volumul sprijinului Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 85% 

din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: 

• 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice 

autorizate; 

• 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi 

desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; 
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• 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi. 

Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără 

discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, 

apartenenţă politică sau religioasă etc. 

Prevederi privind ajutorul de stat: 

Sprijinul acordat prin această măsură se va face conform 

Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 

2006 de aplicare a Art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de 

minimis" , Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea totală a 

ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un 

beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/beneficiar şi 100.000 Euro/beneficiar în cazul 

sectorului de transport rutier). Aceste plafoane se aplică indiferent 

de forma ajutorului ,de minimis" sau de obiectivul urmărit şi 

indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finanţat în 

totalitate sau parţial din surse de origine comunitară. 

 

Finanţare: 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 85% 

 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

 

Cost total 

mediu 

(euro) 

 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

 

Contribuţia 

publică 

naţională 

 

Contribuţia 

privată 

 

13* 10,000.00 130,000.00 88,400.00 22,100.00 19,500.00 

2 55,000.00 110,000.00 74,800.00 18,700.00 16,500.00 

Total: 15 16,000 240,000.00 163,200.00 40,800.00 36,000.00 

 

*) proiecte pentru tineri 

 

Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc 

Realizare numărul de micro-

întreprinderi sprijinite 

15 

 - din care femei 2 

 Volumul total al investiţiei 240,000.00 

                 Rezultat - investiţii în activităţi non-

agricole productive 

- investiţii pentru 

dezvoltarea activităţilor 

precum cele meşteşugăreşti 

şi de artizanat  

4 

 

3 
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- servicii pentru populaţia 

rurală prestate de către 

micro-întreprinderi 

- investiţii în producerea de 

energie regenerabilă 

6 

 

 

2 

 

 

impact creşterea ocupării în sectorul 

secundar şi terţiar în mediul 

rural 

1,5% 

 

 

 

 

Măsura 313- Încurajarea activităților turistice 

 

Măsura Încurajarea activităţilor turistice 

 

Articole care stau la 

baza măsurii 

Articolele 52 (a)(iii) şi 55 ale Regulamentului (CE) Nr. 1698/2005. 

Punctul 5.3.3.1.3 din Anexa II a Regulamentului (CE) Nr.1974/2006 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

 

Codul măsurii 313 

Motivaţia sprijinului Turismul rural, ca şi componentă a turismului naţional în 

ansamblu, este un sub-sector cu potenţial deosebit de dezvoltare, 

reprezentând astfel o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă 

rurală, o modalitate de diversificare a activităţilor economice din 

mediul rural şi un factor de stabilizare a populaţiei rurale. 

Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor 

apărute între diverse zone, constituind şi o sursă de creştere a 

veniturilor populaţiei rurale. 

Un segment important al turismului rural românesc este reprezentat 

de agro-turism, dată fiind prezenţa unui număr ridicat de gospodării 

agricole, localizate în zone cu valoare peisagistică ridicată unde sunt 

păstrate tradiţiile şi obiceiurile străvechi. Având în vedere 

necesitatea reorientării unora dintre aceste gospodării către activităţi 

non-agricole şi de obţinere a veniturilor suplimentare, agro-turismul 

poate fi o bună alternativă. 

Agro-turismul este în general practicat de micii proprietari din 

zonele rurale/gospodăriile rurale, ca activitate secundară, implicând 

în mod activ femeia. Prin această formă de turism se oferă 

posibilitatea turiştilor de a reveni în mijlocul naturii, asigurând 

acestora confortul fizic şi spiritual, precum şi accesul la bucătăria 

autentică specifică fiecărei zone. 

Construirea de noi structuri de primire va fi făcută acordând o 

atenţie deosebită investiţiilor al căror obiectiv principal îl reprezintă 
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calitatea. Acest aspect poate fi indus de către disponibilitatea 

resurselor financiare aduse în ţară de emigranţi sau de către alte 

resurse disponibile, care în general au fost orientate prea puţin, până 

acum către investiţii/piaţă şi mai mult către îmbunătăţirea 

standardului de viaţă şi a locuinţei. 

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. Această 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. 

Susţinerea infrastructurii şi a serviciilor turistice este necesară 

din două motive: unul pentru crearea şi promovarea unui turism 

competitiv în spaţiul rural, iar cel de-al doilea pentru înfiinţarea 

unor reţele locale de promovare şi furnizare a acestor servicii, cu 

implicarea activă a populaţiei rurale, în special a femeilor şi a 

tinerilor. 

Turismul rural, mai mult decât alte tipuri de turism, este orientat 

spre auto-conservare astfel încât dezvoltarea acestuia să nu aibă un 

impact negativ asupra mediului. Tocmai din acest motiv, sprijinul 

acţiunilor din această măsură, vizează prioritar respectarea şi 

promovarea principiilor de dezvoltare durabilă, în acest context, 

extinderea ariei ofertei specifice, stimularea zonelor cu potenţial 

turistic ridicat va fi atent monitorizată, în timp ce, vor fi respectate 

în mod obligatoriu, măsurile de protejare a mediului. 

În ţinut se găsesc foarte multe monumente (132 monumente istoric, 

dintre care 87 sunt de importanţă naţională şi universală şi 45 de 

monumente sunt de importanţă locală)  

De asemenea, ţinutul este caracterizat de un excelent  patrimoniului 

natural reprezentat în primul rând de cele patru arii protejate 

avifaunistic aflate pe cursul râului Argeş – zona lacurilor de 

acumulare, neexeplotate turistic la momentul de faţă. 

Cât priveşte infrastructura turistică, în ţinut sunt 16 societăți 

comerciale înregistrate pentru a oferi servicii de cazare la 

nivelul Ţinutului Argeşul de Mijloc. Numărul total al locurilor 

de cazare din societățile înregistrate la nivelul teritoriului este 

662 locuri. Estimăm însă că numărul locurilor de cazare este 

de două ori mai mare, prin oferta gospodăriilor care oferă 

posibilități de cazare, dar nu sunt înregistrate în sistemul 

pensiunilor rurale 
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De asemenea, merită precizat faptul că în ţinut avem deja un 

Centru  de Informare Turistică (Merişani), iar altul este 

planificat ca iniţiativă comună a trei primării din teritoriu 

(Miceşti, Mărăcineni şi Budeasa). Acest tip de infrastuctură 

este valoros în perspectiva dezvoltării turistice din zonă prin 

faptul că oferă informaţii despre obiectivele turistice din ţinut 

însă poate promova inclusiv produse locale. 

Peisajul natural, specific Ţinutului, 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. 

 

Analizând infrastructura turistică în Ţinutul Argeşul de Mijloc este 

necesară dezvoltarea echipării teritoriale pentru turism, mai cu seamă 

pentru îmbunătăţirea turismului de recreere, turismului de afaceri  

şi turismului cultural- educaţional orientat spre protejarea 

monumentelor, a modului de viaţă a comunităţilor şi cadrului 

natural existent.  

 

Obiectivele urmărite 

prin implementarea 

proiectului şi raportul 

cu strategia de 

dezvoltare 

Măsura 313 – „Încurajarea activităţilor turistice” răspunde: 

 Priorităţii nr. II a Planului de Dezvoltare Locală - 

”Dezvoltarea activităţilor economice alternative la 

activităţile agricole, prin investiţii non-agricole, cu accent 

pe crearea locurilor de muncă şi creşterea calităţii vieţii” 

 Obiectivului specific II.2. Dezvoltarea activităţilor turistice 

în zonele rurale, punerea în valoare a patrimoniului local; 

 raportarea la PNDR, măsura 313 – „Încurajarea 

activităţilor turistice” se încadrează în obiectivele axei III. 

 Obiectivelor operaţionale: 

Creşterea şi îmbunătăţirea 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 

Complementaritatea  

cu alte măsuri 

La nivel european: Politica Agricolă Comună, pilonul 2 Politica de 

Dezvoltare Rurală care îşi propune creşterea dinamismului 

economic al zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, a 

agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii 

resurselor naturale, privind în mod exclusiv zonele rurale si peri-

urbane. 

La nivel naţional 

Este complementară cu prioritatea CNSR (Cadrul Strategic 
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Naţional de Referinţă) – ”Promovarea dezvoltării teritoriale 

echilibrate – scopul este stoparea şi, eventual, inversarea tendinţei 

de accentuare a disparităţilor de dezvoltare prin sprijinirea şi 

promovarea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate a 

Regiunilor. Acţiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea 

condiţiilor necesare stimulării creşterii economice a regiunilor mai 

puţin dezvoltate, precum şi restructurarea zonelor rurale şi urbane. 

Investiţiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii şi 

stabilirea legăturilor locale cu reţelele naţionale, europene şi inter-

continentale care conectează România la pieţele internaţionale. 

Acţiunile vor viza coridoarele şi polii de dezvoltare existenţi sau 

emergenţi şi vor crea condiţiile necesare dezvoltării integrate, 

stabilind conexiunile cu reţelele regionale, naţionale şi trans-

europene. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de 

afaceri local şi regional şi la dezvoltarea patrimoniului natural şi 

cultural în vederea sprijinirii turismului şi dezvoltării mediului 

urban. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul 

strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de 

dezvoltare spaţială şi integrare în structurile spaţiale europene 2007–

2025.” 

  

La nivel regional: 

Prioritatea 5 – dezvoltarea zonelor rurale şi montane, vizând: 

diversificarea economiei rurale prin diversificarea activităţilor non-

agricole, sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea micro-

întreprinderilor, încurajarea activităţilor turistice; îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de bază 

pentru populaţie, renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea 

patrimoniului rural, pregătire profesională, îmbunătăţirea 

competenţelor de management şi implementare a strategiilor locale 

de dezvoltare; dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi  a 

exploataţiilor forestiere prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole 

şi forestiere; creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi 

adaptarea ofertei la cerinţele pieţei; promovarea iniţiativelor locale 

prin încurajarea acţiunilor de tip “LEADER”; asigurarea pescuitului 

durabil şi dezvoltarea acvaculturii. 

La nivel judeţean: Axa prioritară 2: Consolidarea mediului de 

afaceri local,  Axa prioritară 4: Dezvoltare urbană şi rurală durabilă 

şi Axa prioritară 3: Dezvoltarea turismului local Sector 2: 

Valorificarea resurselor turistice naturale în contextul dezvoltării 

durabile 

În ceea ce priveşte raportarea la PNDR, Măsura 313 „Încurajarea 

activităţilor turistice” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi 
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are ca obiectiv general 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. 

Investiţiile susţinute prin Măsura 313 din PNDR, sunt completate de 

intervenţia POS DRU privind orientarea, consilierea şi traning-ul în 

domeniul antreprenori al şi non-agricol acordat locuitorilor din 

mediul rural, în special a acelora care provin din agricultura de 

subzistenţă. 

 

Domeniul de acţiune Sprijinul prin acesta măsură vizează investiţii în spaţiul rural: 

a) Investiţii în infrastructura de primire turistică; 

b) Investiţii în activităţi recreaţionale; 

c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de 

informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.; 

d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de 

turismul rural. 

 

Beneficiari • Micro-întreprinderile; 

• Persoane fizice (neînregistrate ca operatori economici) - care se 

vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se 

autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să 

funcţioneze ca micro-întreprindere; 

• comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei 

naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare inter-

comunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform 

legislaţiei naţionale în vigoare; 

• ONG-uri. 

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt 

eligibili pentru schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din 

PNDR. 

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de 

selecţie prevăzute în această fişă este considerat că îndeplineşte 

condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) 

nr.1974/2006. 

 

Tipuri de acţiuni  Prin această măsură pot fi acoperite următoarele operaţiuni: 

Pentru componenta a): 

- Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de 

primire turistice (structuri agro-turistice şi alte tipuri de structuri 

de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având 

până la 15 camere: 

- Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele 

de agro-turism, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse 
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prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 

3 margarete/stele; 

- Pentru investiţiile în agro-turism structura de primire turistică, 

nivelul de confort şi calitate a serviciilor propuse prin proiect, 

trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 1 margaretă. 

- În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este 

permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire 

turistice. 

- De asemenea, vor fi susţinute investiţiile de racordare la 

utilităţile publice, achiziţionarea de echipamente de producere a 

energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca 

parte componentă a proiectelor. 

Pentru componenta b) 

- Investiţii private în infrastructura turistică de agrement 

independentă sau dependentă de structura de primire turistică 

precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, 

achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru 

plimbări, trasee pentru echitaţie inclusiv prima achiziţie de cai în 

scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi 

asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a 

proiectului), rafting etc. 

Pentru componenta c) 

- Construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de 

informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice; 

- Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru 

structurile de primire turistice din spaţiul rural, conectate la 

sistemele regionale şi naţionale; 

- Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate 

publică etc.; 

- Investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de 

cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare 

acestora (ex.: construcţii, plan înclinat etc.), recondiţionarea 

echipamentelor şi utilajelor; 

- Investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice 

(ex.: "drumul vinului", al olăritului", Cioplitorilor în lemn" etc.). 

Pentru componenta d): 

- Elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a 

materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de 

prezentare, panouri de informare etc. 

 

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 pentru 

toate tipurile de acţiuni, vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea 

de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achiziţionarea în 

leasing a acestora, costurile de instalare şi montaj şi costurile 
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generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru 

arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/memorii 

justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele 

menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în 

limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului, iar 

pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%.  

 

Criterii de selecţie Criterii de selecţie Pentru componenta a), b) : 

- Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 

comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani; 

- Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat dar care nu sunt 

suficient dezvoltate din acest punct de vedere; 

- Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un 

loc de muncă/25.000 Euro investiţii; 

- Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la 

data depunerii proiectului; 

- Proiecte integrate, care combină acţiuni din componentele: a), 

b), c) sau d); 

- Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a 

energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării 

activităţii turistice; 

- Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi 

promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte 

certificate ca fiind produse tradiţionale de marcă, în vederea 

amenajării structurilor de primire turistice; 

- Proiecte de investiţii în agro-turism ai căror aplicanţi nu au 

beneficiat de sprijin pentru investiţii prin măsurile Axei 1. 

Pentru componentele c) şi d): 

- Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel 

naţional/regional/judeţean sau local (de tip LEADER); 

- Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 

comune şi în care există minim 15 acţiuni/investiţii de turism; 

- Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de 

selecţie mai sus menţionate. 

Sistemul de selecţie este prevăzut la subcapitolul 5.2.4. „Procedura 

de selecţie". 

Criterii locale de selecţie: 

- Proiecte propuse de persoane cu vârsta sub 40 de ani 

- Proiecte propuse de femei vor primi punctaj suplimentar 

- Caracterul inovativ al proiectului 

- Proiecte ce abordează probleme de mediu 

- Proiecte promovate în parteneriat 
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- Proiecte cau au o viziune integrată şi au o componentă de 

dezvoltare durabilă 

 

Volumul sprijinului i. Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, 

intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% 

din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 

Euro/proiect; 

ii. Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului 

public nerambursabil va fi de până la: 

• 85 % din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 

Euro/proiect în cazul proiectelor de investiţii în agro-turism; 

• 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 

Euro/proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. 

Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără 

discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, 

apartenenţă politică sau religioasă etc. 

 

Finanţare: 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 85% 

 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

 

Cost total 

mediu 

(euro) 

 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

 

Contribuţia 

publică 

naţională 

 

Contribuţia 

privată 

 

2 50,000.00 100,000.00 68,000.00 17,000.00 15,000.00 

1 100,000.00 100,000.00 68,000.00 17,000.00 15,000.00 

Total: 3 66,666,66 200,000.00 136,000.00 34,000.00 30,000.00 

 

 

Indicatori: 

 

Tipul de indicator Indicator GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc 

Realizare - numărul de noi activităţi 

turistice sprijinite  

împărţite după tipul de 

acţiune 

3 

- infrastructura recreaţională 

si de primire turistică  

1 

infrastructura la scară mică 

precum centrele de 

informare turistică, 

amenajare marcaje/trasee 

2 
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turistice 

 - din care in cooperare 2 

Volumul total al investiţiei 200,000.00 

                 Rezultat - numărul suplimentar de 

vizite turistice împărţite pe 

număr de înnoptări, număr 

de turişti pe zi 

- creşterea valorii adăugate 

brute non-agricole în 

investiţiile sprijinite (mil. 

euro) 

Număr locuri de munca nou 

create 

1400 

 

 

 

0,35 

 

 

 

12 

 

impact contribuţia măsurii 313 la 

creşterea ocupării în sectorul 

secundar şi terţiar în  mediul 

rural 

1 

 

  

 

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea seviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale 

 

 

Măsura 

 

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale 

 

Articole care stau la 

baza măsurii 

Articolul 52(b)(i) şi 56 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. 

Punctul 5.3.3.2.1 a Anexei II al Regulamentului (CE) 

nr.1974/2006. 

Articolul 52(b) (ii) şi 56 al Regulamentului(CE) nr. 1698/2005. 

Punctul 5.3.3.2.2 al Anexei II a Regulamentului (CE) 

nr.1974/2006 

Articolul 57 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 

Punctul 5.3.3.2.3 al Anexei II a Regulamentului (CE) 

nr.1974/2006. 

Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009 

Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

 

Codul măsurii 322 

Motivaţia sprijinului Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din 

punct de vedere economic, social şi din punct de vedere al 

dimensiunii lor, diversităţii, resurselor naturale şi umane pe care le 
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deţin. 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural este 

indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale 

existente şi a serviciilor de bază. Pe viitor zonele rurale trebuie să 

poată concura efectiv în atragerea de investiţii, asigurând totodată 

şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale 

necesare comunităţii. 

Servicii pentru comunitatea rurală 

Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată, în majoritatea 

comunelor este, de asemenea, una dintre cauzele care limitează 

dezvoltarea serviciilor de bază în spaţiul rural (facilităţi culturale, 

recreaţionale, de îngrijire a copiilor şi bătrânilor, servicii de 

transport public etc.) în majoritatea comunelor şi satelor, acestea 

sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri, aproape inexistente. 

Spaţiile recreaţionale (locuri dejoacă pentru copii, parcuri, piste 

de biciclete, terenuri de sport) sunt de asemenea slab dezvoltate, 

în privinţa spaţiilor pentru practicarea activităţilor sportive, la 

nivelul anului 2001 existau doar 26 de cluburi sportive (Studiu 

MADR). 

Menţinerea şi păstrarea moştenirii rurale şi a identităţii 

culturale în spaţiul rural, activitatea culturală este organizată în 

jurul căminului/centrului cultural al comunei/satului. Majoritatea 

căminelor culturale, caselor de cultură şi a altor aşezăminte 

culturale se află într-o stare continuă de degradare, neputând 

oferi astfel, servicii culturale populaţiei rurale, aspect ce se 

răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a acesteia. Pe fondul 

lipsei de mijloace financiare, numeroase aşezăminte culturale 

din spaţiul rural nu şi-au mai putut desfăşura activitatea din cauza 

stării înaintate de degradare. Satele româneşti reprezintă 

importante centre ale moştenirii culturale (păstrarea tradiţiilor, a 

obiceiurilor, arta meşteşugurilor, ansambluri de biserici, situri 

arheologice, centre istorice etc.) şi adăpostesc o bogată cultură 

tradiţională, o arhitectură diversă şi un mod de viaţă bazat pe 

valori tradiţionale, care în general diferă de la o regiune la alta. 

Totuşi, satele româneşti nu reuşesc să utilizeze cu succes aceste 

resurse unice în avantajul economic al populaţiei. 

Cu toate că tradiţiile şi obiceiurile sunt influenţate de poziţia 

geografică a zonei şi de prezenţa resurselor naturale, identitatea 

culturală nu este definită doar de o simplă locaţie. Păstrarea şi 

conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea 

turismului rural, reprezentând o posibilitate de promovare a satelor 

româneşti cu efect pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei locale. 

Toate localităţile din Ţinutul Argeşul de Mijloc au aplicat pe 

322 dar nu s-a finanţat decât un singur proiect în comuna 
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Budeasa, impetuos necesară această măsură având în vedere 

slaba dezvoltare a spaţiilor recreaţionale, a aşezămintelor 

culturale etc. 

Obiectivele urmărite 

prin implementarea 

proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare 

Măsura 322 – „ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 

serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii rurale” răspunde: 

 Priorităţii nr.II a Planului de Dezvoltare Locală – ” 

”Dezvoltarea activităţilor economice alternative la 

activităţile agricole, prin investiţii non-agricole, cu 

accent pe crearea locurilor de muncă şi creşterea calităţii 

vieţii„ 

 Obiectivului specific nr.III.3. ” 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” 

 În ceea ce priveşte raportarea la PNDR, măsura 322 – 

„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale” se încadrează în obiectivele axei III. 

Obiectivele operaţionale ale acestei măsuri vizează:  

a. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural; 

b. Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia 

rurală; 

c. Creşterea numărului de sate renovate; 

d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul 

rural 

Complementaritatea  cu 

alte măsuri 

La nivel european: Politica Agricolă Comună, pilonul 2 Politica 

de Dezvoltare Rurală care îşi propune creşterea dinamismului 

economic al zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, 

a agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii 

resurselor naturale, privind în mod exclusiv zonele rurale si peri-

urbane. 

La nivel naţional 

Este complementară cu prioritatea CNSR (Cadrul Strategic 

Naţional de Referinţă) – ”Promovarea dezvoltării teritoriale 

echilibrate – scopul este stoparea şi, eventual, inversarea tendinţei 

de accentuare a disparităţilor de dezvoltare prin sprijinirea şi 

promovarea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate a 

Regiunilor. Acţiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin 

crearea condiţiilor necesare stimulării creşterii economice a 

regiunilor mai puţin dezvoltate, precum şi restructurarea zonelor 

rurale şi urbane. Investiţiile se vor concentra pe consolidarea 

infrastructurii şi stabilirea legăturilor locale cu reţelele naţionale, 
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europene şi inter-continentale care conectează România la pieţele 

internaţionale. Acţiunile vor viza coridoarele şi polii de dezvoltare 

existenţi sau emergenţi şi vor crea condiţiile necesare dezvoltării 

integrate, stabilind conexiunile cu reţelele regionale, naţionale şi 

trans-europene. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea 

mediului de afaceri local şi regional şi la dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural în vederea sprijinirii turismului şi 

dezvoltării mediului urban. Realizarea coeziunii teritoriale se va 

sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul 

strategic de dezvoltare spaţială şi integrare în structurile spaţiale 

europene 2007–2025.” 

La nivel regional: 

Prioritatea 5 – dezvoltarea zonelor rurale şi montane, vizând: 

diversificarea economiei rurale prin diversificarea activităţilor 

non-agricole, sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea micro-

întreprinderilor, încurajarea activităţilor turistice; îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de bază 

pentru populaţie, renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea 

patrimoniului rural, pregătire profesională, îmbunătăţirea 

competenţelor de management şi implementare a strategiilor 

locale de dezvoltare; dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi  

a exploataţiilor forestiere prin utilizarea durabilă a terenurilor 

agricole şi forestiere; creşterea competitivităţii agriculturii şi 

silviculturii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei; promovarea 

iniţiativelor locale prin încurajarea acţiunilor de tip “LEADER”; 

asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii. 

La nivel judeţean: Axa prioritară 2: Consolidarea mediului de 

afaceri local şi Axa prioritară 4: Dezvoltare urbană şi rurală 

durabilă 

În ceea ce priveşte raportarea la PNDR, Măsura 322 „Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 

rurale" se încadrează în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele 

rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiective:  

a. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural; 

b. Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia 

rurală; 

c. Creşterea numărului de sate renovate; 

d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul 

rural 

Domeniul de acţiune Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul 

rural pentru: 

a) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru 

populaţia rurală; 
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b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din 

spaţiul rural. 

 

Beneficiari • Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei 

naţionale în vigoare; 

• Autorităţile locale (comune) 

• Asociaţiile de dezvoltare inter-comunitare realizate între două 

sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 

• ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite 

conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

• Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau 

administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes 

local şi care aplică pentru componenta 

 

Tipuri de acţiuni  Pentru componenta a) 

• 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) şi amenajări de 

parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.); 

• Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din 

surse regenerabile (în 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; 

• Investiţii în construcţia de grădiniţe 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 deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din 

investiţia iniţială 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 imaterial 

ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute 

cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, 
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inclusiv costurile de instalare şi montaj. 

Pentru componenta b): 

• Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural - grupa B şi natural din spaţiul rural (peşteri, 

arbori seculari, cascade etc.); 

• Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din 

spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea 

acestora la dispoziţia comunităţii; 

• Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia 

patrimoniului cultural. 

Criterii de selecţie i. Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin 

comunitar pentru o investiţie similară; 

ii. Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat; 

iii. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare 

locală sau judeţeană; 

iv. Proiecte integrate de investiţii 

v. Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 

vi. Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării 

specificului local şi a moştenirii culturale. 

vii. Proiectele care propun abordări inovative 

viii. Proiectele care presupun acţiuni de cooperare şi parteneriat. 

Criterii de selecţie locale: 

- Proiectul promovează o abordare inovativă 

- Proiectul este promovat de un parteneriat. 

 

Volumul sprijinului Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei 

măsuri va fi: 

a) de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit, 

b) de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele generatoare de profit. 

Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 

Euro/beneficiar pentru o perioadă de minim 3 ani fiscali conform 

regulii ,de minimis" stipulat ă în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 

1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006. 

 

Finanţare: 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100% 

 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

 

Cost total 

mediu 

(euro) 

 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

 

Contribuţia 

publică 

naţională 

 

Contribuţia 

privată 
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12 78,500.00 942,000.00 752,600.00 188,400.00 0.00 

 

 

Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc 

Realizare - Număr de comune 

sprijinite 

12 

- din care in parteneriat 2 

Volumul total al investiţiei 942,000.00 

                 Rezultat Populaţia din mediul rural ce 

beneficiază de servicii 

îmbunătăţite (mii persoane)  

 

61.426 

 

impact Creşterea economică (mil. 

Euro) 0,3 

Crearea de locuri de muncă 

0,3 

 

12 
 

 

 

Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole 

 

Măsura Prima împădurire a terenurilor agricole 

 

Articole care stau la 

baza măsurii 

Art. 36 b (i) coroborat cu art. 43 din Regulamentul Consiliului 

(CE) nr. 1698/2005  

Art. 30 şi 31 şi punctul 5.3.2.2.1 din Anexa II a Regulamentului 

Consiliului (CE) nr. 1974/2006 

Codul măsurii 221 

Motivaţia sprijinului  

 

Suprafaţa de teren ocupată cu păduri şi altă vegetaţie forestieră în 

România este de 6.742.800 ha (INS 2006), reprezentând 28,28 % 

din suprafaţa ţării. Această pondere este sensibil sub media 

europeană de 37,1% pădure. Suprafaţa de pădure per capita în 

România este de 0,28 ha, puţin sub media europeană de 0,32 ha. 

Conform studiului întocmit de Institutul de Cercetări şi Amenajări 

Silvice, o pondere a suprafeţei ocupată de păduri de aproximativ 

35% este considerată pentru spaţiul geografic românesc valoarea 

„optimă” pentru asigurarea unei folosinţe şi gospodăriri durabile a 

terenului, pe termen mediu. Se preconizează ca în decursul 

perioadei 2007-2013, prin această măsură, suprafaţa păduroasă a 

ţării să crească cu 49.348 ha.  

Cea mai mare parte a pădurilor României se găseşte în zona de 

munte (51,%), în timp ce 37% din suprafaţă ocupată cu pădure se 

află în zona de deal, doar 10,9% se găsesc la câmpie.  

Durabilitatea măsurilor de protecţie a mediului este un principiu 
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de bază în cadrul acestei măsuri. Proiectul tehnic de împădurire a 

terenurilor agricole, în special a celor de la câmpie, va urmări 

ameliorarea efectele factorilor naturali dăunători, reducerea 

eroziunii solului, atenuarea efectelor fenomenului global al 

schimbărilor climatice, îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei, 

îmbunătăţirea calităţii aerului, toate acestea prin menţinerea (iar în 

cazuri particulare prin creşterea) diversităţii ecologice.  

Creşterea suprafeţelor împădurite contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor globale cu privire la reducerea emisiilor de CO2 

pentru atenuarea schimbărilor climatice şi la creşterea gradului de 

utilizare a surselor de energie regenerabilă.  

Prin funcţiile de natură ecologică, socială şi economică, pădurile 

furnizează şi alte bunuri şi servicii pentru societate, cum ar fi 

produsele lemnoase şi nelemnoase, spaţiu de recreere, 

înfrumuseţarea peisajului, etc., care completează raţionamentul 

intervenţiei prin această măsură. 

În Ţinutul Argeşul de Mijloc există teren care poate fi împădurit 

de asemenea partenerii doresc realizarea de perdele de protecţie. 

Obiectivele urmărite 

prin implementarea 

proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare 

Măsura 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” 

răspunde: 

 Priorităţii nr.III din Planul Local de Dezvoltare 

”Gestionarea mediului înconjurător şi protejarea 

biodiversităţii prin promovarea unor investiţii specifice 

de mediu”  

 Obiectivului III.1. Extinderea suprafeţei ocupate de păduri 

cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici 

dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative ale 

ţinutului. 

Obiectiv general  

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi 

gospodărirea durabilă a terenului prin împădurire. Această măsură 

este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali 

dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de 

retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, 

inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea, sau, după caz, 

creşterea biodiversităţii.  

Obiective specifice  

Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, 

a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi 

antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, 

pe baza rolului multifuncţional al acesteia. 

Obiectiv operaţional  

• Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor 

de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor.  
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Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze 

componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl 

au.  

Complementaritatea  cu 

alte măsuri 

La nivel european 

Politica Agricolă Comună, pilonul 2 Politica de Dezvoltare 

Rurală care îşi propune creşterea dinamismului economic al 

zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, a agriculturii 

durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii resurselor 

naturale, privind în mod exclusiv zonele rurale si peri-urbane. 

La nivel naţional 

Este complementară cu prioritatea CNSR (Cadrul Strategic 

Naţional de Referinţă) Dezvoltarea infrastructurii de bază la 

standarde europene  –  Investiţiile în  infrastructură vor duce la 

îmbunătăţirea reţelelor rutiere  şi  feroviare, precum  şi a  

navigaţiei pe Dunăre (TEN-T Axele prioritare nr. 7, 18 şi 22) şi 

vor sprijini dezvoltarea  mediului de afaceri  şi crearea de noi 

locuri de muncă. Investiţiile vor îmbunătăţi, de asemenea, 

accesibilitatea şi inter-conectivitatea dintre drumurile naţionale, 

judeţene şi locale, căi ferate, aeroporturi şi servicii navale, 

asigurând inclusiv legături mai bune cu  rutele TNT-T. Investiţiile 

vor creşte accesul la pieţe mai mari şi toate acţiunile vor duce la 

reducerea duratei călătoriilor şi costurilor de transport. 

Infrastructura de mediu va  duce la îmbunătăţirea sistemelor de 

management al apei  şi deşeurilor menajere, la nivelul 

standardelor europene. O eficienţă energetică mai mare de-a 

lungul întregului lanţ de producţie – transport, distribuţie şi 

utilizare – va duce la îmbunătăţirea calităţii  aerului  şi va sprijini 

dezvoltarea durabilă. Eforturile se vor concentra asupra unui 

management mai eficient al mediului  şi a unei utilizări mai 

eficiente a  resurselor naturale.    

 

La nivel regional: 

Prioritatea 5 – dezvoltarea zonelor rurale şi montane, vizând: 

diversificarea economiei rurale prin diversificarea activităţilor 

non-agricole, sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea micro-

întreprinderilor, încurajarea activităţilor turistice; îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de bază 

pentru populaţie, renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea 

patrimoniului rural, pregătire profesională, îmbunătăţirea 

competenţelor de management şi implementare a strategiilor 

locale de dezvoltare; dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi  

a exploataţiilor forestiere prin utilizarea durabilă a terenurilor 

agricole şi forestiere; creşterea competitivităţii agriculturii şi 

silviculturii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei; promovarea 
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iniţiativelor locale prin încurajarea acţiunilor de tip “LEADER”; 

asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii. 

Prioritatea 6 -  protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, 

vizând îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiune. 

Se are în vedere îmbunătăţirea infrastructurii de mediu prin: 

efectuarea de lucrări în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor 

legate de dezastrele hidro-geologice (realizarea unor poldere, 

lucrări de îndiguire, regularizarea cursurilor de apă, modernizarea 

şi dezvoltarea sistemelor informaţionale pentru avertizare-

alarmare în timp real a populaţiei, elaborarea hărţilor de risc la 

inundaţii şi introducerea lor în planurile de urbanism general, 

realizarea cu prioritate de amenajări, lacuri de acumulare, lucrări 

de desecare - drenaj); dezvoltarea colectării diferenţiate a 

deşeurilor menajere şi a deşeurilor industriale şi reutilizarea 

acestora; managementul deşeurilor (construirea/reabilitarea 

staţiilor de epurare a apelor uzate, construirea/modernizarea 

facilităţilor de apă şi apă uzată în zone specifice, dezvoltarea 

sistemelor de management al diverselor tipuri de deşeuri); 

protejarea biodiversităţii (dezvoltarea şi managementul habitatelor 

şi faunei comunitare) şi a ariilor protejate; reabilitarea siturilor 

industriale şi militare poluate. 

 

La nivel judeţean: Axa prioritară 1: Îmbunătăţirea infrastructurii 

publice locale Sector 2: Infrastructura serviciilor de baza cu 

impact asupra calităţii vieţii 

Măsura 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” Axa 

prioritară II PNDR. 

Domeniul de acţiune Lucrările de împădurire  

Măsura se aplică pe suprafeţe de teren agricol mai mari de 0,5 ha 

pe care se înfiinţează o plantaţie forestieră, se execută lucrările 

tehnice de întreţinere, iar pădurea se păstrează până ce atinge 

vârsta de exploatare.  

În înţelesul acestei măsuri, „pădurea” reprezintă o suprafaţă de 

teren acoperită cu arbori a căror înălţime este de cel puţin 5 m la 

maturitate şi a cărei consistenţă, exprimată prin indicele de 

acoperire, este de minimum 10%. Perdelele forestiere de protecţie 

trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 20 m.  

Lucrările de împădurire se execută în baza unui proiect tehnic, 

care va respecta Normele Tehnice privind compoziţii, schemele şi 

tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor 

degradate aprobate prin Ordinul ministrului nr.1652/2000 şi care 

va fi elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de 

specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul 

silviculturii pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de 
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îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic. Proiectul tehnic va 

conţine o descriere a condiţiilor generale ale terenului pe care se 

va efectua împădurirea (poziţia geografică, descrierea condiţiilor 

climatice referitoare la temperatură, precipitaţii etc.) precum şi 

descrierea specifică a solurilor şi modului de alegere a formulelor 

de împădurire, precum şi modul de realizare a împăduririlor.  

Cheltuielile pentru proiectele tehnice se suportă din sprijinul 

acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului.  

Costurile eligibile pentru realizarea proiectului tehnic nu trebuie 

să depăşească 70 euro/ha pentru suprafeţe de până la 50 ha, 50 

euro pentru suprafeţe între 51 şi 150 ha, 30 euro pentru suprafeţe 

mai mari de 151 ha.  

Materialul forestier de reproducere utilizat la lucrările de 

împădurire trebuie să respecte normele legale în vigoare.  

Proiectele de împădurire pe terenurile aflate în siturile Natura 

2000, trebuie să corespundă obiectivelor formulate de planurile de 

management al acestor situri şi să fie însoţite de studii de impact 

asupra mediului.  

Proiectele trebuie să respecte lista speciilor eligibile pentru prima 

împădurire a terenurilor agricole.  

 

Beneficiari Publici (se vor preciza: consiliile locale, instituţiile publice, altele)  

Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinători legali 

de teren agricol. Aceştia nu trebuie să facă obiectul altor forme de 

sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceeaşi suprafaţă de teren şi 

perioadă, inclusiv prin Măsura 113 – Pensionarea timpurie a 

fermierilor şi muncitorilor agricoli, cu excepţia persoanelor fizice 

care realizează proiectele de împădurire prin măsura 143. 

Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili pentru sprijin 

prin această măsură: 

• Deţinătorii privaţi de teren agricol, pentru înfiinţarea plantaţiei 

forestiere şi executarea lucrărilor de întreţinere pe o perioadă de 5 

ani, precum şi o primă compensatorie pentru pierderea de venit 

prin împădurire, stabilită pe an şi pe ha, pentru o perioadă de 15 

ani; 

Privaţi (se vor preciza: agricultorii, micro-întreprinderile, 

întreprinderile şi industriile mici şi mijlocii, comerţul…): 

• Autorităţi publice locale deţinătoare de teren agricol, numai 

pentru înfiinţarea plantaţiei. Dacă terenul agricol destinat 

împădurii este concesionat de o persoană fizică sau juridică, 

primele pentru întreţinerea plantaţiei şi cele compensatorii, 

prevăzute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate. 

Beneficiarii din categoria concesionarilor / arendaşilor sunt 
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eligibili pentru toate formele de suport doar dacă proprietarul / 

proprietarii terenului în cauză sunt de acord cu împădurirea şi cu 

obligaţiile ce decurg din aceasta. Aceste obligaţii se referă la 

menţinerea arboretului creat pe o perioadă stabilită pe baza 

normelor tehnice în vigoare, care va fi cel puţin egală cu vârsta 

exploatabilităţii prevăzută în normativele tehnice. 

În cazul în care beneficiarul autoritate publică locală cesionează 

terenul cu plantaţia forestieră unei persoane fizice sau juridice 

private, concesionarul va prelua toate obligaţiile beneficiarului şi 

va beneficia de prima pentru întreţinerea plantaţiei forestiere 

numai pentru perioada de timp rămasă până la împlinirea 

termenului stabilit ca eligibil pentru această primă. Concesionarul 

nu beneficiază de plăţile compensatorii pentru pierderea de venit 

agricol întrucât acesta nu exploata terenul respectiv la data 

acordării sprijinului.  

În cazul în care beneficiarul sprijinului înstrăinează, la orice 

moment şi prin orice mijloc legal, terenul împădurit, noul 

deţinător preia toate drepturile şi obligaţiile beneficiarului corelate 

cu categoria juridică, privat sau public, din care face parte.  

În cazul în care beneficiarul sprijinului sau deţinătorii ulteriori ai 

terenului agricol împădurit nu respectă obligaţia menţinerii 

plantaţiei pe o perioadă de timp cel puţin egală cu vârsta de 

exploatare din proiect, toate sumele solicitate şi încasate de aceştia 

până la data constatării desfiinţării premature a plantaţiei vor fi 

restituite.  

 

Tipuri de acţiuni  Împădurire terenuri agricole 

Realizarea perdele de protecţie 

Criterii de selecţie Poziţia terenului funcţie de zona geografica (altitudine) 

Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse 

pentru împădurire cu suprafaţa mai mare 

Distanta fata de pădurile deja existente 

Gradul de degradare a terenului: 

Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii 

Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire 

Criterii de selecţie locale: 

- terenul este în teritoriul GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc 

- proiect realizat în parteneriat 

Volumul sprijinului Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei 

măsuri nu va depăşi 70% din costurile standard pentru înfiinţarea 

plantaţiei. Primele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de 

pana la 5 ani şi cele pentru compensarea pierderilor de venit 

agricol pe o perioadă de 15 ani vor fi acoperite în proporţie de 

100% din fonduri publice. 
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În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000 sprijinul 

public va fi limitat la 80% din costurile standard pentru înfiinţarea 

plantaţiilor. 

Finanţare: 

4. Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100 % -EURO 

 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

 

Cost total 

mediu 

(euro) 

 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

 

Contribuţia 

publică 

naţională 

 

Contribuţia 

privată 

 

1 23,000.00 23,000.00 18,400.00 4,600.00 0.00 

1 22,600.00 22,600.00 18,080.00 4,520.00 0.00 

Total:  22,800.00 45,600.00 36,480.00 9,120.00 0.00 
 

Indicatori: 

 

Tipul de indicator Indicator GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc 

Realizare - Număr de proiecte 

sprijinite 

2 

- din care in parteneriat 1 

Volumul total al investiţiei 45,600.00 

                 Rezultat Teren agricol împădurit 

Număr beneficiari 

30 ha 

2 

impact Creşterea calităţii aerului 0,3 

 
 

 

Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Măsura Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Articole care stau la baza 

măsurii 

Art. 63 b şi 65 din Regulamentul Consiliului nr. 

1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare 

rurală prin FEADR 

Articolul 39 şi punctul 5.3.4.2 din Anexa II a 

Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 ce stabileşte 

reguli detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului 

nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare 

rurală prin FEADR 

 

Codul măsurii 421 

Motivaţia sprijinului  

 

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea 

unor scopuri comune. 
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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 îmbunătăţirea lor. 

 

Obiectivele urmărite prin 

implementarea proiectului şi 

raportul cu strategia de 

dezvoltare 

Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi construcţia 

instituţională: schimb de experienţă şi bune practici 

privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune, 

organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb 

de manageri de program şi de personal) sau prin lucrări 

de dezvoltare comune sau coordonate în comun. 

Funcţionarea unei structuri comune este cea mai 

integrată formă de cooperare. 

Priorităţile propuse în cadrul strategiei sunt provocatoare 

iar atingerea obiectivelor din strategie poate fi realizată 

şi prin colaborare cu alte teritorii din ţară sau din 

străinătate. Această măsură vine să susţină obiective din 

strategia de dezvoltare a teritoriului, precum cele legate 

de turism sau valorificarea superioară a producţiei 

agricole. Schimbul de bune practici, iniţiative comune, 

formare comună sunt câteva acţiuni care pot ajuta GAL 

Ţinutul Argeşul de Mijloc să continue dezvoltarea 

capacităţii proprii de implementare a programului 

LEADER şi să contribuie cu succes la realizarea 

obiectivelor proprii.  

Obiectiv general 

Extinderea experienţei locale a teritoriului Ţinutul 

Argeşul de Mijloc, pentru îmbunătăţirea gradului de 

implementare a strategiei locale.  

 

Obiective operaţionale 

Participarea Grupului de Acţiune Locală în două proiecte 

de cooperare. 

 

Domeniul de acţiune Măsura va susţine financiar proiecte de cooperare ale 

GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc  cu alte GAL-uri sau 

grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul şi 

metoda LEADER. Proiectele propuse vor trebui să 

susţină obiectivele din strategia de dezvoltare a 

teritoriului şi să corespundă Axelor 1 şi 3 din PNDR.  
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Proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele 

aspecte: 

a. Parteneriatul: tipul actorilor implicaţi, legăturile 

dintre responsabilii de proiect şi GAL, implicarea 

partenerilor locali în operaţiunile prevăzute. 

b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în 

strategia teritorială, valoarea adăugată a proiectului, 

coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea 

experienţei cooperării din afara teritoriului. 

c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult 

decât o intenţie şi/sau un schimb de experienţă).  

d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, 

mecanismul de implementare, aspecte practice, 

metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, 

managementul proiectului. 

e. Aspecte financiare: buget realist si coerent, plan de 

finanţare, deviz, fezabilitate financiară, implicarea 

diverşilor actori. 

 

Beneficiari GAL 

Grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul 

şi metoda LEADER 

 

Criterii de selecţie Vor avea prioritate proiectele de cooperare care: 

- implică mai mult de doua GAL-uri din România 

- implică un GAL din alt stat membru cu experienţa 

Leader + 

- includ activităţi inovative 

- combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 

- se adresează fermierilor de semi-subzistenţă 

- se adresează tinerilor din zona rurală 

- respectă normele de mediu 

- urmăresc facilitarea implementării acelor masuri din 

PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de 

producători, asociaţii, parteneriate 

 

Tipuri de acţiuni - cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de organizare 

misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activităţi de 

traducere şi interpretare, multiplicare documente, 

- cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor 



Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

223 

 

comune 

Volumul sprijinului Sprijinul financiar acordat prin măsura 421 respectă 

regula de minimis aşa cum este prevăzută de 

Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 din 15 decembrie 

2006. 

Finanţare: 

Ajutorul public FEADR + contribuţie publică naţională se ridică la 85% din valoarea 

totală a proiectului, conform regulilor de finanţare din măsura 421 PNDR.  

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

2 8000 16,000.00 10,880.00 2,720.00 2400 
 

Indicatori: 

Tip 

indicator 
Indicator 

Ţinta  

2007-2013 

Realizare 

Numărul de proiecte de cooperare sprijinite 

· t 

2 

Numărul de GAL-uri care întreprind proiecte de 

cooperare 

1 

Indicatori adiţionali 

Tip 

indicator 
Indicator 

Ţinta  

2007-2013 

Realizare 

Numărul de proiecte de cooperare care implică mai mult 

de două GAL-uri din România 
2 

Numărul de proiecte de cooperare care implică un GAL 

din UE cu experienţă în LEADER+  
2 
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Partea V – PARTENERIATUL 

V.1. Prezentarea procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală 

Metodologia consultării partenerilor locali aplicată la nivelul parteneriatului creat a fost 

conturată în jurul principiilor participative în dezvoltarea locală, prin implicarea factorilor 

interesaţi în procesele de informare, consultare, participare la luarea deciziilor şi diseminare a 

rezultatelor obţinute. 

Consultările au vizat toate etapele majore ale procesului de elaborare a strategiei, de la 

stabilirea etapelor, conţinutului şi calendarului de activităţi aferent şi a factorilor importanţi 

care să fie implicaţi, la elaborarea proceselor de comunicare la nivelul actorilor din teritoriu 

cu privire la implementarea activităţilor de pregătire a strategiei.  

Acestei etape i s-a adăugat cea de formare a echipei de lucru la nivelul parteneriatului şi de 

trecere la paşii propriu - zişi de elaborare a strategiei – culegere şi analiză de date, analiza 

diagnostic, analiza SWOT, elaborarea direcţiilor principale de dezvoltare şi prioritizarea 

acestora. Etapa a treia a procesului de elaborare a strategiei a constat într-o discutare detaliată 

a obiectivelor şi măsurilor propuse şi de identificare şi înţelegere a mecanismelor necesare 

implementării lor – mecanismul de implementare a strategiei, mecanismul de comunicare-

informare cu beneficiarii, structura organizaţională a GAL-ului, sistemul de monitorizare, 

evaluare şi control, precum şi a resurselor existente şi a celor necesare implementării 

strategiei.  

 

Rezultatele procesului consultativ au fost făcute publice în urma parcurgerii fiecărei etape 

prin: diseminarea de informaţii în presă şi apariţia unui număr de 1 articol în presa judeţeană, 

câte un articol în ziarele locale, inclusiv online pe site-urile organizaţiilor şi primăriilor, 

organizarea de discuţii cu grupuri de interes reprezentative - oameni de afaceri de la nivelul 

teritoriului, minorităţi, cadre didactice etc. - publicarea şi distribuirea unui număr de 1000 

afişe şi 300 pliante.  

 

 

Etapa I: 

Constituirea echipei de lucru 

 

a) În februarie 2012 s-a conturat o primă echipă de lucru teritorială formată din persoane din 

teritoriu care au fost instruite şi formate pe Axa V – LEADER încă din 2006 (Vatra Dornei) 

respectiv în 2010 în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Măsura 431 

- Sub-măsura 431.1, Faza 3 - Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia 

GAL. Această echipă a fost formată din 9 persoane (echipa compartimentului administrativ 

GAL) care pentru început au popularizat, timp de două săptămâni, Programul LEADER în 

ţinut. Popularizarea s-a realizat prin distribuirea de materiale informative, discuţii libere cu 

reprezentanţii autorităţilor publice din cele 13 comunităţi, privaţi şi reprezentanţi ong-uri.  

După această etapă de promovare şi studiu a teritoriului, reprezentanţii acestei prime echipe 

au purtat discuţii privind intenţia de participare la procesul de selecţie organizat de către 
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Autoritatea de Management pentru PNDR 2007 – 2013 în perioada 01.03.-20.04.2012, Axa 4 

– LEADER cu reprezentanţii AM Judeţean.  

b)  În urma discuţiilor cu partenerii pentru procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare 

Locală din ţinutul Argeşul de Mijloc s-au constituit două grupuri de lucru cu sarcini precise 

în elaborarea documentului strategic: 

 Unul, pentru elaborarea metodologiei de lucru şi conceperea strategiei de dezvoltare 

locală constituit din 8 experţi: 3 reprezentând S.C. K Consulting Management and 

Coordination (KCMC) S.R.L., 3 reprezentând organizaţii din teritoriu: Asociaţia de 

Educaţie şi Cultură pentru Oameni – Valea-Mare Podgoria, Asociaţia Partener pentru 

Tine şi Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta şi 2 reprezentând Direcţia Agricolă de 

Dezvoltare Rurală Argeş. 

 Unul, pentru procesul de culegere de date necesar în elaborarea analizei diagnostic 

format din 13 culegători de date, doi animatori şi 1 expert din partea KCMC. 

Pe tot parcursul procesului de culegere de date, schimbul de informaţii între membrii celor 

două grupuri de lucru s-a realizat în cadrul unor şedinţe tematice, întâlniri de grup şi discuţii. 

 

Culegerea de date 

 

În procesul de culegere de date, au fost implicaţi 13 culegători de date pentru cele 13 unităţi 

administrativ-teritoriale din Ţinutul Argeşul de Mijloc: Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, 

Ciofrângeni, Coşeşti, Goleşti, Mălureni, Mărăcineni, Merişani, Miceşti, Morăreşti, Poienarii 

de Argeş şi oraşul Ştefăneşti. 

 

Echipa responsabilă cu elaborarea metodologiei de lucru a conceput pentru fiecare comună 

din teritoriul Argeşul de Mijloc fişe de culegere de date62 pentru următoarele domenii: 

geografie şi patrimoniul de mediu, patrimoniul cultural şi de arhitectură, economie, 

agricultură, educaţie, servicii pentru populaţie, sănătate, recreativ, administraţie, organizaţii, 

bilanţul politicilor de dezvoltare, protecţia mediului. Fişele de culegere de date au fost 

prezentate şi discutate împreună cu partenerii şi culegătorii de date din teritoriu în cadrul unei 

întâlniri de lucru ce a avut loc pe data de 07.03.2012. Au fost discutate următoarele subiecte: 

prezentarea şi analizarea fişelor de culegere de date, stabilirea responsabilităţile culegătorilor 

de date, termenii de referinţă, modalităţile de comunicare şi consultare între membrii echipei, 

animatori şi experţi. 

 

În procesul de culegere de date, au fost folosite următoarele surse de informaţii: 

 Solicitarea de date statistice centralizate din partea Direcţiei de Statistică Argeş şi 

Vâlcea 

 Interviuri cu factori de interes din teritoriu (autorităţi publice, funcţionari publici, 

cadre didactice, cadre medicale, cetăţeni, reprezentanţi ai structurilor asociative 

(ONG, asociaţii agricole, grupuri de iniţiativă, alţi lideri ai comunităţilor locale). S-au 

folosit fişe de interviu dar şi discuţii libere. 

 Aplicarea de chestionare factorilor de interes din teritoriu, persoanelor resursă, 

liderilor de grupuri cât şi altor persoane din cele 13 comunităţi. Chestionarele au 

                                                 
62 Fişa de culegere de date va fi ataşată ca anexă. 
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fost interpretate de persoane specializate ale firmei de consultanţă. Rezultatele au fost 

prezentate în cadrul întâlnirilor de lucru. 

 Interviuri individuale şi de grup cu persoane resursă, specialişti în anumite 

domenii: reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului, DADR Argeş, 

APIA, Consiliului Judeţean Argeş, Serviciilor Publice Judeţene (SERVSAL, Apă-

Canal), Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional 

Argeş, Centrul Judeţean pentru Conservarea Tradiţiilor Argeş, Muzeul Judeţean 

Argeş, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Universitatea Piteşti, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Argeş, Institutul de Pomicultură Mărăcineni, Biroul Judeţean pentru 

Romi. Au fost elaborate şi implementate solicitări scrise dar şi fişe de interviu. 

 Discuţii cu partenerii din teritoriu: consultarea partenerilor în etapa de culegere de 

date din teritoriu s-a realizat atât în cadrul unor discuţii individuale cât şi cu prilejul 

întâlnirilor programate.  

 Consultarea documentelor strategice locale, judeţene şi naţionale63: strategiile 

localităţilor din teritoriu, monografiile locale, hotărârile Consiliilor Locale, 

organigramele Primăriilor, registrele agricole, alte documente aflate în arhivele 

Primăriilor, planuri strategice de dezvoltare durabilă, planuri de dezvoltare locală, 

planuri de şcolarizare locale, strategiile judeţene, strategiile naţionale şi PNDR. 

 Consultarea altor surse de informare: paginile de internet ale Primăriilor şi ale altor 

instituţii publice judeţene şi naţionale, broşuri, publicaţii locale etc. 

 Solicitarea de date statistice centralizate  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă Argeş şi Vâlcea, www.listafirme.ro, Agenţia Regională pentru Protecţia 

Mediului Piteşti, Direcţia Agricolă de Dezvoltare Rurală Piteşti, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură Argeş (documente anexate). 

 

Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală. Organizarea Parteneriatului în teritoriu. 

 

După centralizarea datelor din teritoriu, echipa de proiect responsabilă cu elaborarea 

documentului strategic a iniţiat procesul de scriere propriu-zisă a strategiei de dezvoltare a 

teritoriului Argeşul de Mijloc, capitolul de analiză diagnostic. Informaţiile din teritoriul au 

fost corelate şi cu informaţii obţinute fie prin consultarea unor specialişti în domeniu de la 

nivel judeţean (specialişti ai Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului, Direcţiei Judeţene 

de Culte şi Patrimoniu, Consiliului Judeţean Argeş etc.) fie prin analiza documentelor 

strategice judeţene şi naţionale.   

 

Întâlnirile partenerilor din teritoriu 

 

Parteneriatul în Ţinutul Argeşul de Mijloc este constituit din 52 de actori reprezentativi din 

sectorul public şi privat şi ai societăţii civile din cele 13 unităţi administrativ-teritoriale ale 

Ţinutului: Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Ciofrângeni, Coşeşti, Goleşti, Mălureni, Mărăcineni, 

Merişani, Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti. 

 

                                                 
63 Strategiile şi materialele ce au fost folosite ca sursă de informare vor fi precizate la Capitolul Bibliografie. 

http://www.listafirme.ro/


Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

 

227 

 

Pe principiul definit de Axa LEADER64, în teritoriul de faţă, componenta publică este de 

26,9%, iar componenta privată 73,1%. Parteneriatul real dintre actorii sociali, privaţi şi 

publici din teritoriul de faţă a presupus respectarea constantă a principiilor de bună practică 

ale oricărui parteneriat: informare, consultare, participare, responsabilitate, profesionalism, 

respect reciproc şi respectarea standardelor profesionale şi de etică. 

 

Pe parcursul elaborării PDL65 Ţinutul Argeşul de Mijloc, pe principiul “combinării 

competenţelor” au avut loc 4 întâlniri în teritoriu: 

 

 2 martie 2012 - O întâlnire iniţială de lansare a activităţii şi prezentarea a programului 

LEADER. Întâlnirea a fost organizată în sala de şedinţe a Primăriei Merişani în data de 02 

martie 2012. La această întâlnire au participat partenerii din cele 13 comunităţi, 

reprezentanţi ai DADR, reprezentanţi AM Argeş, director executiv GAL Ţinutul 

Posadelor Făgăraşul de Sud şi echipa de lucru. În cadrul acestei întâlniri66: 

 s-a prezentat programul LEADER şi oportunităţile lansate de acesta; 

 avantajele formării parteneriatului public-privat; 

 discutarea potenţialului pe care îl are Ţinutul în perspectiva dezvoltării locale. 

Printr-o expoziţie de fotografii (material ppt.) s-a prezentat potenţialul zonei dar şi 

exemple de bune practici cunoscute în vizitele de studiu din Spania şi Franţa 

(desfăşurate cu doi ani în urmă); 

 a fost prezentată şi discutată o propunerea de metodologie a culegerii de date: 

fişele de culegere date, discuţii pentru îmbunătăţirea acestora; 

 au fost avansate şi stabilite propuneri privind persoanele ce vor face parte din 

echipa de culegere date, persoane resursă pentru informaţii din ţinut etc.; 

 Stabilirea locaţiei, datei, orei şi agendei de lucru pentru următoarea întâlnire; 

 Evaluarea întâlnirii prin aplicarea unui chestionar de evaluare. 

 

 7 martie 2012 - A doua întâlnire în teritoriu a fost organizată în sala de şedinţe a 

Primăriei Merişani la data de 7 martie 2012. La această întâlnire au participat culegătorii 

de date, echipa de lucru, experţii firmei de consultanţă KCMC, parteneri publici, privaţi, 

reprezentanţi ong-uri şi persoane fizice. Pe ordinea de zi au fost planificate şi discutate 

următoarele subiecte67: 

 denumirea grupului de acţiune locală, propuneri pentru siglă; 

 stabilirea modalităţii de realizare a strategiei teritoriului; 

 semnarea parteneriatului; 

 stabilirea următorilor paşi; 

 prezentarea metodologiei finale de culegere de date din teritoriu. 

 

 

                                                 
64 Peste 50% privat  
65 Plan de Dezvoltare Locală 
66 Toate acestea sunt prezentate în procesul-verbal 2 anexat.  
67 Toate acestea sunt prezentate în procesul-verbal 3 anexat.  
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 5 aprilie 2012 - A treia întâlnire a parteneriatului în teritoriu ce a avut ca scop  

prezentarea şi îmbunătăţirea analizei diagnostic şi analizei SWOT, stabilirea 

priorităţilor de dezvoltare a teritoriului şi modul de alocare a proiectelor pe măsuri. 

Întâlnirea a avut loc în data 5 aprilie 2012 ora 13:00, la Primăria Miceşti. Pe agenda de 

lucru au fost prevăzute şi discutate următoarele subiecte:   

 

 prezentarea draft-ului Planului de Dezvoltare Locală a Ţinutul Argeşul de Mijloc 

(analiza diagnostic, SWOT); 

 completări, rectificări, opinii referitoare la documentul strategic elaborat până în 

prezent; 

 stabilirea priorităţilor de dezvoltare a teritoriului, alocarea proiectelor pe măsurile 

PNDR; 

 design-ul planului de finanţare; 

 stabilirea tematicii, locaţiei şi datei următoarei întâlniri a parteneriatului.  

 

La întâlnire au fost prezenţi partenerii publici, privaţi, reprezentanţi ong-uri, persoane fizice, 

reprezentanţi grupuri etnice, actori locali, reprezentanţi DADR şi AM Judeţean. În cadrul 

acestei întâlniri s-a realizat o prezentare a diagnosticului pe teme, a avut loc un schimb şi 

aport de idei noi şi informaţii suplimentare pentru completarea analizei diagnostic. De 

asemenea, au fost analizate punctele tari şi punctele slabe ale teritoriului şi în baza acestora au 

fost propuse priorităţile de dezvoltare.  
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Punctele tari şi slabe ale teritoriului au fost stabilite folosind ca instrument de lucru 

cafeneaua publică68. Priorităţile au fost discutate sub forma unui atelier de scenarii69 şi, la 

final, au fost stabilite prin vot.  

După întâlnirea de lucru, în cadrul activităţilor de consultare, au fost identificate de către 

parteneri şi alţi actori locali şi idei de proiecte care ar putea constitui iniţiative în cadrul 

fiecărei direcţii de dezvoltare agreate de parteneriat.  

 

 12 aprilie 2012 A patra întâlnire a parteneriatului Argeşul de Mijloc ce a avut scop 

validarea strategiei. Întâlnirea a avut loc în data de 12 aprilie 2012 la Şcoala ”Constantin 

Brâncoveanu” - Valea Mare, Ştefăneşti.  

 

La întâlnire au luat parte partenerii din teritoriu (primari şi/sau reprezentanţi ai primăriilor din 

teritoriu, reprezentanţi ai sectorului privat – firme, persoane fizice autorizate, reprezentanţi ai 

ONG-urilor din teritoriu), reprezentanţi ai DADR, experţii KCMC, echipa de lucru, 

reprezentanţi ai Institutului de Pomicultură Mărăcineni, reprezentanţi ai instituţiilor de 

învăţământ de la nivelul teritoriului, ai DADR Argeş şi AM Judeţean. În cadrul acestei 

întâlniri a fost prezentată strategia rezultată în urma proceselor de consultare, au fost supuse 

discuţiilor şi comentariilor fişele de măsuri propuse, modalitatea de organizare şi funcţionarea 

a Grupului de Acţiune Locală ca administrator al procesului de implementare a strategiei, 

precum şi mecanismul de implementare propus. A fost discutat şi procesul propus pentru 

selecţia proiectelor care urmează să fie implementate în cadrul strategiei.  

 

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-a stabilit comitetul de selecţie a proiectelor, 

compartimentul administrativ GAL, s-a semnat declaraţia angajament de asigurare a 

cofinanţării şi punere la dispoziţie GAL a resurselor materiale din teritoriu, s-a stabilit locaţia 

pentru sediu GAL. Schimbul de opinii şi argumente pe fiecare temă de discuţie a facilitat 

inserarea comentariilor valoroase şi considerate relevante de către întregul grup şi, în final 

validarea variantei de strategie propusa spre dezbatere. 

 

Trebuie menţionat faptul că metodologia acestor întâlniri a combinat metode variate, 

inovatoare şi adaptate specificului participanţilor pentru prezentarea informaţiilor din teritoriu 

(analiza diagnostic) şi analizarea problemelor şi a direcţiilor de dezvoltare: prezentări Power 

Point, discuţii pe grupuri mici, discuţii în plen, brainstorming, formularea de viziuni şi 

scenarii / ateliere de scenarii şi cafeneaua publică.  

 

 

                                                 
68 Cafeneaua publică (World Cafe) este o metodă inovativă de consultare şi dialog activ, schimb de informaţii şi găsire de 

soluţii creative de acţiune. Dezbaterea sub această formă a avut ca temă analiza SWOT a ţinutului, partenerii la cafenea fiind 

aşezaţi la mese de câte 5-6 persoane, la fiecare masă dezbătându-se un aspect al problemei în discuţie şi, evident, servindu-se 

cafea şi răcoritoare. Discuţiile moderate de “gazdele” meselor au fost extrem de constructive şi logice, iar atmosfera creată a 

avut şi rolul de a întări relaţiile dintre partenerii GAL-ului Ţinutul Argeşul de Mijloc.  

 
69 Atelierul de scenarii (scenario workshop) este o metodă prin care se caută soluţii de natură socio-economică la problemele 

cu care se confruntă comunitatea. Participanţii  pleacă de la prezent (realităţi, probleme), îşi imaginează un viitor dezirabil şi 

apoi identifică paşii care trebuie realizaţi pentru a atinge dezirabilul. Prin această metodă, participanţii prezenţi şi-au imaginat 

soluţii la problemele cu care se confruntă ţinutul ce au fost definite în priorităţile de dezvoltare a ţinutului. 
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Consultarea partenerilor locali, a liderilor de opinie, a cetăţenilor şi diseminarea informaţiilor 

sunt prezentate în următorul tabel. 70 

 

Consultarea 

actorilor 

Metode de consultare Aspecte clarificate Documente 

justificative 

Implicarea 

entităţilor 

interesate în 

pregătirea 

Planului Local 

de Dezvoltare   

 

 

Chestionare adresate 

actorilor locali, 

cetăţenilor, 

reprezentanţilor 

parteneriatului 

Prin chestionare s-au 

clarificat următoarele 

aspecte:  

- starea actuală a 

comunităţilor; 

-  rezultatele aşteptate; 

- domeniile unde doresc 

să se acceseze fonduri; 

- cine sunt entităţile care îi 

reprezintă; 

- nevoile parteneriatului 

privind cooptarea de 

experţi. 

Chestionare aplicate 

Implicarea 

entităţilor 

interesate în 

pregătirea 

Planului Local 

de Dezvoltare   

Întâlniri Întâlnirile au avut  ca scop 

clarificarea următoarelor 

aspecte: 

- Stabilirea etapelor de 

elaborare a Planului de 

Dezvoltare Locală; 

- Rezultatele aşteptate; 

- Principiile, modalităţile 

şi calendarul de lucru; 

- Factorii relevanţi si 

parteneriatele necesare; 

- Nevoile parteneriatului 

privind cooptarea de 

experţi; 

- Formarea echipei locale 

(identificarea şi stabilirea 

structurii de lucru pe 

nivele, factori de decizie, 

echipa tehnică, factori 

consultativi, grupuri 

reprezentative, mijloacele 

de comunicare în masă ce 

vor fi folosite; 

- Analiza datelor; 

- Elaborarea analizelor 

Procese verbale, 

întâlniri parteneri 

 

                                                 
70 Materiale justificative sunt anexate în capitolul anexe. 
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(SWOT, analiza 

diagnostic) 

- Formularea viziunii de 

dezvoltare şi stabilirea 

obiectivelor strategice 

majore, 

- Elaborarea de versiuni 

pentru viziunea de 

dezvoltare; 

- Prioritizarea proiectelor 

şi elaborarea unui plan de 

acţiune pentru 

implementarea strategiei. 

Implicarea 

entităţilor 

interesate în 

pregătirea 

Planului Local 

de Dezvoltare  

 

Grupuri de lucru/focus 

grupuri 

 

Realizarea de focus 

grupuri şi grupuri de lucru 

care au avut ca scop 

următoarele:  

- conştientizarea actorilor 

locali şi a locuitorilor 

privind formarea 

parteneriatului şi intenţia 

de a candida la selecţia 

AM cu PDL; 

- formarea echipei locale 

(identificarea şi stabilirea 

structurii de lucru pe 

nivele, factori de decizie, 

echipa tehnică, factori 

consultativi, grupuri 

reprezentative, mijloacele 

de comunicare în masa 

etc.);  

- analiza factorilor cheie 

în furnizarea de informaţii 

necesare elaborării 

strategiei; 

- colectarea şi structurarea 

datelor privind teritoriul; 

- analiza datelor; 

- elaborarea analizelor 

(SWOT, analiza 

diagnostic) 

- analiza resurselor 

necesare şi disponibile în 

Procese verbale 

întâlniri echipa de 

lucru 
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vederea implementării 

strategiei (umane, 

instituţionale, de 

organizare, de 

reglementare, de teren); 

- elaborarea sistemului de 

monitorizare, evaluare şi 

control a procesului de 

implementare a strategiei. 

Implicarea 

entităţilor 

interesate în 

pregătirea 

Planului Local 

de Dezvoltare   

Expoziţii la nivel local 

 

- conştientizarea actorilor 

locali şi a locuitorilor 

privind potenţialul zonei; 

- exemplificarea de bune 

practici 

- Consemnarea în 

Procesul verbal al 

întâlnirii 

- Print materiale ppt. 

 

Implicarea 

entităţilor 

interesate în 

pregătirea 

Planului Local 

de Dezvoltare   

 

 

- Consultări ale 

liderilor locali de 

opinie 

- Consultări 

reprezentanţi 

instituţii judeţene şi 

solicitări de 

informaţii 

- colectarea şi verificarea 

datelor/ informaţiilor 

privind analiza diagnostic 

a ţinutului 

 

- Fişe de interviu; 

- Adrese solicitare 

informaţii 

Implicarea 

entităţilor 

interesate în 

pregătirea 

Planului 

Local de 

Dezvoltare   

 

 

Comitete locale ale 

comunităţii 

 

- analiza resurselor 

necesare şi disponibile în 

vederea implementării 

strategiei; 

- formularea obiectivelor 

strategice majore sub 

formă de propuneri; 

- elaborarea de versiuni 

privind viziunea de 

dezvoltare a ţinutului; 

- conştientizare privind 

potenţialul ţinutului. 

 

- câte un membru al 

echipei de lucru a 

participat în şedinţele 

consiliilor locale, au 

prezentat programul 

şi au facut lobby 

pentru emiterea de 

hotărâri de consiliu 

privind parteneriatul 

comunei în cadrul 

GAL Ţinutul Argeşul 

de Mijloc (anexate 

câteva hotărâri de 

CL). 

Implicarea 

entităţilor 

interesate în 

pregătirea 

Planului Local 

de Dezvoltare   

Comitete ale cetăţenilor 

 

- identificarea nevoilor 

comunităţii şi formularea 

de soluţii la problemele 

comunităţii; 

- conştientizare privind 

potenţialul ţinutului. 

 

- Procese verbale 

întâlniri cetăţeni romi 

Ştefăneşti, Mălureni, 

Merişani. 
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Consultarea 

partenerilor 

prin: 

Metode de 

diseminare: 

Aspecte diseminate: Documente 

justificative: 

Diseminarea 

progresului 

înregistrat şi a 

constrângerilor 

întâmpinate 

 

- Întâlniri 

- Chestionar echipa 

de culegere date 

- Informarea 

cetăţenilor  

- în fiecare întâlnire s-a 

prezentat stadiul 

elaborării strategiei, 

progresul înregistrat, 

dificultăţi întâmpinate; 

- prin pliante s-a 

realizat diseminarea 

informaţiei în 

interiorul ţinutului şi 

în cele 2 judeţe; 

- prin analiza 

chestionarului aplicat 

echipei de culegere 

date s-au dedus 

greutăţile întâmpinate, 

constrângerile; 

- progresul înregistrat a 

fost diseminat prin 

articol în ziarul Top, 

articole în ziare locale, 

prezentare pe paginile 

ong-urilor. 

- procese verbale 

întâlniri 

- pliant  

- afiş 

- chestionar 

- articole ziare şi 

print pagini ong. 

 

V.2. Prezentarea parteneriatului decizional 

V.2.1. Descrierea partenerilor  

Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc este un parteneriat public-privat alcătuit 

din 52 de parteneri din sectoarele public, privat şi ONG. Partenerii  privaţi  şi  

reprezentanţii  societăţii  civile reprezintă 73% din totalul partenerilor, în timp ce 

partenerii publici reprezintă 27%. 

Partenerii publici sunt administraţii publice locale,  institutul de cercetare-dezvoltare în 

domeniul pomiculturii şi şcoala gimnazială. În ceea ce priveşte sectorul privat, partenerii au 

activităţi în următoarele domenii: construcţii, agricultură, medicină, prelucrare material 

lemnos, comerţ.  De asemenea, în cadrul parteneriatului sunt angrenate şi ONG-uri implicate 

în dezvoltarea comunitară, economie sociala, protecţia mediului, asociaţii romi şi asociaţii 

fermieri.  
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Minoritățile etnice sunt reprezentante de Grupul de Inițiativă romi și Asociația Comitetul 

European al Romilor Kristinieni, în timp ce asociațiile de fermieri sunt reprezentante de 

Asociația Fermierilor AGROARGEȘ.  

 

Tinerii sunt foarte bine reprezentati la nivelul partenerilor, numărul acestora fiind de  23, 

ceea ce înseamnă 44% din totalul partenerilor. Un procent de  29 % din  reprezentanţii 

legali ai organizaţiilor   ce   formează   parteneriatul   sunt   femei. 

Reprezentanții sectorului economic sunt foarte bine reprezentați activând in domenii 

diferite precum agricultură, prelucrare material lemnos, comerţ, construcţii. De asemenea, la 

nivelul Ținutului Argeșul de Mijloc, avem și  un reprezentant al sectorului forestier - SC 

Silvora Tera SRL, Merișani. Organizațiile de mediu sunt prezente în teritoriu prin Asociația 

Salvați Dunărea și Delta și Fundația Eco Montan 2000. 

ONG-urile prezente la nivel județean sunt Asociația fermierilor AGROARGES si Fundația 

ECO MONTAN 2000 (3,8%. Numărul partenerilor din orașul Ștefănești este de 9 persoane, 

ceea ce reprezintă 17% din totalul partenerilor.  

 

Parteneriatul local din ţinut este “deschis tuturor celor interesaţi”- aşa cum este menţionat şi 

în Manualul de procedură pentru implementarea contractelor de servicii aferente măsurii 

431, Sub-măsura 431.1. Anexa 2 Ghidul Solicitantului, astfel că la nivelul teritoriului vor fi 

cooptaţi noi parteneri cu activitate relevantă pentru dezvoltarea teritoriului.  

 

V.2.2. Crearea şi funcţionarea GAL - ului  

 

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru Axa 4 (LEADER) 

a PNDR, parteneriatul public-privat Ţinutul Argeşul de Mijloc va participa la procesul de 

selecţie pentru GAL-uri, organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR. Pentru 

a putea implementa strategia de dezvoltare a teritoriului, parteneriatul se va organiza din 

punct de vedere juridic şi va constitui o asociaţie în conformitate cu prevederile O.G. 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.  

 

La nivelul GAL-ului, organele asociaţiei sunt:  

1) Adunarea generală;  

2) Consiliul director;  

3) Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori;  

4) Comitetul de selecţie a proiectelor;  

5) Compartimentul administrativ. 

 

Cele 5 organe ale asociaţiei sunt garantul pentru: 

- gestionarea eventualelor probleme şi situaţii neprevăzute apărute; 
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- gestionarea zilnică a implementării; 

- gestionarea operativă şi corectă a resurselor; 

- coordonarea activităţilor administrative cu pista de audit; 

 

Dispoziţii 

administrative, 

reguli 

detaliate, pista 

de audit şi 

control şi 

organele 

GAL-ului care 

veghează la 

implementarea 

acestora 

            

            ORGANELE GAL ŢINUTUL ARGEŞUL DE MIJLOC 

Adunarea 

generală 

Consiliul  

director 

Cenzorul Comitetul de 

Selecţie 

Compartimentul 

administrativ 

Adoptarea 

operativă a 

deciziilor 

   

         X 

 

        X 

   

Gestionarea 

zilnică a 

implementării 

           

             X 

Gestionarea 

operativă şi 

corectă a 

resurselor 

  

 

         X 

 

 

          X 

  

Coordonarea 

activităţilor 

administrative 

cu pista de 

audit 

  

 

         X 

 

 

        X 

  

 

            X 

Detalierea 

activităţilor 

pentru 

efectuarea 

controlului în 

cadrul GAL 

  

 

 

         X 

  

 

 

        X 

 

 

 

          X 

 

1) Adunarea generală  

Este organul de conducere a Grupului de Acţiune Locală, alcătuit din totalitatea asociaţilor. 

Competenţa Adunării Generale cuprinde:  

- aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;  

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;  

- alegerea şi revocarea membrilor Comitetului de selecţie;  

- alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori.  
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Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra celorlalte 

organe ale asociaţiei. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului 

constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la 

adunarea generală sau au votat împotrivă.   

 

2) Consiliul director  

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi 

alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

  

În exercitarea competenţei sale, consiliul director:  

- prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

proiectele asociaţiei;  

- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;  

- aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede 

altfel;  

- desemnează, din rândul membrilor săi, un preşedinte al asociaţiei 

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  

 

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru 

al consiliului director, iar dacă este, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie 

de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea 

activităţii acelei instituţii publice.  

 

3) Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori  

Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Aceasta 

poate fi o persoană din afara asociaţiei. În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui 

cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita 

dreptul de control.  

 

Dacă Grupul de Acţiune Locală are mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii 

ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. 

Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului 

director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau 

expert contabil, în condiţiile legii. Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei 

de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un 

regulament intern de funcţionare.  

 

În realizarea competenţelor sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:  

- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;  

- întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;  

- participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;  

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  
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4) Comitetul de selectare a proiectelor  

Procesul de selecţie a proiectelor depuse spre finanţare către Grupul de Acţiune Locală, în 

cadrul Axei 4 LEADER a PNDR, va avea următorul parcurs:  

- odată depuse la GAL, proiectele vor fi preluate de către un secretariat format din angajaţii 

asociaţiei, care le vor verifica din punct de vedere a eligibilităţii şi documentaţiei; 

- un grup de lucru format din angajaţii GAL şi consultanţi externi vor realiza evaluarea 

proiectelor în baza criteriilor de selecţie propuse în fişele de măsuri şi vor elabora rapoarte de 

evaluare; 

- rapoartele de evaluare împreună cu documentaţia suport va fi supusă deciziei finale către un 

comitet format din membrii GAL, denumit Comitet de selecţie a proiectelor. 

Comitetul de selecţie a proiectelor va fi format din reprezentanţi ai partenerilor din Grupul de 

Acţiune Locală, propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală. 

 

Comitetul de selecţie a proiectelor va avea următoarele responsabilităţi principale:  

- studiază rapoartele de evaluare şi decide cu privire la proiectele care vor fi finanţate în 

cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului; 

- raportează Adunării Generale stadiul implementării strategiei. 

Componenţă  

Comitetul va avea 11 membri titulari şi 11 supleanţi, reprezentând diversele categorii de 

parteneri:  

- 3 reprezentanţi ai administraţiei publice/ instituţii publice; 

- 4 reprezentanţi ai sectorului privat; 

- 4 reprezentanţi ai societăţii civile. 

Componenţă comitetului de selecţie: 27,2% parteneri publici şi 72,8% parteneri privaţi şi 

ong-uri (36,36% privaţi şi 36,36% ong) 

 

Preşedintele asociaţiei este şi preşedintele comitetului de selecţie a proiectelor.  

 

Tabel - componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor 

 

PARTENERI PUBLICI 

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip*/Observaţii 

COMAN MIHAIL ICDP71 Mărăcineni membru Director General 

ŞTEFAN ION Comuna Budeasa supleant primar 

BĂRĂNESCU 

GHEORGHE 
Comuna Băiculeşti membru primar 

BĂDULESCU ION Comuna Morăreşti supleant primar 

ŞERBAN 

GHEORGHE 
Comuna Goleşti membru primar 

DUMITRESCU 

MIHAI 

 

Comuna Merişani supleant primar 

                                                 
71 Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni 
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PARTENERI PRIVATI 

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S Tip*/Observaţii 

DRAGNEA 

GHEORGHE 

 

SC Proiect Euroconst 

GDR SRL 

Preşedinte GAL Administrator firmă 

STIFTER DANIEL SC Stifter Agro SRL supleant Administrator firmă 

LECCA RALUCA 
SC Lecca Serv 

Medical SRL 
membru Administrator firmă 

DIACONESCU 

ADRIANA ANCA 

I.I. Diaconescu 

Adriana Anca 
supleant Administrator firmă 

VOICU ROXANA 
SC Roxtravel Spa 

Resort SRL 
membru Administrator firmă 

BADEA 

CLAUDIAN 

SC Ecolact 

Production SRL  
supleant Administrator firmă 

ALEXANDRU 

CONSTANTIN 

PFA Alexandru 

Constantin 
membru Administrator firmă 

VOICU VLAD 

SC Vlad Settlements 

SRL 

 

supleant Administrator firmă 

 

ONG 

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S Tip*/Observaţii 

DUŢĂ DRAGOŞ 

 

Asociaţia Partener 

pentru Tine 

membru Preşedinte ong 

JIANU EUGENIA 
Asociaţia Practicilor 

de Succes 
supleant Preşedinte ong 

POPESCU DORU 
Asociaţia Tinereţea şi 

Prietenia 
membru Preşedinte ong 

HERIŞANU MIHAI 
Asociaţia Fermierilor 

AGROARGEŞ 
supleant Preşedinte ong 

POPA COSTEL 
Salvaţi Dunărea şi 

Delta/ Merişani 
membru Preşedinte ong 

BUGHEANU 

CATĂLIN 

Asociaţia ECO 

MONTAN 2000 
supleant Preşedinte ong 

MOCANU IONELA 

Asociaţia de Educaţie 

şi Cultură pentru 

Oameni 

membru Preşedinte ong 

MIREA ION 

Asociaţia Comitetul 

European al Romilor 

Kristinitori  

 

supleant Preşedinte ong 
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Organizarea şedinţelor de selecţie a proiectelor  

 

Comitetul de selecţie se întruneşte de cel puţin 2 ori pe an, în funcţie şi de numărul de 

proiecte depuse pentru a fi evaluate. Şedinţele sunt convocate de către Preşedintele 

Comitetului de selecţie şi secretariatul este asigurat de către personalul asociaţiei.  

Sunt invitaţi să participe la şedinţe cei 11 membri titulari cu drept de vot, iar în condiţiile în 

care aceştia nu pot participa, vor informa Preşedintele şi vor delega membrii supleanţi. În 

situaţiile excepţionale în care nici membru titular, nici supleantul său nu pot participa, ei pot 

delega, prin procură, dreptul lor de vot către un alt membru al Comitetului de selecţie. 

Procura este valabilă doar pentru şedinţa în cauză şi niciun membru al Comitetului nu poate 

deţine mai mult de o procură.  

Conform fişei de măsură LEADER, “Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor 

în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţii de control şi monitorizare, la aceste 

selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la 

nivel judeţean (DADR)”.  

Pot fi invitate la şedinţele comitetelor de selecţie şi alte persoane, cu statut de observator, cum 

ar fi:  

- reprezentanţi ai unor instituţii judeţene; 

- experţi externi: 

- iniţiatori ai proiectelor; 

- alte persoane, la propunerea membrilor Comitetului de selecţie. 

 

În urma a 3 absenţe succesive nejustificate a membrului titular şi/sau supleantului său, 

Preşedintele poate propune GAL-ului excluderea membrului respectiv din comitetul de 

selecţie.  

 

În situaţii excepţionale, membrii Comitetului de selecţie pot fi consultanţi şi în afara 

şedinţelor, în scris, atunci când este nevoie urgent de un punct de vedere cu privire la un 

anumit proiect.  

 

Luarea deciziilor  

 

Pentru validarea deciziilor în comitetul de selecţie se aplică regula dublului cvorum şi anume: 

este necesară prezenţa a cel puţin 50% din membrii comitetului de selecţie (cel puţin 6 din 

membrii titulari şi în lipsa acestora supleanţii lor) din care peste 50% să fie mediul privat 

(societate civilă şi mediul de afaceri). 

Dublul cvorum este verificat de către Preşedintele de şedinţă, în deschiderea acesteia.  

 

Decizia cu privire la finanţarea proiectelor se ia prin consens sau vot cu majoritate simplă 

(50% plus unu dintre membrii prezenţi). În condiţiile în care unul sau mai mulţi membri 

solicită votul secret, se poate trece la vot secret.  

 

Pentru analiza proiectelor depuse se vor avea în vedere criterii generale ale programului de 

finanţare şi criterii specifice fiecărei măsuri.  
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Printre criteriile generale amintim: 

- proiectul se încadrează în priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului; 

- proiectul creează valoare economică durabilă; 

- are un caracter inovator; 

- combină obiectivele mai multor axe din PNDR; 

- presupune ameliorarea unor probleme de mediu; 

- încurajează asocierea, cooperarea, formarea de legături la nivel de teritoriu; 

- se adresează tinerilor; 

- se adresează grupurilor de producători, asociaţii, parteneriate. 

Decizia cu privire la evaluarea proiectelor este comunicată beneficiarilor de către Preşedinte.  

 

Conflictul de interese  

 

Dacă unul dintre membrii comitetului de selecţie a proiectelor se află în conflict de interese 

(ex.: este iniţiatorul sau are o relaţie de rudenie cu iniţiatorul unuia dintre proiectele depuse 

spre finanţare etc.), în această situaţie persoana în cauză nu are drept de vot şi nu va participa 

la şedinţa respectivă. Comitetul de selecţie a proiectelor va propune şi agrea o politică a 

conflictului de interese.  

 

5) Compartimentul administrativ  

 

Compartimentul administrativ este format din totalul angajaţilor şi colaboratorilor Grupului 

de Acţiune Locală şi are următoarea componenţă: 

a) Responsabil administrativ (Director executiv) – coordonează activitatea GAL atât sub 

aspect organizatoric şi al respectării procedurilor de lucru, cât şi a resurselor umane şi 

financiare şi implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului, angajează asociaţia în 

relaţie cu terţi, administrează relaţia cu APDRP; 

b) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii 

financiare – contabile a GAL-ului; 

c) Animatori – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, menţin 

relaţia cu partenerii, beneficiarii; se implică direct în promovarea programului de finanţare 

către potenţialii beneficiari; 

d) Sector tehnic – s-a stabili un număr de 3 angajaţi funcţie de complexitatea activităţilor de 

la nivelul GAL, având ca sarcină comunicarea, verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor 

implementa. În acest sens, se va angaja o persoană care se ocupă de monitorizare, o persoană 

responsabilă cu evaluarea şi selecţia proiectelor depuse şi un responsabil comunicare; 

e) Consultanţi externi – funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL. 

Sprijină, oferă consultanţă GAL în organizarea activităţii, redactarea procedurilor, evaluarea 

proiectelor, activităţi de cercetare şi instruire şi altele, în funcţie de necesităţi. 
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f) Angajat pentru activităţi de secretariat - asigură suportul logistic şi de secretariat pentru 

toate activităţile GAL. 

Pentru Ţinutul Argeşul de Mijloc persoanele care vor forma compartimentul administrativ 

sunt: 

1. Responsabil administrativ (director executiv) - Mocanu Ioana Ionela 

2. Animatori - Popescu Doru 

                       Badea Mihai 

                       Rachieru Mihai  

3. Responsabil comunicare – Jianu Eugenia 

4. Responsabil financiar contabil – Tirică Lavinia Roxana 

5. Responsabil monitorizare – Bunescu Sorina 

6. Responsabil evaluare şi selecţie proiecte – Duţă Dragoş 

7. Angajat pentru activităţi de secretariat – Olteanu Razvan  

Capacitatea compartimentului administrativ este demonstrată prin CV-urile şi diplomele  

anexate. Fişele posturilor personalului cheie de execuţie în cadrul Grupului de Acţiune Locală 

sunt prezentate în capitolul următor. 

 

V.3. Adoptarea deciziilor privind implementarea strategiei 

 

 

Sistemul de organizare a GAL prezentat anterior, descrie care sunt structurile de organizare, 

inclusiv funcţiunile şi activităţile acestora în cadrul organizaţiei, prezintă numărul de niveluri 

ierarhice, ca şi tipurile de relaţii organizatorice între acestea.  

 

Mecanismul decizional privind operaţiunile de execuţie/implementare eficientă a obiectivelor 

stabilite prin strategie, la nivelul standardelor impuse prin indicatorii stabiliţi pentru fiecare 

măsură în parte ca şi pentru strategia în ansamblu este prezentat prin diagrama de mai jos.  

Rolul fiecărui angajat al compartimentului administrativ este prezentat în detaliu în fişele 

posturilor prezentate în continuare în secţiunea aferentă resurselor umane. 
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ORGANIGRAMA GAL ŢINUTUL ARGEŞUL DE MIJLOC 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitet de selecție 

proiecte 

11 membri (11 supleanți) 

 

Director executiv 

 

Compartimentul administrativ 

 

= decizie strategică sau operativă 

 

= raportare 

 

= comunicare privind procedura de 

selectare a proiectelor 

Comitet director 

Adunarea Generală a GAL  
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Partea VI – ORGANIZAREA GAL-ULI 

VI.1  Resurse umane  

La nivelul GAL-ului urmează să se desfăşoare următoarele activităţi : 

a) informare – comunicare; 

b) lansare apeluri pentru propuneri de proiecte; 

c) sprijinirea potențialilor aplicanți; 

d) organizarea procesului de verificare a eligibilității, evaluare și selecție a 

proiectelor depuse; 

e) monitorizarea implementării proiectelor. 

Pentru fiecare dintre angajații GAL-ului au fost întocmite fișe de post, în care au fost cuprinse 

toate activitățile la care care participă și atribuțiile lor în cadrul acestor activități.  

Fișele posturilor personalului cheie de execuție în cadrul Grupului de Acțiune Locală 

Director executiv 

Poziția: Director executiv  

 

Răspunde în fața: Consiliului Director 

 

Descrierea pe scurt 

a postului: 

 

Directorul executiv este responsabil cu coordonarea personalului 

angajat şi activitatea curentă a GAL (implementarea strategiei și 

planului adoptat). Directorul executiv este direct responsabil de 

mobilizarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii 

asociaţiei, de gestionarea acestor resurse, cu respectarea prevederilor 

statutare. 

Responsabilități 

directe: 

 

Managementul activităţilor asociaţiei 

- este responsabil de managementul activităţii organizaţiei (punerea în 

practică a Strategiei de Dezvoltare a Ţinutului, a proiectelor și 

programelor organizaţiei), inclusiv prin inițierea de noi programe, în 

conformitate cu strategia și principiile elaborate de Adunarea Generală 

și Consiliul Director. 

- este responsabil de managementul financiar-contabil şi al resurselor 

materiale ale organizatiei (planificarea şi administrarea bugetelor şi 

resurselor materiale, precum şi întocmirea rapoartelor financiare) 

- este responsabil de managementul administrativ al biroului GAL și al 

oricăror altor locații de lucru ale asociației. 

- este responsabil pentru modul de derulare al programelor asociatiei; 

în acest scop, va monitoriza desfășurarea acestora în funcție de 

parametrii de eficiență, cu precădere cei proiectați (scop, durata, 

buget), va evalua calitatea activităților prestate și va lua măsurile care 

se impun. 
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- furnizează Consiliului Director rapoarte narative și informații la 

intervale stabilite de comun acord cu acesta și ori de câte ori i se 

solicită. 

Organizarea şi managementul resurselor umane 

- este responsabil de managementul resurselor umane (supervizare, 

sprijin, monitorizare şi evaluare a activităţii angajaţilor organizaţiei), în 

special în ceea ce priveşte: 

 Supervizarea şi sprijinul personalului din departamentul 

administrativ 

 Selecţia, angajarea, instruirea, evaluarea, supervizarea şî 

sprijinirea personalului 

 Managementul conflictelor între salariaţi, precum şi între 

salariaţi şi beneficiari 

 Managementul conflictelor de interese în care se poate afla 

personalul asociaţiei 

 Stabilirea sancţiunilor disciplinare şi concedierea 

personalului angajat. 

 Monitorizarea este procesul de colectare de informaţii cu 

privire la activităţile desfăşurate. Monitorizarea furnizează 

date necesare evaluării activităţii  şi performanţei în muncă. 

Managementul informaţiei şi comunicării 

- este responsabil de managementul informaţiei şi comunicării în cadrul 

organizaţiei: evaluarea, direcţionarea, organizarea şi stocarea ideilor şi 

informaţiilor interne şi externe organizaţiei (inclusiv publicații şi 

pagina de internet a GAL). 

Managementul strategic 

- are, în numele executivului, rolul principal în coordonarea procesului 

de elaborare de politici ale organziaţiei şi în planificarea strategică şi 

are obligaţia supunerii acestora, pentru aprobare, Consiliului Director și 

apoi Adunarii Generale.  

- are rolul principal în obţinerea de fonduri prin identificarea surselor 

de finanţare și coordonarea activității de mobilizare a fondurilor. 

- are rolul principal în identificarea oportunităților ivite pentru 

procurarea de noi fonduri și pentru inițierea de noi programe sau de 

promovare a programelor existente. 

- are un rol principal în identificarea riscurilor pentru asociație, cu 

precădere în privința imaginii sale, a siguranței financiare și 

dezvoltării. 

Managementul comunicării şi relaţiilor externe 

- răspunde de strategia de comunicare și promovare a asociaţiei, a 

misiunii și a reușitelor sale. Lucrează cu personal specializat angajat al 

GAL. 

- este responsabil de administrarea relaţia cu APDRP și alte structuri 

teritoriale ale acesteia. 
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Secretar 

- poate reprezenta asociația în alianțe, întruniri, conferințe și stabilește 

condițiile în care personalul asociației poate fi delegat să reprezinte 

asociația. De asemenea, poate stabili modul în care membrii GAL pot 

îndeplini aceeași misiune. 

- menține și dezvoltă relații cu factori cheie pentru asociație, cum ar fi: 

finanțatori, media, alte organizații neguvernamentale româneşti și 

străine, organizații internaţionale, autorități publice. 

- elaborează și/sau supervizează luările de poziție ale asociației, în 

condițiile statutare. 

Managementul resurselor financiare 

- este responsabil pentru buna și corecta gestionare a fondurilor 

asociației, cu respectarea legislației în vigoare și a statutului asociației. 

În acest sens va superviza aplicarea mecanismelor stabilite în acest 

scop, inclusiv a auditului anual. 

- răspunde de întocmirea bugetului și de corecta sa aplicare, după 

aprobarea sa de către Consiliul Director. 

- are un rol principal în stabilirea strategiei de atragere de fonduri. 

Pregătirea/ 

Experiența/ 

Abilități: 

- Absolvent al unei forme de învățământ superioare (studiile 

postuniversitare reprezintă avantaj); 

- Experiență de coordonare/management într-o organizație 

neguvernamentală; 

- Bune cunoștințe privind programul LEADER și/sau PNDR; 

- Corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu 

oamenii; 

- Cunoștinte bune de operare PC MS Office – Word, Excel, navigare 

internet 

- Foarte bune cunoștințe de limbă engleză (scris/vorbit); 

- Bună capacitate de relaționare cu reprezentanți ai altor organizații, 

instituții. 

Compartiment: Administrativ 

Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul 

organizaţiei; presupune călătorii frecvente  

Poziția: Secretar  

Răspunde în fața: Directorului Executiv  

 

Descrierea pe 

scurt a postului: 

 

Secretarul acordă sprijin administrativ și tehnic echipei executive a 

GAL (asigură comunicarea interna și externă cu beneficiari/furnizori, 

clienți, oferă sprijin în  monitorizarea activităților, elaborează rapoarte, 

pregătește documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL) 
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Manager financiar - contabil 

Responsabilități 

directe: 

 

- îndeplinește activitățile zilnice de secretariat 

- preia și direcționează apelurilor telefonice  

- primește vizitatorii și anunță persoanele de contact din organizație 

- asigură protocolul în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerințele 

zilnice 

- preia, înregistrează, distribuie la persoanele implicate, îndosariează 

și pregătește petntru arhivare corespondența 

- redactează corespondența necesară desfășurării activității zilnice 

- asigură transmiterea documentelor prin poștă/curier, fax, e-mail 

- actualizează baza de date cu documente 

- face eventuale aranjamente logistice pentru evenimentele 

organizate de GAL sau la care participa reprezentanți/personal al 

GAL 

- elaborează și redactează documente și situații cerute de 

management 

- asigură suportul administrativ pentru personalul GAL 

Pregătirea/ 

Experiența/ 

Abilități: 

- absolvent al unei forme de învățământ superioare; 

- inteligență (gândire logică, memorie); 

- corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu 

oamenii; 

- sincer, dispus la colaborare 

- cunoștinte bune de operare PC MS Office – Word, Excel, navigare 

internet 

- bune cunoștințe de limbă engleză (scris/vorbit) 

- capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă 

- capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în 

același timp 

- capacitate de a respecta termene limită 

- atenție către detalii 

Compartiment: Administrativ 

Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul 

organizaţiei;  

Poziția: Manager financiar - contabil 

Răspunde în fața: Directorului Executiv  

 

Descrierea pe 

scurt a postului: 

Organizarea activității financiar-contabile; gestionarea actelor 

contabile;  

Responsabilități 

directe: 

 

- Contabilizează și înregistrează extrasele de cont; 

- Contabilizează și înregistrează salariile personalului și deplasările 

în teritoriu și externe;  

- Efectuează închiderea conturilor de venituri, cheltuieli și TVA, 
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Manager comunicare 

verifică și reglează balanțele de verificare lunare;  

- Listează și îndosariază documentele contabile justificative; 

- Efectuează toate operaţiile necesare închiderii exercițiului financiar 

și întocmește situaţiilor financiare semestriale și anuale; 

- Supraveghează arhivarea documentelor cu care lucrează, conform 

atribuțiilor;  

- Ţine legatura cu Administraţia Financiară și colaboreaza cu 

directorul executiv în cazul controalelor; 

- Responsabil de ținerea corectă și la zi a evidenței financiar-

contabile. 

Pregătirea/ 

Experiența/ 

Abilități: 

- absolvent învatamantului superior economic de specialitate;  

- vechime de cel putin 1 an în domeniu, cuprinzând toate aspectele 

activităţii financiar-contabile; 

- cunoștințe temeinice privind sistemul organizatoric și financiar-

contabil;  

- cunoștințe solide de legislație financiar contabilă în vigoare; 

- cunoștințe  solide de operare PC: Word, Excell, Power Point; 

- cunoștințe de operare soft-uri contabile 

- inteligenţă (gândire logică, memorie, capacitate de analiza şi 

sinteză);  

- capacitate de organizare şi conducere a activităţii serviciului; 

- capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le 

valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date 

prelucrate altor factori decizionali;  

- obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor economice, 

financiare și sociale. 

Compartiment: Administrativ 

Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul 

organizaţiei;  

Poziția: Manager comunicare  

Răspunde în fața: Directorului Executiv  

 

Descrierea pe 

scurt a postului: 
Responsabil de comunicarea cu privire la strategia de dezvoltare a 

ţinutului, inclusiv prin intermediul sitului web, realizarea materialelor 

de informare, organizarea de evenimente, iniţierea de relaţii de 

cooperare 

Responsabilități 
- Responsabil de implementarea mecanismului de comunicare- 
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Animator 

directe: 

 

informare privind implementarea strategiei de dezvoltare a 

Ţinutului 

- Responsabil pentru elaborarea și utilizarea în procesul de 

comunicare a elementelor de identitate vizuală a GAL 

- Identifică soluții de menţinere a unei atmosfere deschise de 

comunicare în cadrul GAL și între GAL și beneficiari și parteneri 

- Informează în mod regulat Directorul Executiv despre activitatea 

locală de comunicare și informare și despre situațiile de criză 

- Organizează evenimente interne și externe  

- Menţine o bună relație cu presa (elaborează comunicatele de presă 

și materialele pentru presă, articole și interviuri) 

- Sprijină realizarea materialelor informaționale ale GAL (conținut) 

și  întreținerea și aducerea la zi a website GAL  

- Supervizează distribuirea materialelor informative către grupurile 

țintă pentru care au fost concepute 

- Organizează baze de date privind partenerii media și potențiali 

participanți la acțiunile de comunicare și informare 

- Iniţiază acţiuni de cooperare cu alte teritorii şi parteneriate, 

naţionale şi internaţionale 

Pregătirea/ 

Experiența/ 

Abilități: 

- Studii superioare de comunicare şi relaţii publice/ psihologie/ 

jurnalism; 

- Disponibilitate pentru activități de teren; 

- Foarte bune cunoştinţe de limbă engleza și PC (Word, Excel, 

Power Point); 

- Cunoștinte de social media (blog, facebook, forumuri, RSS, etc); 

- Abilităţi pentru lucrul în echipă; 

- Creativitate și proactivitate, abilități excelente de comunicare, 

inclusiv în relația cu presa și autorități ale administrației publice. 

Compartiment: Administrativ 

Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul 

organizaţiei.  

Poziția: 
Animator  

Răspunde în fața: Directorului Executiv  

Descrierea pe 

scurt a postului: 

Desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, 

meţine relaţia cu partenerii şi beneficiarii. 

Responsabilități 

directe: 

 

- Direct resposabil de implementarea mecanismului de comunicare- 

informare al GAL pentru implementarea strategiei 

- Asigură comunicarea și informarea cât mai extinsă și mai diversă la 

nivelul întregului teritoriu pentru promovarea conținutului 
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Responsabil monitorizare proiecte 

 

Poziţia: Responsabil monitorizare proiecte 

Răspunde în faţa: Directorului Executiv 

Descrierea pe scurt 

a postului: 

Responsabil cu monitorizarea derulării şi implementării 

proiectelor 

Responsabilităţi 

directe: 

 

Activităţi de monitorizare internă, în special, în ceea ce priveşte: 

- raportarea financiară şi tehnică către Autoritatea de management;  

- derularea contractelor de achiziţii publice; 

- depunerea proiectelor selectate la autoritatea finanţatoare; 

- realizarea proiectelor finanţate - monitorizare periodică, prin 

eşantion - pe teren, parţială şi finală; 

- fundamentarea necesităţii efectuării de modificări pe parcursul 

proiectării sau al realizării investiţiei; 

strategiei 

- Organizează și derulează evenimentele de comunicare – informare 

a beneficiarilor 

- Este esponsabil cu înregistrarea rapoartelor de comunicare – 

informare în SIM 

- Desfășoară activități proactive de identificare a potențialelor 

proiecte care să răspundă obiectivelor strategice 

- Acordă asistență/sprijin tehnic și metodologic potențialilor 

beneficiari pentru îmbunătățire propunerilor de proiecte, elaborarea 

de propuneri de proiect solide din punct de vedere tehnic și 

financiar 

- Realizează verificarea eligibilității și conformității administrative a 

propunerilor de proiecte primite de către GAL 

- Utilizează SIM pentru producerea rapoartelor de verificare pe care 

le transmit managerului programului de finanțare 

Pregătirea/ 

Experiența/ 

Abilități: 

- Absolvent învățământ superior; 

- Bune abilități de comunicare socială 

- Bune abilități de facilitare grupuri 

- Experiență anterioară în facilitarea de întâlniri publice 

- Experiență în derularea de proiecte care presupun comunicare 

directă cu beneficiarii 

- Gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză 

- Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le 

valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date 

prelucrate altor factori decizionali;  

Compartiment: Administrativ 

Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, la sediul organizaţiei și la 

nivelul ţinutului, presupunând multă activitate de teren.  
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- justificarea modificării contractului de finanţare; 

- cooperarea GAL-ului cu Autoritatea de management; 

Activităţi de evaluare a realizării PDL-ului pe parcursul realizării; 

Monitorizarea permanentă a realizării activităţilor şi indicatorilor. 

Pregătirea/ 

Experienţa/ 

Abilităţi: 

- Absolvent de învăţământ superior;  

- Cunoştinţe solide în ceea ce priveşte sistemul organizatoric şi 

managerial; 

- Bune abilităţi de comunicare socială  

- Bune abilităţi de facilitare grupuri 

- Experienţă în derularea de proiecte care presupun comunicare 

directă cu beneficiarii  

- Gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză 

- Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a 

le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date 

prelucrate altor factori decizionali. 

Compartiment: Administrativ 

Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul 

organizaţiei; activităţile presupun deplasări frecvente. 

 

Responsabil evaluare şi selecţie proiecte 

 

Poziţia: Responsabil evaluare şi selecţie proiecte 

Răspunde în faţa: Directorului Executiv 

Descrierea pe scurt 

a postului: 

Responsabil cu evaluarea şi selecţia proiectelor în cadrul GAL 

Responsabilităţi 

directe: 

 

- Verificarea conformităţii proiectelor depuse şi respectarea 

criteriilor de eligibilitate; 

- Evaluarea proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, pe baza criteriilor de selecţie pentru fiecare tip de 

proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă 

priorităţile specifice ale Strategiilor de dezvoltare locală; 

- Selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele 

formulate în PDL; 

- Elaborarea documentaţiilor necesare pentru derularea şi 

finalizarea procedurilor de evaluare şi selectare a proiectelor în 

cadrul GAL  

- Realizarea raportărilor solicitate de autoritatea finanţatoare. 

Pregătirea/ 

Experienţa/ 

Abilităţi: 

- Absolvent învăţământului superior  

- Cunoştinţe solide în ceea ce priveşte derularea procedurilor de 

achiziţii publice 

- Bune abilităţi de comunicare socială 

- Gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză 

- Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a 

le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date 
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prelucrate altor factori decizionali 

Compartiment: Administrativ 

Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul 

organizaţiei. 

 

Consultanții externi 

Orientativ, se așteaptă ca prin intermediul consultanților externi GAL să aibă acces, în funcţie 

de necesităţi, la servicii de:  

- consultanţă cu privire la managementul organizaţional, managementul resurselor 

umane 

- consultanţă cu privire la organizarea activităţii de finanţare şi evaluarea proiectelor 

- consultanță în realizarea de studii, analize şi sinteze  

- consultanță în realizare baze de date, situri web şi promovare online  

- consultanță în activitățile de cooperare și dezvoltare de parteneriate  

Este de așteptat ca serviciile de consultanță pe termen scurt exprimate orientativ, să fie 

necesare preponderent în primii doi ani de implementare a strategiei. 

Pentru fiecare dintre consultanţii externi pe care GAL îi va putea angaja vor fi elaborați 

termeni de referință specifici, în care se vor regăsi responsabilitățile principale ale acestora 

precum și termenele limită până la care vor fi îndeplinte sarcinile vizate.  

 

VI.1.1. Resurse umane disponibile și implicate la nivelul parteneriatului 

În rândul partenerilor din Ținutul Argeșul de Mijloc şi la nivelul fiecărei primării a fost 

desemnată o persoană resursă care să sprijine și să fie implicată în derularea activităților de 

implementare a strategiei la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale în parte. Astfel, au 

fost desemnate 13 persoane cu diferite specializări/ocupații: promotori locali, inspectori, 

ingineri, juriști, manageri, secretari. Pe lângă partenerii publici, au desemnat persoane resursă 

și partenerii din sfera privată: medici, institutori, președinți ai organizațiilor 

nonguvernamentale reprezentate, administratori ai societăților comerciale. 

Toate persoanelor resursă desemnate au absolvit studii universitare, iar dintre acestea 

aproximativ 31 % au studii masterale. În ce privește experiența fiecărei persoane resursă în 

domeniul dezvoltării și implementării de proiecte un număr de 7 persoane (adică 27%) au 

între peste 8 ani de experiență, iar 73% au o experiență de la 3 până la 7 ani în domeniu. Mai 

mult de 54% dintre persoanele resursă sunt femei și 50% tineri. 

 

Detaliile despre persoanele resursă se regăsesc în tabelul de mai jos. 
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Nr. Prenume, Nume Localitate Partenerul reprezentat Ocupație/ 

Specializare 

 

Studii 

(liceale/postliceale/ 

universitare/postuniv) 

Experiență în planificare 

și implementare de 

proiecte  

1. Sărdărescu Maria Mărăcineni Primăria Marăcineni inginer universitare 7 ani 

2. Morteanu Cosmin Micești Primăria Micești consilier universitare 5 ani 

3. Rachieru Mihai Budeasa Primăria Budeasa inspector universitare 5 ani 

4. Olteanu Razvan Merișani Primaria Merișani inspector urb master 5 ani 

5. Alexandru Ecaterina Mălureni Primăria Mălureni inspector mediu universitare 3 ani 

6. Diaconescu Adriana Anca Coșești Primăria Coșești contabil universitare 3 ani 

7. Negoiță Simona Golești Primăria Golești inspector master 3 ani 

8. Badea Claudiu Ciofângeni Primăria Ciofrângeni consilier universitare 3 ani 

9. Joița Ilie Băiculești Primăria Băiculești jurist universitare 3 ani 

10 Tănase Constanța Poienarii de Argeș Primăria Poienarii de 

Argeș 

secretar universitare 3 ani 

11. Șuță Vasilica Morărești Primăria Morărești inspector universitare 3 ani 

12. Mincă Claudia Ștefănești Primăria Ștefănești inspector universitare 3 ani 
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13 Tureac Adriana Ștefănești AECO Valea Mare 

Podgoria 

institutor universitare 6 ani 

14. Bunescu Sorina Merișani APT Merișani director executiv universitare 12 ani 

15 Jianu Eugenia Ștefănești  APS Ștefănești directoe 

executiv 

master 4 ani 

16 Sumedrea Dumitru Mărăcineni Institutul Pomicol director științific doctorat 8 ani 

17 Popescu Doru  Bălilești ATP Poienița Președinte universitare 8 ani 

18 Manolescu Dan Coșești Persoană fizică consilier master 4 ani 

19 Roșu Milica Ștefănesti Școala Valea Mare director universitare 3 ani 

20 Mocanu Ioana Ionela Ștefănesti AECO Valea Mare 

Podgoria 

președinte universitare 8 ani 

21 Tamaș Cristina Merișani Grup de inițiativa romi 

Merișani 

membru master 4 ani 

22 Tamaș Adrian Mălureni Grup de inițiativa romi 

Mălureni 

membru universitare 3 ani 

23 Leca Maria Ștefănești CMI medic universitare 3 ani 

24 Popa Costel Merișani Asiciația Salvați 

Dunărea și Delta 

director executiv  master 8 ani 

25  Herișanu Mihai   Argeș Asociația fermierilor 

AGROARGEȘ 

președinte            universitare 8 ani 

26 Bezdedeanu Mircea   Argeș Asociația Eco Montana membru                  master 8 ani 
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VI.2 Resurse materiale disponibile (echipamente, localuri disponibile) 

La nivelul ținutului au fost identificate principalele resurse materiale (echipamente, localuri 

disponibile etc.) care vor contribui, alături de resursele umane şi financiare, la implementarea 

acţiunilor din cadrul strategiei ţinutului.  

Sediul GAL Ținutul Argeșul de Mijloc va fi în Clubul Sportiv aflat în cartierul Valea Mare 

Blocuri, oraș Ștefănești. Spaţiul respectiv beneficiază de toate utilităţile necesare, inclusiv 

legătura la infrastructura de telecomunicaţii. Spaţiul alocat GAL va fi mobilat corespunzător 

şi va fi dotat cu echipamente IT, echipamente de comunicaţii (telefon, fax), imprimată, 

copiator  

Capitolele: II.1.Cheltuieli pentru închirierea și/sau amenajarea unor locații, inclusiv plata 

utilităților și II.2. Cheltuieli pentru organizare întalniri (închirieri spații) din cadrul bugetului 

de funcționare GAL Ținutul Argeșul de Mijloc cuprind doar cheltuieli legate de plata 

utilităților. Celelalte capitole- cheltuieli chirie, întreținere, dotare sunt 0 deoarece partenerii s-

au angajat ca acestea vor fi rezolvate prin contribuții locale. Bugetul indicativ de funcționare 

GAL a fost aprobat in sedința din data de 12.04.2012 ( proces verbal). 

 

Partenerii publici, privați și ong-urile au decis să pună la dispoziția GAL resurse materiale: 

echipamente și locații, în vederea implementării în manieră optimă a strategiei propuse. 

Astfel, la nivelul tuturor celor treisprezece unități administrativ teritoriale vor fi puse la 

dispoziție: 

 locațiile căminelor culturale – sălile de conferințe cu capacități de minimum 200 de 

persoane și maximum 300 de persoane pentru întâlnirile publice care urmează să fie 

organizate la nivelul comunelor respective; 

 sălile de ședințe ale consiliilor locale, cu capacități de aproximativ 30 de persoane 

pentru întălniri, ședințe de lucru organizate la nivelul comunelor; 

 echipamente IT – computere, imprimantă, acces la copiator pentru persoanele resursă 

desemnate la nivelul respectivelor unități administrativ teritoriale. 

Partenerii au semnat o declarație angajament  (pentru finanțare și resurse materiale – ce va fi 

ataşată la capitolul Anexe) prin care se angajează să pună la dispoziția GAL locații, săli de 

ședințe, echipamente IT.  

VI.4. Buget indicativ de funcţionare a GAL-ului 

Conform prevederilor sub-măsurii 431.2 din fişa tehnică a axei 4 (Leader), bugetul pentru 

cheltuielile de funcţionare a fiecărui GAL va fi de maxim 20% din totalul cheltuielilor publice 

eligibile din strategia de dezvoltare locală (pentru componenta a – funcţionarea GAL – 16% 

şi componenta b – instruire şi animarea ţinutului după selecţia GAL – 4%). 

Pentru orientare sunt prezentate în continuare cheltuielile eligibile pentru cele două 

componente: 

Componenta a: 

Pentru această componentă cheltuielile nu vor depăşi 80% din totalul alocat pentru fiecare 

GAL în cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi poate acoperi cheltuieli precum: 
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 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. 

Componenta b: 

Pentru aceste activităţi, GAL-rile vor cheltui cel puţin 20% din valoarea eligibilă determinată 

pentru fiecare GAL în parte din cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi poate acoperi cheltuieli 

precum: 

 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. 

 

Nu sunt eligibile, conform Fișei LEADER  

pentru Măsura 421 ”Implementarea proiectelor de cooperare” 

 simplul schimb de experiență neconcretizat într-o acțiune comună (întrucât se poate 

finanța prin intermediul rețelei naționale de dezvoltare rurală).  

 Cheltuielile legate de teritoriile din afara UE; 

pentru M 431 ”Funcționarea GAL, dobândirea de competențe și animarea ţinutului” 

 cheltuielile pentru achiziția sau construcția de clădiri, precum şi achiziționarea de 

mijloace de transport și achiziționarea de teren. 

Astfel pentru perioada 2013-2015, bugetul propus pentru cheltuielile de funcţionare- 

componenta a pentru GAL Ținutul Argeșul de Mijloc este prezentat în tabelul de mai jos:  

Venituri : Sumă euro: 

- sume din alocarea bugetară pentru 

asistența tehnică în cadrul axei 4 LEADER 

din PNDR 

298.800,00 

- cotizații anuale ale membrilor    6.910,00 

- venituri atrase din alte surse (accesare 

finanțări, dobânzi la depozite, etc) 
   5.000,00 

TOTAL 310.710,00 
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Cheltuieli : 
 

Componenta a: 
239.040,00 

Cap.I: Cheltuieli de personal (inclusiv taxele 

aferente) 

186.125,00 

 

Cap. II Cheltuielile pentru derularea 

activităţii GAL 

 

39.811,00 

 

Cap. III Cheltuieli pentru servicii 

externalizate 

 

13.104,00 

 

 Componenta b: 71.670,00 

Cap. I. Cheltuieli pentru instruire – angajaţi 

GAL şi lideri locali 

 

25.000,00 

 

Cap. II. Cheltuielile pentru realizarea de 

studii ale zonei: cheltuieli pentru serviciile 

prestate în vederea realizării de studii la 

nivelul ţinutului, legate de implementarea 

strategiei de dezvoltare locală 

 

10.000,00 

 

Cap. III. Cheltuieli pentru evenimente de 

promovare 

 

21.170,00 

 

Cap. IV. Cheltuieli pentru furnizarea 

informaţiei cu privire la strategia de 

dezvoltare locală 

 

14.000,00 

 

Cap. V. Alte cheltuieli pentru animarea 

ţinutului  

 

1.500,00 

 

TOTAL 310.710,00 

 

Pentru Componenta b - Cheltuieli de instruire şi animare va fi repartizat un buget de 

71.670,00 euro (59.760 euro reprezinta 20% din suma alocată bugetar pentru asistența 

tehnică în cadrul axei 4 LEADER din PNDR restul – 11.910 reprezintă contribuție privată) 

care va acoperi cheltuieli precum: 

 Studii ale zonei; 

 Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală; 
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 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

 Evenimente de promovare; 

 Instruirea liderilor locali. 

 

Activitățile de animare a ţinutului și de instruire la nivelul GAL vor fi prezentate sub forma 

unor fișe de proiect sau de acțiuni, așa cum se înțelege din prezentarea măsurii în PNDR, 

capitolul indicatori ”1 acțiune = 1 proiect”, acţiuni privind dobândirea de competenţe (1 

acţiune = 1 sesiune de instruire), acţiuni privind animarea ţinutului (1 acţiune = 1 seminar de 

animare). Adițional, vor mai fi introduse ca metode de animare întâlniri comunitare tematice, 

acțiuni privind marketingul ţinutului, participare la evenimente pe tema dezvoltării regionale, 

etc. 

 

VI.5. Dispozitivul de comunicare şi informare 

 

Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele iniţiale, de constituire 

a parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea parteneriatului ca GAL în 

acţiunile de sale de funcţionare, instruire şi animarea ţinutului. 

În acest context, vor fi precizate metodologia şi instrumentele necesare (întâlniri – conferinţe 

tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de lucru, afişe, publicaţii, acces la baze de date, elaborare 

şi diseminare de materiale, mass-media etc.) pentru informare şi comunicare (destinat 

locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea ţinutului) în legătură cu buna funcţionare a 

GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

 

Mecanismul de comunicare și informare aferent strategiei de dezvoltare a ţinutului are ca scop 

principal dezvoltarea unui suport pentru diseminarea eficientă a informaţiilor relevante către 

beneficiari, în așa fel încât aceștia să dețină informațiile necesare implementării cu succes a 

strategiei conform cadrului legislativ și instituțional existent. Comunicarea și informarea 

reprezintă o activitate importantă pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor stratregice şi 

dezvoltarea ţinutului. 

 

Obiectivele mecanismului de comunicare și informare sunt: 

 să ofere potenţialilor beneficiari informaţii complete, clare şi actuale, oferind astfel 

posibilitatea elaborării unor proiecte de calitate, care să răspundă cerințelor tehnice și 

strategice pentru obținerea finanțării; 

 să contribuie la conştientizarea, în rândul publicului larg, privind beneficiile pe care le 

oferă SDT (Strategia de Dezvoltare Teritorială), în special din punct de vedere al 

creionării direcțiilor de dezvoltare la nivel local; 

 creşterea încrederii beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari în măsurile cuprinse în 

PNDR și SDT şi motivarea acestora de a iniţia şi derula proiecte de dezvoltare la 

nivelul ţinutului. 

 

Mecanismul propus va sprijini furnizarea de informaţii cu privire la activităţile legate de 

implementarea proiectelor programului operaţional (management, monitorizare, evaluare, 
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etc.) şi, de asemenea, va garanta vizibilitatea şi transparenţa operaţiunilor co-finanţate. Prin 

acest mecanism, GAL va pune la dispoziţie informaţii clare şi folositoare despre măsurile de 

finanţare, activităţile pe care le derulează, criterii de eligibilitate ale beneficiarilor și 

proiectelor, încurajează iniţiativa locală şi crearea de parteneriate. Indiferent de mijloacele de 

comunicare folosite, se vor promova principiile de bază ale participării şi implicării 

beneficiarilor la identificarea, elaborarea şi implementarea proiectelor. 

 

Principiile care stau la baza strategiei Planului de comunicare sunt: 

 transparența (capacitatea de a furniza informație obiectivă ș i corectă referitoare la 

activitățile GAL pentru implementarea strategiei propuse);  

 flexibilitatea (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul intern și 

extern); 

 eficiența (utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim); 

 particularitatea – suplimentar faţă de informaţiile cu caracter general, mesajele pot fi 

construite în funcţie de specificul fiecărui grup ţintă. 

 

Grupurile ţintă ale mecanismului de comunicare - informare sunt:  

 Potenţialii beneficiari aşa cum sunt ei definiți în fișele de măsuri;  

 Partenerii implicați în elaborarea și implementarea strategiei (reprezentanți ai 

instituţiilor administraţiei publice locale de la nivelul ţinutului, reprezentanți ai 

partenerilor din sectorul economic și de afaceri, reprezentanți ai sectorului societății 

civile); 

 Publicul general - atât la nivelul ţinutului cât și la nivel județean și regional (cetăţeni 

care pot fi afectați pozitiv sau negativ prin implementarea strategiei de dezvoltare a 

ţinutului) 

 

Mijloacele de comunicare care vor fi utilizate în cadrul mecanismului de comunicare – 

informare vor cuprinde cel puțin următoarele, fără însă a se limita doar la acestea. Astfel, pe 

măsură ce strategia este implementată, în baza monitorizărilor privind activitatea de 

comunicare, specialiștii în comunicare ai GAL pot decide adăugarea de noi instrumente 

adecvate situațiilor întâlnite sau reprioritizarea celor menționate: 

 Un  web-site special dedicat GAL; 

 Conferinţe, seminarii şi workshop-uri; 

 Conferinţe de presă/comunicate de presă; 

 Grupuri de lucru; 

 Caravane în teritoriu; 

 Listă cu întrebări frecvente postată pe site (FAQ); 

 Materiale de prezentare tipărite și audiovideo (buletine informative, afișe, filme 

documentare, broșuri, fluturași, cărți de vizită, etc.); 

 Ghiduri, manuale şi alte documente operaționale; 

 Materiale de prezentare electronice; 

 Sesiuni de instruire. 
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Multiplicatori ai informaţiilor relevante 

 

Va fi conturată la nivelul ţinutului o rețea informală de multiplicatori de mesaje pentru a 

maximiza impactul diseminării informaţiilor asupra diferitelor grupuri ţintă. Principalii 

multiplicatori de informaţii sunt partenerii de la nivelul ţinutului. Prin intermediul mijloacelor 

de comunicare proprii, aceștia vor disemina informațiile primite de la GAL către alți membri 

ai grupurilor țintă (de ex. Vor putea afișa pe propriile website-uri informațiile primite sau 

link-uri către website-ul GAL, vor putea posta afișele referitoare la evenimentele organizate în 

cadrul implementării stategiei, etc).  

 

Activităţi de comunicare - informare 

Activităţile de comunicare se vor concentra în două direcţii: 

 Furnizarea de informaţii privind implementarea strategiei; 

 Informări cu privire la performanţele activităţii GAL referitoare la implementare. 

 

1. Elaborarea elementelor de identitate vizuală pentru Strategia de Dezvoltare a 

Ţinutului 

Identitatea vizuală a GAL reprezintă firul roșu al mecanismului de comunicare – informare. 

Aceasta va asigura coerența mecanismului și crearea la nivelul receptorilor informațiilor o 

mai mare ușurință în reținerea mesajelor legate de strategie. Astfel toate mesajele transmise 

referitoare la implementarea strategiei vor cuprinde cel puțin următoarele informații: numele 

Grupului de Acțiune Locală care implementează strategia, sintagma: ”Strategia de Dezvoltare 

a Ţinutului …” . Acestor informații minimale se pot adăuga elemente vizuale care să asigure 

crearea unei imagini proprii ţinutului – de ex. logo, slogan etc., astfel încât comunicarea 

speficică să poată fi ușor de recunoscut la nivelul publicurilor țintă. 

Aceste elemente vor fi inserate în toate materialele tipărite sau electronice care vor fi făcute 

publice referitoare la Strategie după aprobare. 

 

2. Crearea și menținerea la zi a unui website al GAL 

 

Presupune crearea unei ”biblioteci” a documentelor și informațiilor utilizate de-a lungul 

implementării strategiei. Tot prin intermediul website-ului pot fi puse la dispoziția 

publicurilor țintă și rapoarte, sinteze interimare și finale asupra rezultatelor implementării 

strategiei.  

Acest instrument va oferi vizibilitate și către publicurile țintă care nu sunt neapărat localizate 

la nvelul ţinutului. 

Pentru crearea website-ului vor fi elaborate specificații tehnice și de conținut adecvate, printre 

care un minimum va cuprinde: 

 home page – prezentarea generală a ţinutului (cu inserarea elementelor de identitate 

vizuala – logo) 

 componenţa ţinutului (link catre pagina oficială a fiecărei localități aparţinând 

ţinutului)  
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 harta regiunii cu marcarea localităților centru de comună/oraş  

 prezentare GAL (extras din statut, organigramă, echipă, contacte) 

 prezentarea proiectului prin care a fost realizată strategia 

 strategia de dezvoltare a ţinutului (pe capitole), cu posibilitatea adăugării unui modul 

dedicat proiectelor gestionate – care să poată realiza rapoarte de căutare  

 media (upload galerie foto/video) 

 link-uri utile (către instituţii relevante, PNDR etc.) 

 finanţatori 

 parteneri 

 (resurse utile – cu posibilitatea de upload documente) 

 noutăţi 

 contact 

 

Diseminarea rezultatelor implementării strategiei 

 

Va fi realizată atît la nivelul GAL – prin instrumentele și mijloacele menționate - cât și al 

beneficiarilor de finanțare. Este de așteptat ca printre clauzele contractuale să se regăsească și 

una referitoare la obligațiile de promovare a liniilor de finanțare prin care se implementează 

proiectele. Cel puțin formularea ”GAL ......, AXA LEADER, finanțare PNDR” va fi regăsită 

pe toate materialele de comunicare ale viitorilor beneficiari ai GAL. 

 

Monitorizarea și evaluarea eficienței mecanismului de comunicare și informare 

 

Vor fi realizate rapoarte lunare privind comunicarea – informarea și rapoarte trimestriale 

privind acoperirea mass media. 

VI.6 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului 

În contextul implementării Stratgiei de Dezvoltare a Ţinutului  sunt prevăzute activități de 

gestionare de finanțări nerambursabile pe bază de propuneri de proiecte din partea 

beneficiarilor. 

Astfel, proiectele pot trece prin mai multe faze, după cum urmează: 

 asistenţă pentru pregătirea şi elaborarea proiectului: comunicare - informare, sprijin în 

întocmirea de proiecte (după caz); 

 depunerea şi înregistrarea proiectelor; 

 verificarea administrativă şi a eligibilităţii proiectelor; 

 evaluarea tehnică și financiară (poate conține și o subetapă de vizite de teren pentru 

evaluarea propunerii); 

 ierarhizarea tuturor proiectelor primite la o anumită rundă, în funcţie de scorurile 

obţinute în procesul de evaluare şi de recomandările pentru aprobare; 

 selecţia proiectelor în cadrul Comitetului de Selecție;  

 evaluarea tehnică și financiară de către CDRJ AM72 și notificarea beneficiarilor;  

                                                 
72 Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean Autoritatea de Management 
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 semnarea contractelor de finanțare şi deschiderea finanţărilor; 

 finanţarea şi implementarea proiectelor;  

 monitorizarea şi controlul implementării proiectelor; 

 închiderea proiectelor; 

 diseminarea rezultatelor. 

 

VI.7 Cadrul instituțional de implementare a proiectelor 

Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Ţinutului, este necesară cooperarea mai 

multor instituții, entități în diferite faze ale acesteia, având fiecare roluri bine definite și 

delimitate. 

Astfel, principalii actori sunt: Grupul de Acțiune Locală – la nivelul ţinutului - ca responsabil 

principal de implementarea strategiei, CDRJ AM la nivel județean, ca entitate implicată în 

gestionarea contractelor de finanțare și în controlul, monitorizarea și evaluarea implementării 

proiectelor și Agenția de Plăți – la nivel național – cu rol important în gestionarea financiară a 

implementării proiectelor și în controlul monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor. 

Faze ale 

implementării 

strategiei 

GAL CDRJ AM Agenția de Plăți 

Gestionarea 

procesului 

identificare, 

primire şi selecție 

a proiectelor 

(până la 

momentul 

transmiterii 

rapoartelor de 

selecție către 

CDRJ AM) 

- Definitivarea 

procedurilor și a 

documentelor  

operaționale 

- Lansarea apelurilor de 

propuneri de proiecte 

- Comunicare – informare 

cu potențialii beneficiari 

- Primirea propunerilor de 

proiecte 

- Verificarea eligibilității 

aplicanților și a 

proiectelor și a 

conformității administra-

tive a propunerilor de 

proiecte primite 

- Evaluarea tehnica și 

financiară – din 

perspectiva criteriilor de 

selecție la nivelul 

ţinutului 

- Selectarea proiectelor 

propuse spre finanțare de 

- Paricipare ca 

observator la 

ședințele 

Comitetului de 

Selecție 
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către Comitetul de 

Selecție al GAL 

- Transmiterea rapoartelor 

de selecție către CDRJ 

AM și a documentației 

aferente 

- Arhivare documente 

Evaluarea 

proiectelor 

propuse spre 

finanțare de către 

gestionarul 

fondurilor 

- Controlul administrativ al 

dosarelor și evaluare 

tehnică a propunerilor de 

proiect 

- Controlul 

administrativ al 

dosarelor 

- Evaluare tehnică 

/vizite de evaluare 

în teren 

- Notificări către 

beneficiari 

- Controlul 

administrativ al 

dosarelor 

- Notificări către 

beneficiari 

Monitorizare și 

evaluare 

implementării 

proiectelor 

(control) 

- Vizite de monitorizare 

proiecte în implementare 

- Gestionarea informațiilor 

primare privind numărul 

și tipul proiectelor, durata 

lor și parametrii tehnici și 

financiari ai acestora în 

varianta finală, transmisă 

spre știință de către 

CDRJ AM 

- Înregistrare evidențe ale 

progresului proiectelor în 

SIM 

- Arhivare documente 

 

- Gestionare sistem 

de contractare 

- Gestionarea 

amendamentelor la 

contractele de 

finanțare, a 

notificărilor 

referitoare la 

contracte 

- Arhivare 

documente 

- Vizite de 

control/monitorizar

e proiecte în 

implementare 

 

Gestionarea 

financiară a 

implementării 

proiectelor 

GAL va fi co-semnatar al 

contractelor de finanțare 

între APDRP și 

beneficiar – putând astfel 

monitoriza indirect 

derularea respectivelor 

contracte 

 - Gestionare sistem 

de prefinanțare 

- Gestionarea 

dosarelor de 

rambursare/cererilor 

de rambursare 

- Plăți către 

beneficiari 

- Arhivare 

documente 

financiare 
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VI.8. Circuitul proiectelor 

 

1. GAL lansează apelul de selecție a proiectelor, folosind mecanismul de comunicare – 

informare propus 

2. Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, 

3. GAL efectuează verificarea conformității proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate 

4. Evaluarea și selecția proiectelor la nivelul GAL, pe baza strategiei, utilizând criteriile 

stabilite în fișele de măsuri aferente strategiei  

5. Transmiterea rapoartelor de selecție și a proiectelor selectate de către GAL la CDRJ AM 

6. CDRJ AM verifică eligibilitatea proiectelor și se efectuează verificarea pe teren a 

potențialului beneficiar de către structurile teritoriale ale APDRP 

7. CDRJ AM  transmite o notificare către beneficiar și către GAL, de înștiințare cu privire la 

aprobarea sau neaprobarea proiectului 

8. Încheierea contractului între beneficiar şi APDRP 
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Partea a VII-a MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

Gestionarea implementării 

 

GAL - prin compartimentul său administrativ - este responsabil cu managementul şi 

implementarea eficientă, efectivă şi corectă a strategiei propuse, astfel că acesta trebuie să: 

 

 se asigure că operaţiunile sunt selectate pentru finanţare în conformitate cu criteriile 

specifice propuse prin strategie; 

 garanteze înregistrarea şi stocarea informaţiilor statistice privind implementarea, într-o 

formă adecvată pentru monitorizare şi evaluare, în sistemul informatic (SIM); 

 se asigure că beneficiari sunt informaţi asupra obligaţiilor ce le revin ca urmare a 

acordării finanţărilor; 

 se asigure că evaluările sunt realizate în termenele prevăzute în calendarul de 

implementare; 

 conducă activităţile Comitetului de selecţie a proiectelor şi să-i transmită acestuia 

documentele necesare pentru monitorizarea implementării programului în lumina 

obiectivelor sale specifice; 

 să asigure respectarea obligaţiilor în ceea ce priveşte publicitatea şi informarea; 

 să întocmească rapoartele anuale privind progresele realizate şi să le prezinte 

Comitetului Director şi Comitetului de selecţie a proiectelor. 

 

De asemenea, GAL va fi, prin structura sa de management, responsabil pentru desfăşurarea 

procedurilor de achiziţii publice având în vedere regulile specifice PNDR şi în conformitate 

cu legislaţia naţională în vigoare. 

 

La nivelul GAL va fi elaborat un regulament de organizare şi funcţionare care va fi adus la 

cunoştinţa întregii echipe executive şi va detalia cadrul în care se vor derula activităţile 

zilnice privind implementarea strategiei. 

 

Implementarea strategiei aprobate se va realiza pe baza unui plan de activităţi anual care va fi 

elaborat de către compartimentul administrativ pornind de la calendarul estimativ de 

implementare propus în strategie.  
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Acest plan va conţine elementele obligatorii care să permită luarea operativă a deciziilor 

asupra implementării proiectului  (inclusiv identificarea posibilelor probleme) dar şi ghidarea 

gestionării zilnice a implementării (activităţi, subactivităţi, durată estimată, termene limită, 

responsabili, resurse alocate, indicatori de implementare). 

 

Procedurile privind gestionarea operativă a resurselor materiale, a resurselor umane, 

proceduri privind managementul comunicării urmează a fi dezvoltate din momentul 

demarării activităţilor necesare implementării strategiei.  

Acestea vor urma schiţa prezentată în tabelul de mai jos. 

 

Activitate de management Proceduri 

Documente care vor fi 

dezvoltate/documente 

existente 

Gestionarea zilnică a 

implementării  

Planificarea activităţilor Calendarul activităţilor 

Delegarea 

responsabilităţilor 

Formular de delegare 

Comunicare internă Raport de activitate lunar 

Minute întâlniri 

Managementul resurselor 

umane 

Procedura de recrutare 

resurse umane 

Fişe de post 

Procedura de evaluare a 

resurselor umane 

Fişă de evaluare 

Dezvoltare resurse umane 

(instruire) 

Fişă de analiză a nevoilor 

de training 

Gestionare financiară 

Plata şi controlul financiar 

al plăţii 

Documente contabile 

Eligibilitatea costurilor Contractul de finanţare 

Gestionarea achiziţiilor 

publice 

Elaborarea documentaţiei 

de achiziţie publică 

(servicii, lucrări sau 

furnizare) 

Dosarul de achiziţie publică 

Gestionarea informaţiilor 
Procedură de păstrarea şi 

arhivarea documentelor 

Fişa de arhivare 
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Procedura de transmitere a 

documentelor 

- Scrisoare de înaintare; 

- Confirmare de primire 

Securitatea IT Lista utilizatorilor 

sistemului şi a drepturilor 

de acces a acestora 

 

Principalele proceduri pentru implementarea eficientă şi corectă a strategiei (proceduri 

de control al documentelor şi al înregistrărilor, proceduri de verificare a conformităţii, 

proceduri privind acţiuni corective, de elaborare a documentelor operaţionale etc.) sunt 

prezentate mai jos.  

 

1. Organizarea apelurilor de propuneri de proiecte 

 

Luând în calcul priorităţile şi măsurile stabilite prin strategia de dezvoltare a teritoriului şi 

fondurile necesare estimate conform bugetului propus, GAL va organiza apeluri de primire a 

propunerilor de proiecte pentru finanţare. 

Se estimează că vor fi organizate două runde de astfel de apeluri, păstrându-se principiul n+2 

aplicabil finanţărilor din fonduri europene pentru perioada 2007-2013. 

 

Consiliul Director al GAL poate lua decizia organizării unei runde suplimentare în cazul în 

care fondurile disponibile nu au fost în totalitate alocate proiectelor aprobate în rundele 

precedente. 

 

GAL va face publice termenele-limită stabilite pentru depunerea proiectelor, precum şi 

condiţiile de finanţare pentru fiecare apel de propuneri de proiecte, conform fişelor de măsuri 

aferente strategiei. 

Proiectele se primesc din partea aplicanţilor eligibili - aşa cum sunt definiţi în cadrul fiecărei 

fişă de măsuri, pentru fiecare apel de propuneri de proiecte lansat de GAL, până la data şi ora 

limită anunţate. 

 

2. Lansarea apelurilor pentru primirea propunerilor de proiecte  

 

Se va realiza pe baza unei Fişe a apelului. Aceasta va conţine minimum următoarele 

informaţii: 
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 Codul apelului de proiecte pentru care se lansează apelul 

 Măsura în cadrul căreia se primesc propunerile de proiecte 

 Data limită până la care se primesc propunerile de proiecte 

 Tipul/tipurile de aplicanţi eligibili 

 Criteriile de eligibilitate ale propunerilor de proiecte 

 Criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte 

 Sursa unde este disponibil ghidul solicitantului modelul dosarului de aplicaţie precum 

şi alte  informaţii relevante pentru potenţialii aplicanţi (adresa, telefon, fax şi website) 

 Calendarul estimativ al procedurilor de evaluare şi selecţie 

 Calendarul estimativ al sesiunilor de informare, promovare, pregătire a propunerilor 

de  proiecte 

 Alte informaţii relevante 

 Datele de contact ale persoanelor responsabile de comunicarea cu potenţialii 

beneficiari la nivelul GAL 

 

3. Activităţile de informare/promovare 

 

Pentru această activitate se va întocmi un raport de activitate care va conţine cel puţin 

următoarele informaţii: 

 Localizarea activităţii de informare (unde s-a derulat) 

 Lista participanţilor la activităţi  

 Obiectivul activităţii 

 Durata activităţii 

 Întrebări la care nu s-a putut răspunde pe durata activităţii 

 Paşi următori planificaţi  în urma activităţii (de ex. urmează să se obţină clarificări pe 

domeniul X şi se vor posta răspunsurile pe pagina web a GAL etc.) 

 Cine a derulat activitatea 

 Fişa de evaluare a evenimentului de informare 
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4. Sprijin pentru potenţialii aplicanţi 

 

Pe durata cuprinsă între lansarea apelului de primire a propunerilor de proiecte şi cu o 

săptămână înainte de termenul limită de primire a propunerilor de proiecte, personalul GAL 

responsabil de informare, promovare vor oferi clarificări potenţialilor beneficiari interesaţi. 

Toate răspunsurile date întrebărilor de clarificare primite la nivelul GAL în afara întâlnirilor 

publice de informare /promovare vor fi făcute publice cel puţin pe pagina web a GAL şi în 

format tipărit pus la dispoziţia potenţialilor beneficiari cu ocazia altor întâlniri la nivelul 

teritoriului. În măsura în care există o bază de date cu datele electronice de contact  (adrese e-

mail) ale potenţialilor beneficiari, răspunsurile vor fi transmise şi prin acest canal. 

 

În măsura în care se constată, la nivelul teritoriului, nevoia de asistenţă tehnică de specialitate 

în elaborarea proiectelor (principii generale de elaborare a unui proiect), cu sprijinul unor 

consultanţi externi pe termen scurt, se pot organiza scurte sesiuni introductive pe tema 

elaborării proiectelor la nivelul teritoriului. Vor fi invitaţi  toţi participanţii la evenimentele de 

informare / promovare a apelurilor de proiecte din runda respectivă. Pot fi organizate 

maximum 2 astfel de sesiuni introductive în fiecare an de implementare a strategiei. 

 

5. Depunerea şi primirea propunerilor de proiecte 

 

Proiectele pot fi depuse fie direct, la sediul GAL, cel mai târziu la data şi ora limită anunţate, 

fie pot fi expediate prin poştă, cu confirmare de primire (expedierea fiind înregistrată, prin 

ştampila poştei pe plic, cel mai târziu la data şi ora limită anunţată).  

În momentul depunerii, proiectele depuse primesc un număr de înregistrare/cod de 

identificare şi intră în procesul de evaluare pentru finanţare.  

Proiectele depuse sau expediate după data sau ora limită de depunere vor fi returnate 

aplicanţilor însoţite de o notă privind motivarea returnării. 

 

Odată cu primirea proiectelor, datele relevante pentru mecanismul de monitorizare şi evaluare 

vor fi înregistrate în Sistemul Informatic de Management (SIM). 
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6. Verificarea eligibilităţii aplicanţilor şi a propunerilor de proiecte (conformitatea 

administrativă) 

După depunerea şi înregistrarea lor în baza de date, propunerile de proiecte trec printr-un 

proces de verificare realizat de angajaţii GAL cu atribuţii în acest sens. Aceştia vor realiza 

verificarea cu ajutorul Sistemului Informatic de Management.  

 

În această etapă, se verifică dacă: 

a) a fost respectat termenul limită anunţat (proiectele au fost primite la data şi ora limită 

anunţate); 

b) propunerea de proiect este conformă şi completă şi include toate documentele 

solicitate; se va verifica dacă este completată pe formularul specific pus la dispoziţie 

de către GAL, dacă toate rubricile sunt completate şi dacă sunt ataşate la dosar toate 

documentele solicitate şi menţionate ca fiind obligatorii în Ghidul Solicitantului). 

 

Proiectele care îndeplinesc ambele criterii mai sus menţionate vor trece în faza următoare de 

verificare a eligibilităţii.  

 

Proiectele care nu conţin toate documentele solicitate, completate corespunzător, pe 

formularele puse la dispoziţie de GAL, vor fi respinse în această etapă. 

Verificarea eligibilităţii se referă atât la eligibilitatea aplicantului cât şi la cea a proiectului 

propus, pe baza criteriilor stabilite prin fişele de măsuri cuprinse în strategie. 

Proiectele care nu întrunesc aceste criteriile de eligibilitate sunt respinse ca neeligibile şi nu 

intră în faza următoare de evaluare tehnică şi financiară.  

 

Aplicanţilor care au depus proiecte neeligibile li se comunică motivele respingerii, în decurs 

de 10 zile de la termenul limită de depunere a proiectelor.  

 

7. Evaluarea tehnică şi financiară la nivelul GAL a propunerilor de proiecte primite 

 

Toate proiectele care sunt considerate eligibile trec într-o fază superioară de evaluare tehnică 

şi financiară. 
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Evaluarea urmăreşte analiza în detaliu a mai multor elemente care să conducă la realizarea 

unui proiect cu impact pozitiv asupra dezvoltării teritoriului. Echipa de evaluatori se va 

asigura că proiectele pentru care se solicită finanţarea sunt bine justificate, aduc beneficii 

măsurabile, abordează în mod integrat problemele identificate la nivelul teritoriului, se înscriu 

în strategia teritoriului, promovează parteneriatul în realizarea activităţilor specifice 

proiectelor şi respectă principiile prevăzute de legislaţia în vigoare în materia achiziţiilor 

publice: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; 

proporţionalitatea;  eficienţa utilizării fondurilor publice.  

În măsura în care se constată că este necesar, GAL poate angaja consultanţi pe termen scurt 

care să-i sprijine în activitatea de evaluare tehnică şi financiară a propunerilor de proiecte 

eligibile. 

Metodologia de evaluare urmează a fi definitivată înainte de lansarea apelurilor de propuneri 

de proiecte, dar va conţine cel puţin următoarele aspecte:  

 fiecare propunere de proiect va fi analizată independent de către 2 evaluatori; 

 fiecare evaluator va întocmi o fişă de evaluare şi notare individuală.; 

 pe baza fişelor individuale, echipa de evaluatori se va întruni într-o şedinţă comună de 

evaluare şi va discuta fiecare propunere de proiect şi va face recomandări privind 

finanţarea, nefinanţarea sau returnarea către aplicant pentru îmbunătăţiri; 

 echipa de evaluatori va stabili de comun acord o ierarhizare a proiectelor propuse spre 

finanţare, precum şi liste cu propunerile de proiect recomandate spre nefinanţare şi/sau 

returnare spre îmbunătăţire. Acestea, împreună cu motivaţiile pentru fiecare 

recomandare în parte vor constitui materialul de lucru al Comitetului de Selecţie a 

proiectelor.  

 

8. Selectarea proiectelor de către Comitetul de Selecţie al GAL 

 

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. 

În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel 

puţin 50% dintre parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă. 
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Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru 

efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR). 

 

Calendar estimativ pentru implementarea măsurilor de finanţare din cadrul strategiei 

 

Activitate Perioada şi durata propusă Responsabil 

Lansare apeluri pentru 

propuneri de proiecte (toate 

măsurile) 

Luna 2, anul I de implementare a 

strategiei 

Luna 4, anul I de implementare 

 

Grupul de Acţiune 

Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc 

Informare, promovare, sprijin 

în iniţierea şi dezvoltarea de 

proiecte 

Luna 1-3, anul I de implementare 

 

Grupul de Acţiune 

Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc 

Termene limită pentru 

primirea propunerilor de 

proiecte 

Luna 4, anul I de implementare 

Luna 5, anul I de implementare 

 

Grupul de Acţiune 

Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc, 

beneficiarii 

proiectelor 

Verificarea eligibilităţii 

aplicanţilor şi a propunerilor 

de proiecte (conformitatea 

administrativă) la nivelul 

GAL 

Luna 5, anul I de implementare 

Luna 7, anul I de implementare 

 

Grupul de Acţiune 

Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc 

Evaluare tehnică şi financiară 

la nivelul GAL 

Luna 5, anul I de implementare 

Luna 7, anul I de implementare 

 

Grupul de Acţiune 

Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc 

Întrunire comitet de selecţie 

pentru analizarea şi avizarea 

raportului de evaluare 

Luna 5, anul I de implementare 

Luna 7, anul I de implementare 

 

Grupul de Acţiune 

Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc 

Transmiterea către AM 

judeţean a propunerilor de 

acordare a finanţării  

Luna 6, anul I de implementare 

Luna 8, anul I de implementare; 

 

Grupul de Acţiune 

Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc 
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Controlul administrativ al 

dosarelor de către AM 

judeţean - CDRJAM73*) 

 

*) timp estimat, timpul real 

depinzând de AM judeţean 

Luna 7,anul I de implementare 

Luna 8, anul I de implementare 

 

CDRJAM 

Notificare aplicanţi privind 

semnarea contractelor 

Luna 7, anul I de implementare 

Luna 9, anul I de implementare 

 

APDRP 

Contractare*) 

*) timp estimat, timpul real 

depinzând de APDRP 

Luna 8, anul I de implementare 

Luna 10, anul II de implementare 

 

APDRP 

Implementarea proiectelor 
Cel mult 12 luni de la semnarea 

contractelor de finanţare 

Beneficiarii 

proiectelor  

Monitorizare implementare Perioada  de implementare a proiectelor 

 Grupul de 

Acţiune Locală 

Ţinutul Argeşul 

de Mijloc şi 

APDRP 

Control implementare Perioada  de implementare a proiectelor 
GAL, CDRJAM şi 

APDRP 

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei 

 

În cadrul GAL responsabilitatea monitorizării şi evaluării implementării strategiei revine, 

conform statutului GAL, Adunării Generale şi, prin delegare, Consiliului Director şi 

departamentului administrativ.  

Atât Consiliul Director cât şi departamentul administrativ raportează cel puţin de 2 ori pe an 

forurilor superioare privind calitatea implementării strategiei.  

 

Adunarea Generală a GAL este cea care aprobă respectivele rapoarte şi care poate aprobă 

propunerile corective.  

 

                                                 
73 Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean Autoritatea de Management 
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Sistemul de monitorizare 

 

Progresul, eficienţa şi eficacitatea Strategiei de Dezvoltare a Ţinutului în raport cu obiectivele 

stabilite, vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat şi de impact. 

Indicatorii principali menţionaţi, la care se adaugă şi indicatori financiari, sunt elaboraţi la 

nivelul fişelor de măsuri în aşa fel încât să fie în concordanţă cu indicatorii PNDR – în cadrul 

căruia se va implementa strategie propusă, dar şi cu direcţiile strategice prevăzute de aceasta. 

 

Sistemul de monitorizare asigură colectarea datelor statistice şi a indicatorilor de  

monitorizare conform prevederilor din strategie.  Atribuţii în furnizarea de informaţii cu 

privire la progresul implementării s t r a t e g i e i  prin  intermediul  indicatorilor  financiari,  

de realizare şi de rezultat are Directorul Executiv şi Managerul Programului de Finanţare, 

precum şi animatorii din cadrul departamentului administrativ. 

 

Adiţional faţă de indicatorii propuşi pentru fiecare măsură de finanţare, sistemul de 

monitorizare şi evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de indicatori 

specifici pentru fiecare fază a implementării strategiei în care este implicat. 

 

Faze ale 

implementării 

strategiei 

Acţiuni / Sarcini Indicatori 

Gestionarea 

procesului de  

primire şi selecţie a 

proiectelor (până la 

momentul 

transmiterii 

rapoartelor de 

selecţie către CDRJ 

AM) 

- Definitivarea procedurilor şi 

a documentelor  

operaţionale 

- Lansarea apelurilor de 

propuneri de proiecte 

- Comunicare – informare cu 

potenţialii beneficiari 

- Primirea propunerilor de 

proiecte 

- Verificarea eligibilităţii 

aplicanţilor, a proiectelor şi 

a conformităţii 

Număr de apeluri de propuneri lansate 

Număr de evenimente publice de 

comunicare – informare derulate la 

nivelul teritoriului 

Număr de activităţi de sprijinire a 

potenţialilor beneficiari în elaborarea 

de proiecte 

Procentul proiectelor eligibile din 

totalul proiectelor depuse 

Număr de şedinţe de selecţie de 

proiecte 

Numărul maxim de zile de întârziere 
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administrative a 

propunerilor de proiecte 

primite 

- Evaluarea tehnică şi 

financiară – din perspectiva 

criteriilor de selecţie la 

nivelul teritoriului 

- Selectarea proiectelor 

propuse spre finanţare de 

către Comitetul de Selecţie 

al GAL 

- Transmiterea rapoartelor de 

selecţie către CDRJAM şi a 

documentaţiei aferente 

- Arhivare documente 

în comunicarea cu beneficiarii   

 

Evaluarea 

proiectelor propuse 

spre finanţare de 

către gestionarul 

fondurilor 

- GAL nu are responsabilitate 

directă (GAL poate fi însă 

observator-invitat pentru 

aceste vizite) 

 

Monitorizarea şi 

evaluarea 

implementării 

proiectelor 

- Vizite de monitorizare 

proiecte în implementare 

- Gestionarea informaţiilor 

primare privind numărul şi 

tipul proiectelor, durata lor 

şi parametrii tehnici şi 

financiari ai acestora în 

varianta finală, transmisă 

spre ştiinţă de către CDRJ 

AM/APDRP 

- Înregistrare evidenţe ale 

progresului proiectelor în 

SIM 

- Număr de vizite de monitorizare a 

implementării proiectelor 

- Rapoartele semestriale privind 

programul de finanţare aprobate de 

către Adunarea Generală a GAL 

- Funcţionarea zilnică a SIM verificată 

de către CDRJAM prin accesarea 

paginilor dedicate rapoartelor sinteză 
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- Arhivare documente 

Gestionarea 

financiară a 

implementării 

proiectelor 

GAL va fi co-semnatar al 

contractelor de finanţare 

între Agenţia de Plăţi şi 

beneficiar – 

putând astfel monitoriza 

indirect derularea 

respectivelor contracte 

 

 

Sistemul de monitorizare propus asigură: 

 Luarea deciziilor adecvate privind activităţile de gestionare a programului de 

finanţare sau depistarea problemelor în mod operativ; 

 Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

 Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

 Monitorizarea şi raportarea la timp despre rezultatele şi impactul implementării 

strategiei; 

 Transmiterea informaţiilor privind rezultatele implementării strategiei este pusă 

la dispoziţie factorilor de decizie de la nivelele superioare. 

 

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei la nivelul GAL 

 

Departamentul administrativ are responsabilitatea colectării, înregistrării şi stocării 

informaţiilor statistice necesare monitorizării în conformitate cu prevederile fişelor de măsuri 

cuprinse în strategie, dar şi alte date/informaţii necesare monitorizării suplimentare. 

 

În acest sens, GAL va dezvolta (achiziţiona) un instrument de management informatic 

privind monitorizarea şi evaluarea – Sistemul Informatic de Management - şi va fi 

responsabil de utilizarea acestuia dar şi de întreţinerea şi dezvoltarea ulterioară (prin 

intermediul unor experţi specializaţi sau a unor servicii de specialitate) pentru a fi cât mai 

bine potrivit activităţilor GAL de implementare a strategiei. Informaţiile înregistrate în 

sistemul informatic de management constituie baza pentru întocmirea rapoartelor de 
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monitorizare necesare  urmăririi stadiului implementării şi a progresului strategiei. 

 

La nivelul GAL, informaţiile din rapoarte vor  fi  folosite  de  către  personalul executiv, 

Comitetul Director şi Adunarea Generală în fundamentarea deciziilor privind implementarea 

strategiei. 

 

Modalitatea în care va fi folosit Sistemul Informatic de Management (SIM) este 

descrisă orientativ, mai jos: 

 

Activitate derulată de către GAL Date înregistrate în SIM 

Lansarea apelurilor pentru 

primirea propunerilor de proiecte 

Toate datele cuprinse în fişă vor fi înregistrate în 

Sistemul Informatic de Management cel târziu la 2 zile 

după lansarea apelului de proiecte vizat. 

Activităţile de informare - 

comunicare 

Datele privind localizarea fiecărui eveniment public, 

participanţii (date minimale de identificare), obiectivul 

activităţii şi raport de evaluare a evenimentului. 

Sprijinirea potenţialilor aplicanţi 

Numărul de întrebări/solicitări de clarificare primite la 

nivelul GAL pe fiecare apel de propuneri de proiecte, 

precum şi numărul persoanelor care au primit răspunsuri 

clarificatoare. 

Pentru sesiunile introductive realizate (sesiuni privind 

clarificarea măsurii şi informaţii legate de modul de 

întocmire a proiectelor) se vor înregistra numărul 

participanţilor şi rezultatele evaluării participanţilor la 

finalul sesiunii. 

Depunerea şi primirea de 

propuneri de proiecte 

Date de identificare ale aplicantului (aşa cum au fost 

solicitate în formularul de aplicaţie), data şi ora primirii 

şi înregistrarea propunerii de proiect: codul /numărul de 

înregistrare a propunerii. 

Verificarea eligibilităţii 

aplicanţilor, a proiectelor şi a 

conformităţii administrative a 

propunerilor de proiecte  

Datele solicitate pentru aprobarea eligibilităţii se 

înregistrează şi pe baza lor SIM poate genera un raport 

de conformitate (tip da/nu) 
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Evaluarea tehnica şi financiară – 

din perspectiva criteriilor de 

selecţie la nivelul teritoriului 

Scorurile obţinute conform fişelor de evaluare 

individuale 

  

Selectarea proiectelor propuse 

spre finanţare de către Comitetul 

de Selecţie al GAL 

Se vor completa în sistem câmpuri de tipul ”recomandat 

spre finanţare”, ”respins”, ”returnat spre îmbunătăţire”. 

Monitorizare implementare 

proiecte 

 

Numărul contractului de finanţare, suma totală a 

proiectului, suma totală a sprijinului financiar public 

primit, durata estimată a proiectului, numărul 

amendamentelor la contract, numărul cererilor de 

rambursare transmise către Agenţia de Plăţi. 

 

Dispozitivul de monitorizare şi evaluare implementat de GAL presupune respectarea 

următoarelor cerinţe: 

• Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 

• Evaluarea realizărilor şi rezultatele proiectului; 

• Informarea structurilor teritoriale ale Autorităţii de Management şi a Agenţiei de Plăţi cu 

privire la rezultatele proiectelor selectate ( monitorizarea şi evaluarea acestora). 

 

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare cu un 

beneficiar şi continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului, inclusiv 3/5 

ani după finalizarea implementării activităţilor proiectului (respectiv pe perioada de 

valabilitate a contractului de finanţare). 

 

În perioada de implementare a activităţilor proiectului, echipa GAL Ţinutul Argeşul de 

Mijloc se va asigura că există un management eficient al proiectului, că activităţile proiectului 

se desfăşoară în conformitate cu calendarul prevăzut în contract, că se realizează (sau există 

premisele să se realizeze) indicatorii prevăzuţi în contractele de finanţare, că proiectele 

respectă egalitatea de şanse şi nediscriminarea, regulile ajutorului de stat (acolo unde se 

aplică) şi ale dezvoltării durabile, legislaţia privind achiziţiile publice precum şi celelalte 

condiţii prevăzute în contractele de finanţare specifice fiecărui domeniu major de intervenţie. 

În perioada de 3/5 ani după finalizarea implementării activităţilor proiectului, echipa GAL 

Ţinutul Argeşul de Mijloc se va asigura că proiectele îşi menţin indicatorii de realizare, că 

proiectele respectă egalitatea de şanse şi nediscriminarea, dezvoltarea durabilă, iar acolo unde 
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este cazul, proiectele generatoare de venit respectă prevederile regulamentelor comunitare, că 

sunt respectate condiţiile contractului de finanţare. 

 

De asemenea, în procesul de monitorizare şi evaluare şi în relaţia cu instituţiile judeţene cu 

responsabilităţi în implementarea strategiei, rolul GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc este să: 

 analizeze datele şi informaţiile referitoare la progresul proiectelor cuprinse în rapoartele 

vizitelor de monitorizare efectuate, rapoartele lunare de analiză, rapoartele de progres ale 

beneficiarilor;  

 propună măsuri de remediere a deficienţelor semnalate ori de câte ori se impune; 

 emită clarificări către CDRJ AM şi către Beneficiari cu privire la aplicarea uniformă a 

procedurilor de lucru şi cu privire la prevederile contractelor de finanţare; 

 verifice modul în care se realizează activitatea de monitorizare a proiectelor finanţate în 

cadrul Planului de Dezvoltare Locală al Ţinutului  Argeşul de Mijloc. 

 

Departamentul de planificare strategică şi implementare din cadrul GAL are următoarele 

sarcini principale: 

 primeşte şi analizează datele înregistrate în rapoartele de analiză a proiectelor; 

 primeşte şi analizează datele înregistrate în rapoartele vizitelor de monitorizare şi 

documentele suport; 

 analizează datele şi informaţiile înregistrate în rapoartele de progres ale beneficiarilor, 

inclusiv datele din rapoartele vizitelor proprii de monitorizare, dacă este cazul; 

 participă la vizite de monitorizare la faţa locului, în special la proiecte cu dificultăţi în 

implementare; 

 elaborează recomandări privind îmbunătăţirea procesului de monitorizare a proiectelor şi 

le supune spre aprobare directorului executiv; 

 primeşte şi analizează solicitările de modificări la contractele de finanţare; elaborează acte 

adiţionale la contractele de finanţare (în conformitate cu legislaţia în vigoare) şi le supune 

aprobării conform procedurilor interne. 

 

În îndeplinirea sarcinilor ce revin departamentului de planificare strategică şi implementare se 

vor parcurg următoarele etape: 

- Urmărirea stadiului implementării proiectelor gestionate: 
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 Verificarea documentelor: se verifică datele şi informaţiile din rapoartele de 

progres elaborate şi transmise de către beneficiari (progresul fizic al proiectelor). 

Responsabilul de monitorizare verifică dacă datele raportului arată că proiectul se 

implementează în conformitate cu prevederile contractuale şi respectă prevederile 

legislaţiei naţionale şi comunitare. De asemenea, responsabilul de monitorizare 

verifică rezultatele raportate parţial/la intervale regulate şi urmăreşte evoluţia în 

timp a indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare. 

 Vizite de monitorizare: Se efectuează vizite de monitorizare la faţa locului (1 

vizită la 3 luni pentru fiecare proiect). Scopul vizitei de monitorizare este de a 

verifica la faţa locului progresul fizic al proiectelor şi acurateţea datelor înscrise în 

rapoartele de progres, culegerea de date suplimentare vizând stadiul implementării 

proiectului (probleme întâmpinate), precum şi de a asigura o comunicare adecvată 

cu beneficiarii proiectelor. 

  Monitorizarea ex-post: se asigură că în conformitate cu prevederile art.57 din 

Regulamentul CE nr.1083/2007, operaţiunea păstrează contribuţia din fonduri 

europene, dacă timp de 3/5 ani de la încheierea proiectului aceasta nu a înregistrat 

modificări substanţiale, inclusiv monitorizarea îndeplinirii indicatorilor post 

implementare. În perioada de monitorizare ex-post, se va efectua 1 vizită de 

monitorizare pe an, pentru fiecare proiect implementat. 

 

- Urmărirea progresului implementării proiectelor la nivel de măsură, furnizarea de 

informaţii pentru raportul anual de implementare 

- Informarea CDRJAM/APDRP cu privire la concluziile etapei de monitorizare 

 

Pentru atingerea rezultatelor vizate în cadrul procesului de monitorizare şi evaluare a 

proiectelor finanţate, fiecare expert din cadrul departamentului de planificare strategică 

şi implementare: 

 analizează datele incluse în rapoartele de progres primite de la beneficiari, solicită 

clarificări (dacă este cazul); 

 analizează progresul fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor şi 

obiectivelor propuse;  

 analizează modul în care proiectele respectă prevederile contractului de finanţare; 
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 efectuează vizite de monitorizare în vederea analizării progresului proiectului şi 

elaborează rapoarte de vizite de monitorizare; 

 identifică problemele în implementarea proiectului şi propune soluţii de remediere; 

 elaborează recomandări privind procesul de monitorizare a proiectelor şi le supune 

spre analiză şefului de departament, dacă este cazul; 

 efectuează vizite de monitorizare ex-post şi raportează asupra sustenabilităţii 

investiţiei; 

 deschide câte un dosar pentru fiecare contract de finanţare aflat în gestiune în care va 

păstra în ordine cronologică: nota de desemnare ca ofiţer de monitorizare; rapoartele 

de progres transmise de beneficiar; nota de analiză a raportului de progres; rapoartele 

vizitelor de monitorizare; note interne/scrisori către CDRJAM/APDRP cu referire la 

contractul de finanţare; note justificative ale beneficiarului pentru acte adiţionale; 

actele adiţionale semnate; notele prin care beneficiarul notifică asupra modificărilor 

contractuale permise de contract a fi efectuate prin simpla notificare a beneficiarului; 

documentaţie internă /externă cu privire la proiect; calendarul anual de vizite de 

monitorizare pentru contractele (proiectele) aflate în gestiune; 

 arhivează documentaţia referitoare la procesul de monitorizare; 

 asigură comunicarea permanentă cu CDRJAM/APDRP, acţionând ca interfaţă între 

beneficiarul proiectului şi instituţiile cu responsabilităţi. 

Ofiţerul de monitorizare trebuie să urmărească implementarea proiectului privind 

rezultatele şi îndeplinirea indicatorilor, să semnaleze din timp eventualele probleme care 

apar în implementarea proiectelor şi să propună măsuri de remediere a deficienţelor 

semnalate. 

Elementele principale pe care ofiţerul de monitorizare le va urmări sunt: 

 Respectarea calendarului de transmitere a rapoartelor de progres; 

 Respectarea calendarului de activităţi şi a graficului de achiziţii publice; 

 Utilizarea bunurilor (mobile/imobile) finanţate în cadrul proiectului în conformitate cu 

prevederile contractuale; 

 Respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru materialele de 

informare şi publicitate elaborate în cadrul proiectului; 

 Modul în care beneficiarul asigură resurse materiale şi umane necesare implementării 

proiectului; 

 Modul în care beneficiarul respectă principiile egalităţii de şanse; 
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 Modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operaţiunii 

finanţate; 

 Gradul de realizare a indicatorilor aşa cum au fost aceştia prevăzuţi în cererea de 

finanţare, anexă la contractul de finanţare; 

 Modul în care beneficiarul păstrează şi arhivează documentaţia referitoare la proiect; 

 Fundamentarea solicitării de modificare a contractului; 

 Implementarea de către beneficiar a recomandărilor rezultate în urma misiunilor de 

control/audit/monitorizare/verificare. 

Ofiţerul de monitorizare va colabora cu persoana responsabilă cu verificarea tehnică şi 

financiară a contractului de finanţare. 

 

Vizitele de monitorizare 

Scopurile vizitei de monitorizare sunt următoarele: 

- de a asigura progresul proiectului în conformitate cu prevederile contractului de 

finanţare; 

- de a anticipa / identifica problemele ce pot apărea în implementare şi de a oferi 

sugestii pentru luarea de măsuri corective; 

- de a identifica elementele de succes ale proiectului; 

- de a încuraja şi consolida comunicarea între GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc şi 

beneficiari. 

Înaintea efectuării vizitei de monitorizare, GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc va notifica 

beneficiarul cu privire la: data de efectuare a vizitei, persoanele participante din partea GAL 

Ţinutul Argeşul de Mijloc, scopul vizitei, documentele care trebuie eventual prezentate de 

beneficiar. Vizita de monitorizare va fi anunţată cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 

data efectuării, pentru a acorda beneficiarului timpul necesar pentru pregătirea acesteia. 

Informaţia pusă la dispoziţie în cadrul raportului de progres va reprezenta baza de desfăşurare 

a vizitei de monitorizare. În principal, scopul vizitei este acela de a determina progresul în 

implementarea proiectului. Rezultatul procesului de monitorizare şi evaluare va fi stabilit 

împreună cu experţii CDRJAM/APDRP, în cadrul unui demers comun de eficientizare a 

implementării proiectului. Acest demers are la bază comunicarea permanentă dintre ofiţerul 

de proiect desemnat de către GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc şi expertul desemnat de către 

CDRJAM /APDRP. 
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În cadrul mecanismului de implementare, structura modului de distribuire a 

responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GAL, Agenţia de Plăţi 

şi Autoritatea de Management este următoarea: 

 

Sarcina 
GAL Ţinutul Argeşul 

de Mijloc 
CDRJ AM Agenţia de Plăţi 

Informare                X   

Sprijinirea 

elaborării 

proiectelor 

               X   

Lansarea apelului 

pentru proiecte 

               X   

Selectarea 

proiectelor 

              X   

Controlul 

administrativ al 

dosarelor 

  

                X 

 

               X 

Decizie               X   

Notificarea către 

beneficiar 

                 X                X 

Monitorizare               X                 X 

Plată                  X 

Control                  X                X 

Arhivare               X   

 

Informarea structurilor teritoriale ale Autorităţii de Management şi a Agenţiei de Plăţi cu 

privire la rezultatele proiectelor selectate 

GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc va trimite anual un Raport de Progrese, care va conţine toate 

informaţiile cu privire la evoluţia implementării Strategiei de Dezvoltare a Ţinutului Argeşul 

de Mijloc. Acesta va conţine, corespunzător raportării anuale realizate de Autoritatea de 

Management: 

a. Tabele de monitorizare privind implementarea financiară a Strategiei de Dezvoltare a 

Teritoriului, pentru fiecare măsură; 



   Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

283 

 

b. Tabele de monitorizare care includ informaţii cantitative pe baza indicatorilor de rezultat; 

c. Analiza rezultatului monitorizării Strategiei. 

Nivelele superioare implicate în procesul de monitorizare/ evaluare vor putea accesa 

rapoartele generate prin intermediul SIM printr-o interfaţă web sau prin alte modalităţi uzuale 

de stocare/transport date.  

 

Control 

Controlul intern al calităţii managementului pentru implementarea strategiei revine în 

responsabilitatea directă a GAL şi va urmări punerea în aplicare a acesteia în conformitate cu 

procedurile stabilite.  

Controlul va avea în vedere cel puţin următoarele aspecte: 

 analiza dosarelor în funcţie de criteriile aplicabile; 

 planul de finanţare/cost total eligibil propus şi aprobat; 

 respectarea obligaţiilor contractuale. 

Desfăşurarea activităţilor de control al calităţii managementului se va realiza de către 

Comitetul Director, în baza unui plan de control elaborat semestrial. 

Rezultatele vor fi analizate de către Comitetul Director al GAL care va stabili măsurile 

corective ce vor fi luate în vederea îmbunătăţirii dispozitivului.  

 

Corelarea acţiunilor administrative cu pista de audit 

Control şi audit 

GAL se obligă să asigure accesul autorităţilor judeţene şi naţionale cu atribuţii de control şi 

audit, precum şi al serviciilor Comisiei Europene şi al Curţii Europene de Conturi, 

Departamentului pentru Luptă Antifraudă şi Oficiului European pentru Luptă Antifraudă în 

limitele competenţelor care le revin, la locul de implementare a strategiei, de a însoţi echipele 

de control şi de a pune la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi toate 

documentele aferente proiectului finanţat. 

Activitatea de control şi audit se desfăşoară atât în perioada de implementare a proiectului cât 

şi în perioada de monitorizare (maximum 5 ani de la semnarea contractului de finanţare). 

 

Pista de audit la nivelul GAL 

În calitate de beneficiar al fondurilor publice (provenite din Fondul European pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi din fonduri naţionale) GAL are obligaţia de a arhiva toate 

documentele referitoare la implementarea strategiei aprobate, cheltuielile de funcţionare, 
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instruire şi animare a teritoriului, precum şi cele aferente acţiunilor de cooperare. 

Documentele referitoare la implementarea proiectelor iniţiate de beneficiari în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală a teritoriului vor face obiectul unei piste de audit distinct, care 

va fi detaliată prin relaţiile contractuale ce se vor stabili între Agenţia de Plăţi şi beneficiarii 

fiecărui proiect în parte. 

Documentele pe care GAL are obligaţia să le păstreze în scopul asigurării unei piste de audit 

corespunzătoare a operaţiunilor efectuate vor fi arhivate în spaţii special amenajate şi 

destinate acestui scop, iar cheltuielile necesare activităţilor legate de arhivare vor fi cuprinse 

în bugetul de funcţionare al GAL.  

GAL va arhiva toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi 

financiară a bugetului de funcţionare a GAL, a acţiunilor de instruire şi animare a teritoriului 

precum şi a acţiunilor de cooperare pe o perioadă de 5 ani de la semnarea contractului de 

finanţare. Documentele vor fi uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor 

cu uşurinţă. GAL va informa Autoritatea de Management privind locul unde sunt arhivate 

documentele şi va permite accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale şi 

verificări. Orice modificare intervenită în privinţa locaţiei unde se arhivează documentele va 

fi notificată Autorităţii de Management în termen de cel mult 5 zile de la data intervenirii ei. 

 

Pista de audit detaliată referitoare la implementarea proiectelor 

GAL va arhiva şi păstra în aceleaşi condiţii precizate mai sus toate documentele aferente 

tuturor apelurilor de proiecte lansate, aşa cum au fost ele precizate în capitolul ”Mecanismul 

de implementare”. Astfel, lista documentelor va conţine: 

- Fişele privind lansarea apelurilor de proiecte;  

- Rapoartele privind acţiunile de comunicare, informare referitoare la apelul lansat; 

- Rapoartele de verificare a eligibilităţii aplicanţilor şi a propunerilor de proiecte 

(conformitatea administrativă); 

- Rapoartele de evaluare tehnică şi financiară la nivelul GAL a propunerilor de proiecte 

primite; 

- Hotărârile / Deciziile comitetului de selecţie; 

- Notificările prin care propunerile de proiect selectate sunt transmise către CDRJAM şi 

APDRP. 

Toate documentele vor fi arhivate într-una din următoarele forme: 

- în original; 

- fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”; 
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- microfişe ale documentelor originale; 

- versiuni electronice ale documentelor originale; 

- documente care există doar în format electronic, în cazul în care trebuie să se asigure 

securitatea sistemului informatic. 

Metodologia folosită pentru adoptarea operativă a deciziilor în interiorul GAL va fi stabilită 

prin ROF. Acesta va fi finalizat într-un termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de 

avizare ca GAL de către MADR. Rolul procedurilor este să permită un flux eficient al 

documentelor şi o circulaţie facilă a informaţiei în interiorul dar şi în exteriorul GAL. 

 

Procedurile vor fi însoţite de documente tip care vor facilita implementarea procedurilor. 

 

Un astfel de document este prezentat în continuare: 

                                                 

                                                    PISTĂ DE AUDIT 

                                               pentru cererea de finanţare 

GAL: _____________________________________________________________________ 

MĂSURA: ________________________________________________________________ 

CEREREA DEPROIECTE: ___________________________________________________ 

 

Număr înregistrare cerere de finanţare 

Proiect: 

Denumire solicitant: 

 

Activitatea Instituţia Cine a 

efectuat 

Nume / 

semnatură 

Data 

Cine a 

verificat 

Nume/ 

Semnatură 

Data 

Statut 

cerere de 

finanţare 

(eligibilă 

/ solicitare 

de 

informaţii 

/neeligibilă) 

Documente 

întocmite 

1. Verificarea 

conformităţii 
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2. Înregistrarea 

cererii de 

finanţare 

     

3. Întocmirea 

dosarului 

administrativ 

     

4. Verificarea pe 

teren 

     

5. Întocmire 

raport verificare 

cerere de 

finanţare 

     

6. Verificarea şi 

semnarea 

rapoartelor, 

întocmirea şi 

transmiterea 

borderourilor de 

transmitere a 

cererii de 

finanţare de la 

GAL la AM 

Judeţean 

     

7.Transmiterea 

cererii de 

finanţare 

originală 

şi a dosarului 

administrativ de 

la GAL la AM  

Judeţean 

     

8. Verificarea 

documentelor 

     



   Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală “Ținutul Argeșul de Mijloc” 
 

287 

 

primite de către 

AM judeţean 

/Agenţia de plăţi 

9. Verificarea 

eligibilităţii şi a 

criteriilor de 

selecţie (dacă este 

cazul ) 

     

10. Finalizarea 

verificării 

eligibilităţii şi 

evaluării 

criteriilor de 

selecţie după 

primirea 

informaţiilor 

suplimentare, 

dacă este cazul 

     

11. Întocmirea 

listei cererilor de 

finanţare 

eligibile şi 

neeligbile 

     

12. Notificarea 

cererilor de 

finanţare 

neeligibile/ 

neselectate (dacă 

este 

cazul) 

     

13. Repartizarea 

cererilor 

de finanţare 
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eligibile, 

conform Listei 

cererilor de 

finanţare 

eligibile şi 

neeligibile, 

experţilor în 

vederea 

contractării 

 

Monitorizarea şi evaluarea la nivelul CDRJ AM/APDRP 

 

Nivelele superioare implicate în procesul de monitorizare evaluare vor putea accesa 

rapoartele generate prin intermediul SIM printr-o interfaţă web sau prin alte modalităţi uzuale 

de stocare/transport date. 

 

Informaţiile necesare monitorizării implementării strategiei din punct de vedere al 

gestionării financiare vor fi colectate la nivelul CDRJ AM, pe baza metodologiei interne 

de monitorizare şi evaluare, din  cererile  de  finanţare, respectiv cererile de plată întocmite 

de către beneficiari. Ele vor sta la baza calculării indicatorilor financiari, de realizare la nivel 

centralizat şi pentru o parte a indicatorilor de rezultat necesari monitorizării şi evaluării 

implementării Strategiei de Dezvoltare a GAL Ţinutului Argeşul de Mijloc.  

 

CDRJAM şi Agenţia de Plăţi pot verifica respectarea planificării privind implementarea  

Strategiei de Dezvoltare a GAL Ţinutului Argeşul de Mijloc prin vizite de verificare pe 

teren, solicitări de informaţii clarificatoare şi elaborarea rapoartelor aferente.  
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Partea a VIII-a – ACŢIUNI DE COOPERARE ŞI FUNCŢIONARE ÎN CADRUL REŢELEI 

NAŢIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂ  

 

1. Cooperare 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală defineşte acţiunile de cooperare ca reprezentând 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 îmbunătăţirea lor”.74 

 

Trebuie menţionat faptul că majoritatea partenerilor Grupului de Acţiune Locală Ţinutul 

Argeşul de Mijloc (parteneri publici şi privaţi din 8 unităţi administrativ-teritoriale din cele 13 

câte are Ţinutul) au participat deja la cooperări şi schimburi de idei şi experienţă cu GAL-uri 

europene, respectiv GAL Franţa Regiunea Savoia75 şi GAL Spania–Guadix. Această 

oportunitate a fost posibilă în cadrul sesiunii anterioare LEADER - sesiunea 2010.  

 

În cadrul acestor vizite partenerii constituiţi acum în Ţinutul Argeşul de Mijloc au avut ocazia 

să cunoască obiectivele de dezvoltare ale GAL-urilor europene, să cunoască “filosofia” 

LEADER, să înţeleagă conceptul de dezvoltare durabilă, integrată şi inovatoare ce 

contribuie în mod esenţial la îmbunătăţirea vieţii rurale.  

Fie că au vizitat cooperative agricole, centre de pregătire şi prelucrare a lemnului, centre de 

tratare a reziduurilor din agricultură, parcuri amenajate care oferă oportunităţi turistice, 

culturale, de recreere şi distracţie, parcuri educaţionale şi de promovare a produselor 

tradiţionale, câştigul acestei experienţe este indubitabil mare.  

Dincolo de aceasta, afinităţile existente între GAL-urile vizitate şi spaţiul rural românesc 

au determinat în rândul partenerilor o înţelegere a modului în care poate fi valorificat 

patrimoniul de mediu, potenţialul agricol, deprinderile şi ocupaţiile agricole ale 

oamenilor, patrimoniul cultural şi artizanal în perspectiva creării adevăratelor oportunităţi 

de dezvoltare a zonelor rurale. 

 

Experienţele de cooperare europene deja întreprinse la nivelul parteneriatului din Ţinutul 

Argeşul de Mijloc: 

 

Proiect nr. 1 / Partenerul principal: Asociaţia de Dezvoltare Rurală – Guadix (Spania) 

1. Obiectivele vizitei de studiu: 

 Înţelegerea cât mai bună a filozofiei şi modului de lucru în programul LEADER; 

                                                 
74 Pag. 53 Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia Grupurilor de Acţiune Locală, versiune completă, martie 2012 
75 GAL Massif des Bauges 
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 Dobândirea de cunoştinţe privind modul de organizare şi administrare a 

parteneriatului, implementarea strategiei şi identificarea de tipuri de proiecte şi 

proiecte punctuale realizate în cadrul programului LEADER. 

2. Rezultate 

 Dobândirea de informaţii relevante privind modul de organizare şi funcţionare a 

GAL; 

 Informaţii despre modalitatea de elaborare a unei strategii de dezvoltare în manieră 

participativă şi respectând specificul teritoriului; 

 Vizitarea unui număr de 5 proiecte punctuale finanţate prin programul LEADER în 

cadrul strategiei teritoriului ”Comarca de Guadix” 

3. Cost proiect de cooperare (anul 2010): 15.967 euro 

 

Proiect nr. 2/ Partenerul principal: Conseil Général Savoie la Chambéry şi GAL 

Masivul Bauges 

 

1. Obiectivele vizitei de sudiu: 

 Înţelegerea LEADER şi cunoaşterea modului de implementare a Programului, 

instituţiile cu responsabilităţi în proiectele LEADER; 

 Familiarizarea participanţilor cu politica de valorizare a produselor locale 

(agricole, artizanale, culturale etc.); 

 Cunoaşterea tipurilor de proiecte care pun în valoare patrimoniul de mediu şi 

potenţialul agricol. 
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2. Rezultate 

 Cunoaştere proiecte întreprinse în cadrul Programului LEADER (ateliere în natură, 

proiect de restructurare a panoramei naturale în apropierea aglomerărilor urbane, 

magazine de vânzare, cooperative agricole, campanii de promovare a ţinutului şi a 

produselor locale); 

 Cunoaşterea modului în care GAL-ul din Franţă şi-a construit strategia de 

dezvoltare şi planul de monitorizare şi evaluare a proiectelor finanţate prin 

strategie; 

 Ateliere de discuţii cu responsabilii de proiecte privind dificultăţile în 

implementare dar şi rezultatele proiectelor LEADER. 

3. Cost proiect de cooperare (anul 2010): 17.300 euro 

 

Beneficiind deja de o experienţă în ceea ce priveşte cooperare cu alte GAL-uri, la momentul 

redactării prezentului Plan de Acţiune Locală, GAL-ul Ţinutul Argeşul de Mijloc şi-a 

creionat o politică de cooperare cu alte GAL-uri şi structuri asemănătoare din România 

în spiritul schimburilor de idei şi experienţe locale. 
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În tabelul de mai jos sunt prezentate experienţe anterioare şi intenţiile de cooperare 

planificate la nivel naţional şi european: 

 

Nr. 

Crt. 

Partenerul/ 

partenerii 

Tematica 

cooperării 

Obiective Valoarea 

proiectului/

proiectelor 

de 

cooperare 

(Euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 

 

1.1. Asociaţia de 

Dezvoltare 

Rurală – 

Guadix 

(Spania) 

Vizită de 

studiu 

Înţelegerea cât mai bună a 

filozofiei şi modului de lucru în 

programul LEADER; 

Dobândirea de cunoştinţe 

privind modul de organizare şi 

administrare a parteneriatului, 

implementarea strategiei şi 

identificarea de tipuri de proiecte 

şi proiecte punctuale realizate în 

cadrul programului LEADER. 

15.967 

 

Dobândirea de 

informaţii relevante 

privind modul de 

organizare şi 

funcţionare a GAL; 

Informaţii despre 

modalitatea de 

elaborare a unei 

strategii de 

dezvoltare în 

manieră 

participativă şi 

respectând 

specificul 

teritoriului; 

Vizitarea unui 

număr de 5 proiecte 

punctuale finanţate 

prin programul 

LEADER în cadrul 

strategiei 

teritoriului 

”Comarca de 

Guadix” 

 

1.2. Conseil 

Général 

Savoie la 

Chambéry şi 

GAL 

Masivul 

Bauges 

 

Vizită de 

studiu 

Înţelegerea LEADER şi 

cunoaşterea modului de 

implementare a Programului, 

instituţiile cu responsabilităţi în 

proiectele LEADER; 

Familiarizarea participanţilor cu 

politica de  valorizare a 

produselor locale (agricole, 

artizanale, culturale etc.); 

Cunoaşterea tipurilor de proiecte 

care pun în valoare patrimoniul 

de mediu şi potenţialul agricol 

 

17.300 

 

Cunoaştere proiecte 

întreprinse în cadrul 

Programului 

LEADER; 

Cunoaşterea 

modului în care 

GAL-ul din Franţă 

şi-a construit 

strategia de 

dezvoltare şi planul 

de monitorizare şi 

evaluare a 

proiectelor finanţate 

prin strategie; 

Ateliere de discuţii 

cu reponsabilii de 
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proiecte privind 

dificultăţile în 

implementare dar şi 

rezultatele 

proiectelor 

LEADER 

 

2. Intenţii de cooperare 

2.1. GAL Valea 

Someşului 

Înfiinţarea 

unui grup de 

producători 

apicoli şi 

învăţarea din 

bunele 

practici ale 

acestora 

Organizarea unei vizite de studiu şi 

cunoaştere de proiecte ale GAL-

ului partener  

Organizarea unui grup de 

producători agricoli bazându-se pe 

experienţa altora 

Organizarea unei reţele de 

cooperare pentru apicultori şi 

pentru comercializarea de produse 

14.000 Schimb de 

cunoştinţe şi 

experienţă; 

Realizare grup de 

producători 

apicoli; 

Organizarea unei 

reţele de 

cooperare pentru 

apicultori şi 

pentru 

comercializarea 

de produse. 

2.2.  GAL Gavanu 

Burdea 

 GAL 

Muşcelean şi 

European 

 GAL Ţinutul 

Posadelor-

Fagaraşul de 

Sud                                                  

 GAL  

Dealurile 

Cotmenei 

 GAL Drumul 

Carelor 

 

Promovare 

online, 

caravane 

tematice, 

realizarea 

unei 

publicaţii 

comune 

Sprijinirea, informarea şi 

promovarea măsurilor şi tipurilor de 

proiecte pe care le pot realiza 

potenţialii beneficiari 

Evaluarea proiectelor depuse  

2.000 Realizarea de 

schimburi de 

experienţă, de 

bune practici şi 

transferul de 

know-how de la 

un teritoriu la 

altul; 

Promovare 

eficientă, 

accesibilă; 

Ateliere de 

discuţii şi 

conferinţe 

comune privind 

oportunităţile 

create în cadrul 

LEADER; 

Conferinţă 

comună de 

evaluare a 

proiectelor depuse 

la GAL-urile 

partenere inclusiv 

GAL Ţinutul 

Argeşul de 

Mijloc; 

Crearea unei baze 

de date comune; 

Realizarea unei 

publicaţii comune 
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ce se va distribui 

în teritoriile GAL-

urilor în cadrul 

caravanei. 

3.1.  Asociaţia de 

Dezvoltare 

Rurală – 

Guadix 

(Spania 

 Conseil 

Général 

Savoie la 

Chambéry şi 

GAL Masivul 

Bauges 

 

Promovare Promovarea strategiei GAL-ului 

Ţinutul Argeşul de Mijloc  în 

spaţiul european 

0 Distribuire  

materiale de 

promovare  

3.2.  Conseil Général 

Savoie la 

Chambéry şi GAL 

Masivul Bauges 

 

Promovare Promovarea strategiei GAL-ului 

Ţinutul Argeşul de Mijloc în spaţiul 

european 

0 Distribuire 

materiale de 

publicitate ale 

GAL-ului Ţinutul 

Argeşul de Mijloc 

(pliante, broşuri, 

prezentări, sit) 

De asemenea, GAL „Ţinutul Argeşul de Mijloc” va coopera cu cele două GAL-uri cunoscute 

anterior acestei sesiuni şi cu care păstrăm o comunicare prin email în vederea promovării 

strategiei GAL-ului Ţinutul Argeşul de Mijloc în spaţiul european (vezi tabelul de mai sus 

punctele 3.1. şi 3.2). Mai precis, promovarea va consta în distribuirea online / email către cele 

două GAL-uri (Franţa şi Spania) a unor materiale de publicitate (pliante, broşuri, prezentări, 

contacte, site etc.) elaborate ulterior aprobării prezentei strategii. 

 

În ce priveşte alte viitoare acţiuni de colaborare cu GAL-uri europene, la momentul redactării 

acestui document (aprilie 2011), Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Argeşul de Mijloc” are în 

intenţie stabilirea unor relaţii de colaborare cu alte GAL-uri europene în vederea promovării şi 

a schimbului de experienţă şi idei online. Tematica acestei colaborări are în vedere schimb de 

informaţii şi promovare proiecte în domenii precum iniţierea de culturi cu valoare comercială 

ridicată în spaţii protejate (flori, legume), arbuşti fructiferi şi turism de tranzit. O primă 

comunicare a fost iniţiată cu o structură de tip GAL din Olanda KOP VAN NOORD-

HOLLAND EN TEXEL. 

 

În cadrul intenţiilor de cooperare ale GAL, conform fişei tehnice a măsurii 421 din 

cadrul axei LEADER, proiectele de cooperare76 vor fi: 

  

” Organizarea grupului de producători apicoli” 

a. Parteneriatul – este format din GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc şi GAL Valea 

Someşului. Actorii implicaţi în acest proiectul de cooperare sunt tineri apicultori din ţinut, 

                                                 
76 Vezi tabelul de mai sus punctele 2.1. şi 2.2. 
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responsabili proiect, directorul executiv GAL, responsabil comunicare, beneficiari locali, 

organizatori piaţă de desfacere sau/şi organizatori târguri de profil.  

Aceştia vor fi implicaţi într-un proces de schimburi de idei şi bune practici în sectorul apicol. 

De asemenea, participanţii se vor organiza într-un grup al producătorilor apicoli în vederea 

promovării propriilor produse pe piaţă de desfacere pentru apicultori. 

b. Integrarea în strategia teritoriului:  

Proiectul se integrează în strategia de dezvoltare Ţinutul Argeşul de Mijloc din următoarele 

considerente:  

- existenţa în ţinut a iniţiativelor în sectorul apicol, intenţii materializate în măsurile 

propuse din partea partenerilor pentru dezvoltarea acestui domeniu; 

- aşezarea geografică, distribuirea fondului funciar (păşuni, fâneţuri, dealuri împădurite, 

reţea hidrografică), potenţialul agricol inclusiv ocupaţiile fermierilor din ţinutul nostru 

sunt potrivite dezvoltării apiculturii; 

- nevoia de a folosi metode ecologice de producere a mierii, mai cu seamă pentru că 

piaţa de desfacere din România o impune prin noile standarde ale consumatorilor; 

- apicultorii din ţinut nu au o strategie de vânzare şi marketing; 

- inexistenţa niciunui grup de producători în ţinut în acest sector, experienţa cooperării 

va fi valorificată prin realizarea unui grup de producători apicoli; 

- organizarea unei reţele de cooperare pentru apicultori şi pentru comercializarea de 

produse; 

- necesitatea promovării proiectului în judeţ şi în ţară pe site-ul GAL-ului. 

 

c. Tipul de proiect: proiectul îşi propune formarea unui grup de producători apicoli, a unei 

reţele de colaborare între apicultori cât şi comercializarea produselor şi folosirea metodelor 

ecologice de producere a mierii. 

d. Aspecte tehnice: Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord 

de cooperare, semnat de cele două GAL-uri implicate în proiect, care conţine referinţe la un 

buget general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze 

în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener şi participarea financiară finală 

a fiecărui partener în cadrul proiectului, indicatori de monitorizare . 

e. Aspecte financiare: Bugetul GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc va fi de 14.000 euro (10.115 

euro contribuţie FEADER, 2385 euro contribuţie publică naţională şi 2100 euro contribuţie 

privată ) – costuri de transport, cazare, masă, întâlniri, informare, promovare. 

  

” Împreună vrem să fim LEADER-ri” 

a. Parteneriatul – este format din GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc şi GAL Găvanu 

Burdea, GAL Muscelean şi European, GAL Ţinutul Posadelor - Făgăraşul de Sud, GAL 

Dealurile Cotmenei, GAL Drumul Carelor. Actorii implicaţi în proiect sunt toţi partenerii, 

responsabili proiect, directorul executiv GAL, responsabil comunicare. Se vor desfăşura 

activităţi de promovare on-line, caravane tematice, ateliere de discuţii şi conferinţe comune 

privind oportunităţile LEADER, conferinţă de evaluare, realizarea unei publicaţii comune. 

b. Integrarea în strategia teritoriului:  

Proiectul se integrează în strategia de dezvoltare Ţinutul Argeşul de Mijloc din următoarele 

considerente: 
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 populaţia ţinutului trebuie informată pentru a avea acces la proiectele finanţate de 

GAL; 

 necesitatea informării populaţiei şi a altor factori de interes din judeţ şi din regiune 

privind măsurile PNDR, „filosofia” LEADER, strategiile / priorităţile GAL-urilor 

implicate în proiectul de cooperare, modul de accesare a fondurilor; 

 în ţinutul nostru există interes privind accesarea fondurilor disponibile pe măsurile 

PNDR: în ţinut s-au finanţat în ultimii ani 55 proiecte PNDR, dar numărul celor care 

au depus cereri dar nefinanţate a fost mult mai mare, aceasta denotând, pe de o parte, 

lipsa de informare şi cunoaştere a măsurilor dar şi lipsa experienţei în ceea ce priveşte 

scrierea de cereri de finanţare, realizare plan de afaceri etc.; 

 nevoia de diseminare a informaţiilor, a proiectelor din ţinut şi a experienţei 

acumulate. 

 

c. Tipul de proiect: proiectul îşi propune sprijinirea, informarea şi promovarea măsurilor şi 

tipurilor de proiecte pe care le pot realiza potenţialii beneficiari precum şi organizarea de 

evenimente comune gen ateliere de discuţii, conferinţe pentru promovarea oportunităţilor 

LEADER şi evaluare periodică în perspectiva îmbunătăţirii modului de lucru al GAL-ului. 

d. Aspecte tehnice: Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord 

de cooperare, semnat de cele şase GAL-uri implicate în proiect, care conţine referinţe la un 

buget general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze 

în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener şi participarea financiară finală 

a fiecărui partener în cadrul proiectului, indicatori de monitorizare . 

e. Aspecte financiare: Bugetul GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc va fi de 2.000 euro (1.360 

contribuţie FEADER, 340 euro contribuţie publică naţională şi 300 euro contribuţie privată) – 

costuri de deplasări, masă, cazări, materiale şi protocol pentru evenimente comune, elaborare 

şi distribuire sub formă de caravană a publicaţiei. 

 

 

2.  Participarea în cadrul RNDR   

 

Conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală 

(denumită în continuare RNDR) are ca obiectiv general înrolarea energiei tuturor actorilor 

în procesul de dezvoltare rurală şi promovarea unui flux eficient de informaţii, 

schimburi de idei şi bune practici şi cooperarea dintre actori, grupând toate organizaţiile şi 

instituţiile care sunt implicate în dezvoltarea rurală în vederea atingerii obiectivelor fixate prin 

PNDR.  

Obiectivele77 RNDR se bazează pe direcţii precum: 

 Crearea unei economii agricole şi forestiere bazate pe exploataţii care trebuie să se 

angajeze pe calea modernizării;  

 Dezvoltarea unei agriculturi care să favorizeze biodiversitatea şi conservarea 

mediului;  

                                                 
77 www.rndr.ro 
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 Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi dezvoltării economice în spaţiul rural;  

 Îmbunătăţirea guvernanţei locale în vederea creării şi implementării strategiilor de 

dezvoltare locală.  

În acest sens, principalele activităţi ale RNDR care sprijină dezvoltarea Grupurilor de Acţiune 

Locală sunt: 

 Informare generală privind programul LEADER şi activitatea Grupurilor de Acţiune 

Locală; 

 Încurajarea activităţilor de studiu şi analiză ale teritoriului, măsuri pentru furnizarea 

informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală; 

 Furnizarea de servicii de formare pentru capacitatea de construcţie instituţională în 

vederea sprijinirii dezvoltării guvernanţei locale a GAL-urilor; 

 Sprijin pentru GAL-uri şi alţi posibili actori/parteneriate în vederea implementării 

proiectelor de cooperare intra-naţională şi transnaţională teritorială, inclusiv furnizarea 

accesului la baze de date pentru identificarea de parteneri; 

 Furnizarea liniilor directoare privind modul de identificare a bunelor practici şi a 

inovaţiilor, catalogarea, diseminarea şi transferul acestora; 

 Organizarea de întâlniri şi seminarii la nivel comunitar pentru cei activ implicaţi în 

dezvoltarea rurală, inclusiv Grupuri de Acţiune Locală; 

 Asigurarea costurilor de participare la evenimentele Reţelei Rurale Europene, contacte 

cu alţi parteneri şi membri ai RNDR pentru organizarea activităţilor în teritoriu şi 

implementarea strategiei de dezvoltare a zonei. 

 

Ţinutul Argeşul de Mijloc şi-a planificat o serie de acţiuni menite să stabilească o 

colaborarea cu RNDR posterior aprobării şi finanţării prezentului plan de dezvoltare locală: 

 Înscrierea / Afilierea GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc ca membru în reţea; 

 Distribuirea în cadrul evenimentelor locale ale GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc a 

materialelor de prezentare a Reţelei, studii, rapoarte, publicaţii elaborate de RNDR; 

 Trimiterea periodică către Reţea a anunţurilor, materialelor de prezentare a teritoriului, 

inclusiv rapoarte de activitate ale GAL-ului în vederea diseminării rezultatelor GAL 

Ţinutul Argeşul de Mijloc în comunitatea Reţelei; 

 Obţinerea asistenţei tehnice din partea Reţelei în ceea ce priveşte proiectele de 

cooperare prevăzute; 

 Consultarea periodică a Reţelei privind punerea în practică a metodologiei de animare 

a teritoriului; 

 Participarea la training-uri, seminarii, conferinţe şi alte evenimente ale Reţelei pentru 

dezvoltarea competenţelor membrilor GAL-ului Ţinutul Argeşul de Mijloc. 

 

De asemenea, trebuie precizat faptul că în cadrul celor două proiecte de cooperare planificate 

precum şi în acţiunile de colaborare ale GAL-ului Ţinutul Argeşul de Mijloc cu alţi factori de 

interes din afara ţinutului şi alte structuri de tip GAL, vom promova existenţa şi activitatea 

RNDR. 
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Încheiere 

 

Iniţiativa de a elabora acest Plan de Dezvoltare Locală, de a se reuni într-un parteneriat 

public-privat, de a gândi o strategie comună, cu priorităţi menite să schimbe calitatea vieţii 

rurale, de a se implica voluntar într-un proces de analiză teritorială este meritul a 13 

comunităţi, respectiv comunele Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Coşeşti, Ciofrângeni, Mălureni, 

Merişani, Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti – în judeţul Argeş şi 

comuna Goleşti – în judeţul Vâlcea. 

La finele acestui efort comun, inovativ, unitar, eficient şi de viziune, Planul răspunde nevoilor 

locale specifice, valorificând resursele Ţinutului Argeşul de Mijloc şi mobilizând actorii locali 

spre a se asocia şi a prelua controlul dezvoltării zonelor în care trăiesc, prin realizarea unei 

strategii de dezvoltare care să răspundă problemelor identificate în comunităţile lor. 

 

Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală al Ţinutului Argeşul de Mijloc a presupus utilizarea 

unor metode participative de informare, consultare şi diseminare, abordare specifică 

LEADER „de jos în sus”, implicarea şi consultarea actorilor locali.  

Dincolo de acestea, conceperea Strategiei „în”, „prin” şi „pentru” comunitate a facilitat 

crearea unei adevărate relaţii între partenerii semnatari ai Grupului de Acţiune Locală. 

 

Prezenta strategie oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală în Ţinutul Argeşul de Mijloc pe 

baza identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare prin valorificarea 

potenţialului natural, cultural şi uman existent la nivelul teritoriului, dezvoltarea mediului 

economic şi îmbunătăţirea abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.  
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