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INTRODUCERE  

 

 Necesitate  

  

Comuna Danciulesti, judetul Gorj este unitate administrativ teritoriala 

ce îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor legislatiei naţionale, în 

vigoare.  

 Legea 215/2001 cu modificarile şi completările ulterioare este 

documentul de bază care defineşte modul de organizare, conducere şi 

atribuţiile administraţiei publice locale. 

Autonomia locala a unitatii administrativ – teritoriale – comuna 

Danciulesti – se realizează prin: 

� Consiliul Local Danciulesti   -  autoritate deliberativă ; 

� Primarul Comunei  -  autoritate executivă ; 

� Aparatul propriu al primarului. 

In conditiile unei autonomii administrative, administratia publică locală 

beneficiază de un cadru legal care ii oferă posibilitatea de a realiza si 

implementa strategii si planuri de dezvoltare socio-economică, culturală, de 

urbanism, de protectie a mediului. Operational, aceste strategii si planuri de 

bază trebuie coordonate in cadrul legislativ existent, pe baza unor analize de 

costuri si beneficii, a impactului programelor de dezvoltare propuse, a 

metodelor de monitorizare si control. 

Prezentul document se constituie ca baza a coordonării investitiilor 

multi-anuale si a pregătirii administratiei publice locale pentru absorbtia 

fondurilor europene planificate pentru perioada 2014 – 2020. 
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1.1. Rationalitate Elaborare  strategie de dezvoltare  

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Danciulesti  a fost realizată  

in colaborare cu SC CLASS CONSULT PROJECT SRL  TG-JIU, de catre 

Primaria Comunei  Danciulesti , in parteneriat cu  Consiliul Local Danciulesti ,  

Cadrele didactice din Scolile de pe raza comunei , reprezentantii parohiilor 

locale, reprezentanti ai societatii civile.  

Structural, strategia de dezvoltare este construită pe metodologia planificării 

strategice, cu următoarele etape: PREZENTAREA TERITORIULUI – 

ANALIZA – DIAGNOSTIC ; ANALIZA SWOT ; PRIORITATI DE 

DEZVOLTARE ; IDENTIFICARE SURSE DE FINANTARE , CE POT FI 

UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALITATII. 

Scopul Strategiei de Dezvoltare este de a determina directiile de  

dezvoltare, ritmul si scara acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea 

autoritătilor publice locale in gestionarea problemelor comunei , in utilizarea 

resurselor financiare, de a promova localitatea, de a atrage fonduri interne ,  

externe si alte fonduri ( subventii, donatii)  pentru a implementa proiectele 

investitionale planificate. 

Obiectivul Strategiei este de a oferi Consiliului Local si Primăriei 

Comunei Danciulesti  un instrument metodologic si legal, pe baza căruia 

acesta să poată structura si planifica implementarea pachetului de politici, 

programe si proiecte pe termen mediu. 

Contextul general al dezvoltării comunitătilor din România si a 

comunitatii locale 

România se bucură de un potenţial de dezvoltare important, dar acesta 

este in prezent insuficient exploatat.  Din punct de vedere al suprafetei si al 

populatiei, cu o suprafaţă totală de 238 de mii km² şi o populaţie de peste 

21 de milioane de locuitori, România reprezintă 6% din suprafaţa totală a 

Uniunii Europene şi 4% din populaţia acesteia.  
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In ceea ce priveste resursele de teren, apa si resursele umane, 

România este unul din statele europene care se bucura de o buna inzestrare. 

Cu toate acestea, până în prezent, aceste avantaje au avut doar o influenţă 

limitată în ceea ce priveşte generarea unei dezvoltări semnificative şi 

restructurări în agricultură şi zonele rurale.  

        Astfel, spaţiul rural romanesc înregistrează per ansamblu mari 

deficienţe atat la nivel structural cat si in ceea ce priveste nivelul activității 

antreprenoriale şi al valorii adăugate.  

Localitatiile rurale sunt caracterizate in prezent prin: 

� activitati ce  necesită un aport intensiv al forţei de  muncă, în 

special în agricultura de (semi)subzistenţă;  

� orientare modestă către export; 

�  investiţii  scăzute si insuficient bazate pe cerere în sectorul de 

cercetare-dezvoltare;  

� acces la servicii şi  infrastructură cu mult sub nivelul zonelor 

urbane;  

� discrepanţe regionale din ce în ce mai mari; 

� o pondere mare a populaţiei aflată în risc de sărăcie şi excluziune 

socială şi o serie de riscuri ambientale şi provocate de om, 

agravate de schimbările climatice, care reprezintă o ameninţare 

pentru zonele rurale şi pentru întreaga ţară. 

 

1.2 Principii si obiective specifice in realizarea Strategiei de 

Dezvoltare: 

1.2.1 Principii: 

1. Durabilitate – conditii mai bune de trai pentru populatia săracă precum si 

un minimum de conditii necesare pentru un trai decent si pentru sănătatea si 

bunăstarea tuturor; 
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2. Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii in context 

regional, national si chiar international, promovarea unui sector privat 

productiv si competitiv; 

3. Sprijin financiar – putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate 

de surse financiare pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare. 

4. O bună administrare – reactia eficientă si efectivă la problemele 

comunitătii prin responsabilizarea autoritătilor locale si parteneriatul cu 

societatea civilă. 

 

1.2.2. Obiective specifice 

1. Să directioneze comunitatea spre dezvoltare economică cu scopul de a 

crea mai multe locuri de muncă; 

2. Să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritătile 

comunitătii, strategia si actiunile sale; 

3. Să sprijine autoritătile publice locale in prezentarea strategiilor financiare 

si de investitii; 

4. Să determine eficientizarea managementului. 

 

 1.3. Beneficiari directi 

Beneficiarii Strategiei sunt locuitorii comunei, autoritătile administratiei 

publice locale, institutiile publice, societatea civilă si sectorul privat. 
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PARTEA I – PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC 

1.1. Prezentare fizica si geografica 

 

1.1.1. Asezare 

Teritoriul Comunei Danciulesti este situat in partea sud-estica a 

judetului Gorj, la o distanta de 70 km de Municipiul Tg-Jiu,51 de km 

de Municipiul Craiova si 100 km de Rm Valcea si are ca vecinatati: 

• La nord, comuna Grădişte, Jud Valcea 

• La est, comuna Ghioroiu, Zătreni şi Livezi, jud. Vâlcea 

• La sud,  comuna Talpaş,  Jud Dolj 

• La vest, comuna Stejari 
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   Comuna Danciulesti are o suprafata administrativa de 7236 ha, are in 

componenta sa 7 (sapte) sate din care Danciulesti este satul de centru, iar 

celalalte sate apartinatoare sunt: Obârşia, Bibuleşti, Rădineşti, Hălăngeşti, 

Dănciuleşti, Zăicoi, Petrechei. 

      Asezarea geografica, amplasamentul in teritoriul judetului Gorj, 

legaturile cu celelalte unitati administrativ teritoriale si conditiile geoclimatice 

constituie premise favorabile pentru dezvoltarea durabila, de perspectiva a 

comunitatii locale, pe baza  economiei predominant agricole. 

 Pentru definirea locului si rolului comunei Danciulesti, in ansamblul 

socio-economic al judetului si in reteaua judeteana a localitatilor urbane si 

rurale este necesar de prezentat evolutia in timp a acestei localitati. 

 Cu toate ca documente scrise despre satele comunei Danciulesti apar 

inca din secolul al XV – lea, existent omului pe aceste meleaguri este mult 

mai veche. Satele s-au format de-a lungul vailor in apropierea cursului 

paraului Plosca, acolo unde natura a oferit conditii prielnice necesare 

dezvoltarii vietii. 

 Din punct de vedere istoric cel mai vechi sat al comunei Danciulesti 

este Radinesti. Acesta a fost atestat documentar in 1498, in timpul 

domnitorului Vlad Calugarul. Acest document atesta existent satului 

Radinesti – ca fiind singurul cu aceasta denumire in vechiile hristoave 

domnesti. Comunitatea sateasca a Radinestilor in 1498 era alcatuita din 

diferite familii care pastrau traditiile zonei. In 1595, in perioada domniei lui 

Mihai Viteazul, mosia radinestilor cuprinzand si Halangesti a fost data lui 

Balan si rudelor acestuia. In articolul “Trei biserici din Zaicoi-Dolj”, Ion 

Bratulescu mentioneaza ca satul Halangesti s-a numit Radinesti, iar apoi 

Radinesti – Halangesti. 

 Anul 1968 a culminat cu reorganizarea administrativa si formarea 

judetelor. Comuna Danciulesti (care cuprindea satele Danciulesti, Halangesti, 
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Petrechei, Zaicoiu) s-a unit cu comuna Radiesti (care cuprindea satele 

Radinesti, Bibulesti si Obarsia). 

Un alt sat atastat documentar este Zaicoi. Primul document care 

atesta existent acestui sat este un act de vanzare de pe vremea lui 

Alexandru Voievod, datat la 5 ianuarie 1572. Conform surselor numele 

satului provine de la o persoana venita din Ardeal cu numele de Zaicoi. 

Acesta s-a stabilit pe Valea Ploscutei, iar satul format a luat numele primului 

localnic. Pana in 1910 satul Zaicoi a fost resedinta de comuna, insa dupa 

acest an institutiile principale (primaria si scoala) se muta in satul 

Danciulesti. In urma reformei administrative din 1968 satul Zaicoi devine 

partea a Comunei Danciulesti, satul Diaconesti devine parte a Zaicoiului, iar 

satul Parvulesti parte a satului Danciulesti. 

Satul Obarsia apare in documentele istorice in 1633 in timpul 

domnitorului Matei Basarab. In 1727 Obarsia apare ca mosie a domnului 

consilier Brailoiu impreuna cu Parienii si Piscoiu. Satul este mixt mosnesc si 

clacasesc pentru ca 8 familii detin mosii, in timp 14 familii nu detin. 

 Numele satului Danciulesti vine de la Danciulescu, nume de familie 

format prin derivarea “Danciu” + sufixul “escu”, in secolul XIX existand multi 

locuitori cu numele de familie Danciu. In prima jumatate a secolului XIX, 

aceste familii parasesc satul Zaicoi asezandu-se pe valea paraului Plosca, 

comunitatea acestor familii vor da denumirea satului nou creat, sat 

mentionat pentru prima data in 1864. Din “Monografia sanitara” a judetului 

Dolj aflam ca acest sat numara in anul 1909 – 309 locuitori, din care 155 

barbati si 154 femei. 

 Satul Bibulesti pana in 1968 facea parte din Comuna Radinesti. Dupa 

reforma din 1968 Comuna Radinesti s-a unit cu Comuna Danciulesti, iar 

satul Bibulesti facand astfel parte din noua Comuna Danciulesti. 
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Satul Halangesti apare la sfarsitul secolului XVIII, insa prezenta locuitorilor 

este atestata inca din secolul al XVI – lea. Denumirea satului vine de la 

familia Halanga, iar primul document care atesta denumirea de Halangesti 

este “Registrul de botezuri, casatorii si morti din 1836” semnat de preotul 

Dumitru. In anul 1975 satul halangesti devine centru civil al Comunei 
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Danciulesti, construindu-se un nou sediu de primarie pentru a fi mai aproape 

de locuitorii fostei commune Radinesti. 

 Satul Petrachei apare in documentele mai vechi sub numele de 

Petrachesci, numele satului venind de la familii care purtau numele Petrache. 

Batranii satului spun insa ca denumirea catunului ar veni de la Petre, 

magazionerul “Patulelor Imparatesti”. Acesta era purtatorul cheilor de unde 

ar putea reiesi Petrachei. La ora actuala satul cuprinde siruri de case aflate 

pe stanga si pe dreapa paraului Plosca, incepand la N din drumul ce duce la 

Petrachei pana la hotarul cu satul Soceni, Jud Dolj in partea sudica. 

 

1.1.2 Relieful 

Comuna Danciulesti este asezata in sudul tarii, intr-o zona de dealuri 

mijlocii ale Piemontului Getic din sud-estul judetului Gorj. Din punct de 

vedere al reliefului zona aparine bazinului hidrografic al Jiului, inclus in zona 

dintre Plaforma Jiului si campia Gilortului. 

 Dealurile subcarpatice sunt situate in partea nordica si centrala a 

comunei predominant si spre sud, sporadic. Nordul il formeaza arcul colinar 

al celor doua dealuri (Dealul Spetesti si Dealul Muierii) cu inaltimi cuprinse 

intre 400 – 500 m, iar spre sud de la 400m spre 300 m, respectiv Padurea 

Mare de unde izvoraste paraul Plosca, ce primeste o serie de paraiase drept 

afluenti. 

 Valea Plosca se caracterizeaza prin existent reliefurilor sculpturale, 

versanti inclinati pe care sunt deschise panze de apa care au favorizat 

declansarea eroziunii, in special alunecari puternice corespunzator afluentilor 

primiti. 

Dealurile principale sunt cele care incadreza localitatea. Dealul Muierii 

are ca ramificatii Piscul Ursului, Piscul Dantului si Piscul Pipercii, la rasarit, 
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iar la apus Dealul Spetestilor la izvorul Ploscai, care apoi se ramifica in 

Dealul Ploscutei, Dealul Magurii, Dealul Radinestilor, Dealul Viului , Dealul 

Boului. 

 Accesul facil in zona de deal a adus la o populare intensa, astfel incat 

localitatile apar sub forma unui sir aproape neintrerupt de cladiri, axate de-a 

lungul vailor cu foarte mici exceptii. 

 Din punct de vedere geologic, Depresiunea Getica in care este cuprins 

teritoriul localitatii Danciulesti se caracterizeaza prin formatiuni miocene si 

pliocene. Aceste formatiuni sunt in general alcatuite din depozite cu 

granulatie medie si mare, fiind reprezentate prin argile, nisipuri si pierisuri. 

Energia reliefului se reflecta prin procese de alunecari si fenomene de 

eroziune de suprafata si adancime ca si fenomenele de colmatare cu 

aluviuni, fenomene care nu afecteaza vetrele de sat. 
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1.1.3. Solul si resursele subsolului 

     Cea mai mare parte a teritoriului comunei este ocupat de soluri brune de 

padure care s-au dezvoltat datorita umezelii suficiente, a temperaturilor 

relative ridicate ce au determinat dezvoltarea intensa a proceselor de 

alterare, a reliefului de terasa slab inclinat. Avand suficiente substante 

nutritive, solul brun de padure se caracterizeza printr-o fertilitate ridicata. 

 Solul brun de padure podzolic se datoreaza umezelii mai ridicate din 

aceasta zona precum si temperaturii ridicate ce determina dezvoltarea 

intensa a proceselor de alterare, de transformare a mineralelor primare in 

minerale argiloase.  Acest tip de sol este slab productiv, fiind acoperit de 

padurile de foioase din zona. 

 De asemenea, exista soluri aluvionare nisipo-argiloase pe vaile 

paraurilor care, bine muncite, dau productii mari de cereal si legume. 

Temperatura la sol este una din conditiile importante pentru cresterea si 

dezvoltarea plantelor.  
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 Resurse naturale de suprafaţă – fertilitatea medie terenurilor 

agricole din comuna se datoreaza paraurilor  si afluentilor acestora precum si 

a solului favorabil. 

Comparativ cu teritoriul judetului, comuna Danciulesti detine un raport 

favorabil activitatii agricole. Astfel, din totalul suprafetei comunei de 5747 

ha, din care teren intravilan 352,99 ha şi teren extravilan 5394,1  ha. 

Terenurile agricole se regasesc aproape in totalitate in proprietatea privata a 

locuitorilor comunei Danciulesti. 

Structura terenurilor din comuna Danciulesti este urmatoarea: 

CATEGORIA SUPRAFATA HA 

Teren arabil 1196 

Păşuni si fanete 1207 

Vii si livezi 111 

Păduri 2537 

Ape 25 

Alte folosinte 671 

Economia localitatii este determinata de specificul agricol. Calitatea 

pamantului determina profilul agricol al localitatii, remarcand in acest sens o 

pondere ridicata a cresterii animalelor si a productiei vegetale. Ca tip de 

activitate in agricultura se intalneste in deosebi activitatea agricola primara 

reprezentata de productia vegetala si animala, intr-o mica masura 

activitatea agricola secundara, dar lipseste activitatea Agricola tertiala  care 

trebuie sa cuprinda toate aspectele privind prelucrarea , depozitarea si 

valorificarea atat a produselor agricole brute cat si a celor industrial sau 

prelucrate. 

Pe raza localitatii se inregistreaza si o gama variata de culturi 

(porumb, grau, cartofi, legume, fructe) cu productii anuale mici de 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI DANCIULESTI PENTRU                       
PERIOADA PROGRAMATICA 2015 - 2022 

13 

 

subzistenta.  Clima si solul sunt favorabile culturilor agricole , dar lipsa unor 

amenajari pentru irigatii mentin carcaterul de agricultura de subzistenta .  

 In ceea ce priveste viticultura se constata ca in prezent suprafetele 

plantate cu vita de vie sunt mult diminuate, fiind amplasate pe vale, in 

gradini si curti. In prezent tendinta este ca viile sa fie cat mai aproape de 

gospodariile oamenilor, iar viile altoite au disparut.  

 Pomii fructiferi din satele de la izvoarele paraului Plosca sunt in 

general cei traditionali la care se adauga soiuri de pomi altoiti. Cele mai 

raspandite plantatii sunt cele de pruni care sunt rezistenti si roditori. Ceilalti 

pomi nu au fost cultivati in plantatii, ci izolat in jurul gospodariilor. 

In ceea ce priveste apicultura aceasta zona este una melifera, 

primavara cand apar florile de salcam, comuna este invadata de stupii 

apicultorilor din zonele de ses.  

Activitatea de crestere a animalelor apreciata prin analiza a trei 

indicatori uzuali (incarcatura de animale la 100 ha, productia medie pe cap 

de animal si produsele animaliere / cap de locuitor) plaseaza comuna 

Danciulesti peste media judetului Gorj. Totusi, aceasta activitate se practica 

doar pentru asigurarea traiului zilnic, si inregistreaza un deficit major in 

asigurarea necesarului de produse pentru toti locuitorii comunei Danciulesti. 

Valorificarea produselor agricole se face liber si direct de catre 

producatorii agricoli fara sa existe intermediari privati specializati. Suprafata 

de teren agricol este exploatata in proportie de 100 %  

 

 

Dinamica structurii de folosinta la principalele culture este urmatoarea: 
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Cultura Cantitate kg/ha 

Porumb  5000 

Grau  3000 

Cartofi  2500 

Legume  2500 

 

Zona forestiera ocupa un loc deosebit de important in viata locuitorilor 

comunei, acestea fiind solicitate a fi retrocedate, ca urmare a aparitiei legilor 

proprietatii asupra fondului funciar. Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră a comunei Danciulesti este de  2537 ha, reprezentând 

44 % din suprafaţa totală a comunei. 

Padurile din comuna Danciulesti se incadreaza in grupa II dupa 

functiunile pe care le indeplinesc avand rol de protectie a calitatii factorilor 

de mediu si functie de productie mai ales de masa lemnoasa dar si de alte 

produse ale padurii. Dintre produsele specifice padurii masa lemnoasa 

reprezinta principalul produs ( 200 mc/an ha) iar  produsele nelemnoase 

cuprind produse cinegetice, fructe de padure, plante medicinale si aromatice. 

 

1.1.4. Hidrografia 

 Reteaua hidrografica a teritoriului comunei Danciulesti este marcata de 

prezenta paraului Plosca cu afluentii sai. Acest parau s-a format in zona 

numita Padurea Mare, in nordul satului Obarsiasi are o panta medie de 

0.08m/km. Acest parau apartine in totalitate podisului Getic pe o distanta de 

aproximativ 40 km (Obarsia-Melinesti) unde se uneste cu raul Amaradia. 

Afluentii principali sunt Varsaturile, Dantu, Rugu, Ploscuta de Sus care au un 
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debit foarte mic de apa, dar neintrerupt deoarece primesc scurgerile unor 

fantani sau cismele. 

 Cursurile afluentilor acestui parau, nu sunt foarte importante, 

deoarece debitul acestora scade mult in perioada de seceta si devin 

vijelioase in perioada cu numeroase precipitatii cand se pot produce 

inundatii. In general Comuna Danciulesti este ferita de inundatii, dar acestea 

au fost semnalate  in satul Obarsia. 

 Cele sapte sate ce compun comuna folosesc sistemul traditional de 

alimentare cu apa, din fantani. Debitele de apa scad vara, iar in timpul 

secetelor apele raman fara debit. Anual se inregistreaza viituri de primavara 

(februarie - mai) cand la apa din ploi se mai adauga si apele rezultare din 

topirea zapezilor, precum si viituri de toamna cu frecventa mai mica si cu 

debite mai mici decat primavera. 

      O parte din sate sunt alimentate cu apa in sistem centralizat, altele 

urmeaza a se alimenta in acelasi sistem, iar cea mai mare parte din puturi 

sapate manual (bunare).  

Din punct de vedere calitativ, apa indeplineste conditiile STAS peste tot si in 

toate anotimpurile. 

 

1.1.5.Vegetatia si fauna 

      Pe teritoriul judetului Gorj se gasesc aproape 2000 de specii de plante 

superioare care apartin aproape tuturor familiilor de plante ce cresc in 

Romania. Pana nu demult padurile de garnita ocupau mari suprafete pe 

interfluviile Piemontului Getic. Azi au mai ramas paduri compacte de garnita 

si acestea numai in perimetrele ocoalelor silvice. 
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 Gorunul ocupa de obicei dealurile subcarpatice si piemontane cu 

altitudine mai mare de 300 m. In prezent gorunul exista in procent redus pe 

teritoriul zonei datorita despaduririlor, aceste zone fiind apoi folosite pentru 

agricultura. Dintre speciile de arbori care se mentin amintim stejarul, fagul, 

frasinul, marul si parul salbatic, carpenul, paltinul, artarul, teiul, ulmul etc. 

Salcamul ocupa mari suprafete atat pe cale naturala cat si prin replantare 

fiind o specie care creste si se dezvolta repede. 

 Pe culmile dealurilor, pe marginile padurilor, intalnim unii arbusti 

precum porumbarul, macesul, rugul. Prin lunci si prin locuri mlastinoase 

creste trestia si papura folosite pentru butoaie si impletituri. 

 Speciile faunistice intalnite in zona sunt carasteristice padurilor de 

foioase, regiunilor de silvo-stepa, luncilor si apelor curgatoare. Animalele 

salbatice sunt: lupul, vulpea, iepurele de camp, veverita, viezurele. Dintre 

pasari amintim: ciocanitoare, sticlete, codobatura, pitulice, pupaza, graurul, 

porumbelul, ciocarlia; reptile si amfibieni: vipera cu corn, soparla de camp, 

broasca testoasa de uscat, salamandra. 

      

1.1.6. Clima 

  Clima comunei este temperat – continentala cu o varietate de nuante ca 

urmare a mai multor factori : 

• pozitia geografica 

•  circulatia atmosferica 

• Formele de relief prezente. 

Clima se caracterizeaza prin urmatoarele caracteristici: 

• Temperatura medie anuala – 10ºC ; 

• In perioada de iarna temperatura medie este de - 2ºC; 

• In perioada de vara temperatura medie este de 23º C – 25º C; 
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• Precipitatiile au o distributie neuniforma – cu o valoare de 800 mm/an, 

cu maxime in perioadele mai-iunie, octombrie-noiembrie si minime in 

luna februarie. 

• In ceea ce priveste vanturile, caracteristice zonei sunt: Crivatul, 

Austrul si Baltaretul.  Crivatul se resimte mai mult iarna aducand 

zapada si ger, iar vara se comporta ca un vant umed. Austrul sau 

vantul de vest bate mai ales primavera si vara, acesta fiind un vant 

secetos. Baltaretul se comporta ca un vant umed. 

Clima dealurilor si a padurilor are caracter intermediar, intre clima de 

munte si cea de campie. Subcarpatii sudici si Podisul Getic constituie cea mai 

calduroasa regiune de deal din tara cu precipitatii relativ bogate – 700 mm. 

Conform hartii de mai jos – zone afectate de seceta – Comuna Danciulesti 

se încadrează la un volum de precipitaţii de 700 – 800 l/m² anual.  

In ceea ce priveste zonele afectate de secetă, comuna Danciulesti se 

încadrează într – o zonă cu indice de ariditate cuprins între 0,65 – 1 P/ETP – 

un indice scăzut al aridităţii. 
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1.2 Populatie si societate 

La nivel national populaţia rurală a cunoscut un declin demografic, este 

în continuă scădere si mai ales este  în curs de îmbătrânire.  

     În perioada 2005 – 2011  s-a inregistrat la nivelul populatiei rurale o 

scadere cu  peste 65 600  de persoane , iar conform prognozelor  

demografice scăderea acesteia va continua în ritm moderat,  până în 2015, 

după  care a fost estimat  un declin  accentuat în perioada 2015-2050.   

     Principalii factori ai declinului demografic, la nivel national sunt: sporul 

natural negativ şi migraţia. 

   Prin efectele ei cumulate migraţia a contribuit la accentuarea disparităţilor 

regionale şi  comunitare (rata migraţiei  nete, la nivel national  a fost de 

16,0‰  în 2011) ; fluctuaţiile regionale s-au încadrat între  maximum 

16,43‰  în regiunea Sud-Vest Oltenia şi minimum 13,4‰ în regiunea Nord 

Vest. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI DANCIULESTI PENTRU                       
PERIOADA PROGRAMATICA 2015 - 2022 

19 

 

      Din punct de vedere al structurii de varsta, la nivel national se constata: 

• O scadere a populatiei cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani. De la 18,8 % 

in anul 2005 aceasta grupa de varsta a inregistrat o scadere pana la 

16,6% in anul 2012 ; 

• un trend ascendent pentru populatia cu varste cuprinse intre  15 si 64 

ani ; 62,5 % in anul 2005 , in timp ce in anul 2012 o rata de 64,9 % din 

populatie se incadra in aceasta categorie de varsta. 

• o evidenta  diminuare si imbatranire a  populatiei rurale. Populatia cu 

varste peste 65 de ani se mentine la niveluri de peste 18%: 18, 7 % in 

anul 2005 , in anul 2012 – 18,3%) îmbătrânire se manifestă diferit în 

profil teritorial, regiunile Sud-Est, Sud-Vest Oltenia şi Vest fiind cele mai 

afectate. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Dănciulesti 

se ridică la 2.269 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 

2002, când se înregistraseră 2.799 de locuitori. Majoritatea locuitorilor 

sunt români (97,97%). Pentru 1,9% din populație, apartenența etnică nu 

este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocsi (97,97%). Pentru 1,9% din populație, nu este cunoscută 

apartenența confesională. Pe sate, populatia totala de 2.425 locuitori este 

distribuita astfel: 

� Danciulest –296 locuitori; 

� Radinesti –401 locuitori; 

� Zaicoiu –154 locuitori; 

� Halangesti –358 locuitori; 

� Obarsia–629 locuitori; 

� Bibulesti –311 locuitori; 

� Petrachi– 120 locuitori; 

   POPULATIA STABILA PE SEXE SI GRUPE DE VARSTA COMUNA                            

DANCIULESTI 
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Asa cum rezulta din detalierea prezentata mai sus, comuna are in 

prezent urmatoarea structura : 

• populatie varstnica -  600 locuitori cu varste peste 65 ani  ; 

• populatie apta de munca  -  685 locuitori cu varsta cuprinsa intre 

40 si 65 de ani  ; 

• populatie tanara -  538 locuitori cu varste cuprinse intre 20 si 39 

ani ; 

• copii si adolescenti 446 locuitori – cu varste cuprinse intre 0 si 

19 ani ; 
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Din punct de vedere al educatiei, la nivelul comunei se inregistreaza 

urmatoarea situatie: (conform datelor inreg. la recensamantul din 2011) 

 

1.2. Mediu si probleme de mediu 

Din punct de vedere al problemelor de  mediu, comuna Danciulesti nu 

se confrunta cu probleme majore generate de unitati industriale. 

 Teritoriul nu este afectat de surse majore de poluare, intreaga comuna 

are un climat curat, protejat de  formele de relief si sustinut de  padurile ce 

acopera suprafete intinse. 
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        Problemele de mediu cu care se confrunta comuna sunt aceleasi care 

se regasesc in majoritatea comunelor privind gestionarea deseurilor 

rezultate din gospodariile populatiei.  

 Principalele surse de poluare provin din urmatoarele activitati : 

• Industria extractiva de gaze aturale si titei desfasurate in 

apropierea comunei Danciulesti (Comuna Stoina), ale careiefecte 

se resimt la nivelul solului si apelor de suprafata ; 

• Despaduriri necontrolate care pot duce la alunecari de teren ; 

• Lipsa salubrizarii sau a unui sistem comunal de depozitare a 

deseurilor ; 

La nivelul comunei nu se regaseste organizat un sistem de colectare 

selectiva a deseurilor ce provin din  gospodariile populatiei, din activitatile 

scolilor si a persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea pe raza 

comunei. Ca urmare deseurile menajere ce nu sunt colectate si depozitate 

controlat sunt aruncate la intamplare fiind necesar un serviciu de 

gospodarire comunala si depozitarea deseurilor intr-un loc amenajat. 

  Comuna a incheiat un contract in acest sens cu un operator de salubrizare 

care a pus la dispozitie  pubele si containere pentru colectare deseuri si care 

asigura preluarea si transportul acestora din localitatile componente ale 

comunei spre gropile de gunoi din judet. Colectarea se face neselectiv, 

individual de fiecare gospodarie / persoana juridica in parte  utilizandu-se 

pubele din mase plastice care sunt preluate, cu masina de gunoi. 

Pentru gunoiul ce nu poate fi colectat in pubele au fos amenajate platforme 

in fiecare sat, dotate cu containere metalice cu capac basculant. 

 

1.4.Infrastructura fizica de baza 

La nivel national se constata ca zonele rurale din Romania sunt afectate de 

lipsa sau deficienţe majore ale  infrastructurii, fapt  ce are un impact  

negativ asupra dezvoltării economice şi a calităţii vieţii.  
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  Drumurile judeţene şi comunale au o lungime de 67. 298 km (10,6% 

din infrastructura naţională  modernizată) din care 48% sunt pietruite şi 

29% de pământ (fiind de multe ori impracticabile în  perioadele cu 

precipitaţii) .  

  Deşi lungimea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare a crescut, 

accesul la acestea rămâne redus (numai 13,6% dintre localitățile rurale erau 

conectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă la nivelul  anului 2012). 

    Ca si parte componenta a zonei rurale, comnuna Danciulesti  are o 

infrastructura fizica de baza deficitara  cu : retea rutiera nemodernizata, fara 

conectare la sistemul centralizat de apa si canal ,  fara conectare la sistemul 

de canalizare a apelor menajere si pluviale , cu  sistem de gospodarire 

comunala  insuficient dezvoltat. 

 

1.4.1. Infrastructura rutiera locala 

 Accesul in localitate se face prin : 

� Drumul Judetean : DJ 605A – face legatura intre Obarsia si 

Comuna Melinesti din Jud. Dolj – drum modernizat 

� Drumul Judetean : DJ 651A – face legatura intre satul 

Danciulesti si comuna Ghioroiu, Jud. Valcea drum partial pietruit 

Reteaua de drumuri  locale   este compusa din : 

� Drum Comunal DC 35–  face legatura intre satul Radinesti si 

comuna Stejari – drum pietruit . 

� Drum comunal DC 36 -  face legatura intre satul Danciulesti 

si comuna Stejari – drum modernizat; 

Lungimea drumurilor publice de pe raza comunei Danciulesti 

insumeaza 90 Km din care : 

• 18 km  (19.99%) drumuri judetene; 

• 32 km (35.55%) drumuri comunale; 

• 40km (44.46%) drumuri agricole; 
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        Toate  drumurile locale au fost  identificate ,  masurate, sunt in curs de 

elaborare documentatii topografice care sa conforme  elementele de baza  

ale fiecarui drum. Ulterior  finalizarii lucrarilor topografice si de cadastru se 

va proceda la actualizarea domeniului public al comunei Danciulesti, in asa 

fel incat acesta sa reflecte  cu loialitate  toate drumurile din localitate.  

     In prezent,  drumurile secundare ( vicinale, ulite de acces si drumuri de 

exploatare ) sunt  drumuri pietruite de-a lungul timpului ce necesita lucrari 

de modernizare, deoarece calitatea infrastructurii este total nesatisfacatoare. 

 De asemenea,  pentru unele portiuni  latimea drumurilor nu este 

corespunzatoare  cu clasa de incadrare , punand probleme in desfasurarea 

traficului rutier. 

        Trebuie avut in vedere faptul ca atragerea potentialilor investitori, 

dezvoltarea localitatii si valorificarea potentialului local nu se poate realiza 

fara o infrastructura rutiera  corespunzatoare. 

    Transportul de persoane si marfa este asigurat numai cu mijloace auto , 

apartinand persoanelor fizice si juridice. Exista operatori de transport care 

asigura curse regulate atat din comuna catre resedinta de judet, cat si din 

orasele apropiate si resedinta de judet catre Comuna Danciulesti.  

 

1.4.2.Gospodarirea apelor 

       In prezent principalele surse de alimentare cu apa a populatiei sunt 

constituite din izvoare de suprafata dar si fantani  private  si fantani publice.  

          Comuna dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa, pentru 

satul Danciulesti. 
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         Sistemul centralizat de alimentare cu apa  va asigura apa pentru toate 

satele comunei, se doreste  finalizarea retelei de distributie si racordarea 

fiecarei gospodarii la  sistemul centralizat. 

      In ceea ce priveste canalizarea si epurarea apelor uzate, in comuna 

exista o statie de epurare si o retea, functionala doar pentru cateva sate. Se 

doreste extinderea acestei retele si pentru celalalte sate ale comunei. 

Gospodarie de apa 

Statie de epurare a apelor uzate 

 

1.4.3. Alimentarea cu energie electrica  

Comuna Danciulesti este racordata la sistemul de energie electrica inca 

din 1968 odata cu construirea liniei electrice Seciuri – Pojaru – Hurezani – 

Melinesti. 

Comuna este electrificata in proportie  de 98 %.  Alimentarea cu 

energie electrica a locuitorilor comunei  se face din sistemul energetic 

national, prin intermediul  retelei aeriene  de medie tensiune . 

 In scopul imbunatatirii alimentarii cu energie electrica se impun : 

• Reabilitarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune in localitatile in 

care nu s-au realizat actiunile; 

• Extinderea retelelor de joasa tensiune pentru zone propuse a fi incluse 

in intravilanul Comunei Danciulesti. 
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1.4.4. Alimentarea gaze naturale  

Desi pe teritoriul comunei se gasesc importante resurse de gaze 

naturale, comuna nu detine un sistem de alimentare cu gaze pentru 

gospodariile  populatiei, acestea nefiind aduse in zona. 

 

1.4.5.Telefonie si telecomunicatii 

Localitatea dispune in prezent de acces la telefonia fixa – TELEKOM – 

prezenta pe teritoriul comunei si este asigurata printr-o centrala automata 

digitala care asigura 92% din populatia zonei din cele 7 sate.  Retelele de 

telefonie si internet au o acoperire redusa .  Se constata ca  atat reteaua  de 

telefonie fixa si mobila a TELEKOM cat si retelele mobile ORANGE si 

VODAFONE  au o acoperire deficitara, fapt ce  conduce la un nivel slab al 

semnalului de telefonie si internet, ba chiar mai mult, zone lipsite in 

totalitate de semnal telefonic si internet. 

    Televiziunea si radiodifuziunea  sunt receptionate bine la nivelul 

comunei. A fost realizata si este functionala o retea privata de  televiziune 

prin cablu  care este accesibila tuturor membrilor comunitatii locale. 

In comuna Danciulesti exista urmatoarele servicii publice: 

• Serviciu de posta, subordonat Directei Judetene de Posta; 

• Dispensar veterinar, subordonat Directiei  Sanitar – Veterinare; 

• Punct farmaceutic Halangesti 

1.5. Economia locala  in context national si european  

1.5.1. Context  european si national  
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  La aceasta data , tara noastra  este pe o poziţie modestă în Uniunea 

Europeana   ponderea în Produsul Intern Brut  european  în 2012 fiind de 

numai 1%. Chiar dacă după 2010 PIB-ul pe locuitor (euro) a înregistrat un 

trend ascendent , totuşi, raportat la media Uniunii Europene,  in prezent  

acesta este nesatisfacator.  

În acest context european , investiţiile şi competitivitatea din România 

constituie încă  elemente care trebuie îmbunătăţite, pentru a se reuşi o 

accelerare a creşterii economice şi asigurarea unei  convergenţe a veniturilor 

cu cele din Uniunea Europeana . 

  Sectorul agricol şi economia rurală, în general, continuă să aibă 

potenţial de creştere substanţial, încă insuficient exploatat.  

Agricultura a generat 30897,7 mil lei valoarea adăugată brută (VAB),  

reprezentând 6,0 % din totalul VAB . Evoluţia distribuţiei VAB pe sectoare de 

activitate  relevă scăderea continuă a ponderii agriculturii (6,4% din VAB 

total în 2010; 6,0% în 2012) în favoarea sectoarelor secundare (42,1% în 

2010; 42,3% în 2012) şi terţiar (51,5% în 2010; 51,7% în 2012). Deşi  

acest fenomen reflectă un proces de apropiere a structurii economiei 

româneşti de cea existentă în  restul Statelor Membre, ponderea sectorului 

agricol rămâne totuşi de peste trei ori mai mare decât în UE .  

  Productivitatea muncii, în 2012, în agricultură, silvicultură şi pescuit a 

fost de 2464 Euro/persoană  ocupată, fiind de aproape 5 ori mai mică decât 

media naţională in Statele membre (12.527 Euro/persoană ocupată). 

IMM-urile din mediul rural implicate în desfăsurarea activităților non-

agricole (  industrie, servicii şi turism rural) au inca  o pondere redusă.  

        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.  
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Dezvoltarea afacerilor la scară  mică este recunoscută ca fiind sursa 

cea mai importantă de locuri de muncă/obţinere de venituri în spaţiul  rural, 

atât pentru economiile deja dezvoltate, cât şi pentru cele în curs de 

dezvoltare. Dintre IMM-urile  active cu profil non-agricol la nivel național, 

numai 18,1% îşi desfăşurau activitatea în mediul rural la  nivelul anului 

2011. 

 În anul 2011, densitatea IMM-urilor la 1000 de locuitori la nivel 

naţional era de  23,66, cu mult peste cea înregistrată în mediul rural, de 

9,64 IMM-uri la 1000 de locuitori.  

  In ceea ce priveste infrastructura de turism, capacitatea de cazare 

(număr locuri) la nivel național a înregistrat o evoluţie favorabilă în perioada 

2005-2012, hotelurile deţinând 60% din capacitatea totală de cazare .  

În contextul turismului rural, dublarea locurilor de cazare în pensiunile 

agroturistice în perioada analizată (reprezentând în momentul actual, peste 

90% din capacitatea de cazare a structurilor de primire turistică din rural) , 

s-a datorat, în mare parte, sprijinului financiar acordat prin fondurile 

europene.  

  Cu tot acest suport, turismul rural nu a ajuns la un nivel de dezvoltare 

satisfăcător, în special din punct de  vedere al calității infrastructurii si a 

serviciilor furnizate.  

  Accesul  Intreprinderilor Mici si Mijlocii  la finanțare rămâne 

problematic. Din punct de vedere al teritorialității, serviciile  financiare sunt, 

în general, mai puțin accesibile întreprinderilor din mediul rural si sectorului 

agricol, cu  costuri de creditare ridicate (dobânzi mari practicate de băncile 

comerciale la acordarea de credite, taxe si comisioane pentru diversele 

servicii prestate de bănci) fata de  cele din mediul rural. 

  Reducerea numărului de ateliere de prestări servicii şi a unităţilor 

cooperaţiei meşteşugăreşti a generat comprimarea severă a economiei 
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sociale din mediul  rural. Totodată, sectorul cooperatist agricol,  comparativ 

cu cel din Statele Membre , este insuficient dezvoltat, iar tendinţa este de 

reducere.  

În anul 2005 numărul unităţilor cooperatiste  la nivel national era de 

108 , iar în 2010 s-a redus la 68 de unităţi. De asemenea, spre deosebire  

de cooperativele europene, cooperativele româneşti îşi desfăşoară activitatea 

în sfera productivă şi nu în  domeniul procesării sau al marketingului .  

      In ceea ce priveste practicarea de activităţi tradiţionale (meşteşuguri, 

artizanat) de către  meştesugari care lucrează pe cont propriu sau organizați 

în asociații si cooperative mestesugăresti, la  nivelul anului 2010, din 2017 

cooperative , 42,5% erau cooperative mestesugăresti.  

 

1.5.2. In contextul national prezentat , comuna Danciulesti inregistreaza 

probleme similare cu localitatile rurale din judetul Gorj. 

        Asezarea comunei în partea de sud a județului, zona ce face legătura 

între Judetul Dolj si Valcea, o situează în sfera de influență a acestora, ca de 

altfel si a unităților economice din zonă, cu exploatări forestiere.  

Pentru o analiză corectă a locului pe care îl ocupă economic comuna 

Danciulesti în ansamblul județului Gorj, trebuie amintit faptul că, pe 

ansamblu, județul beneficiează de un potențial natural, care a determinat 

dezvoltarea unor activități economice de bază ale agriculturii , cu precadere 

a cresterii animalelor.  

1.5.2.a Industria  

In comuna nu exista amplasate obiective industriale mari. In zona au 

fost exploatate gaze naturale si titei. Activitatea de mica industrie a fost 

reprezentata si prin mici cariere de exploatare piatra la Obarsia – intre anii 

1960 – 1962 s-a exploatat o cariera de piatra in punctul Islaz, iar cu piatra 
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extrasa s-a amenajat soseaua comunala Obarsia – Danciulesti si soseaua 

care leaga Danciulesti de comuna Ghiroiu, judetul Valcea. Mai multe 

gospodarii posedau si mai poseda si azi rasnite pentru macinatul manual al 

boabelor de porumb sau grau, obtinand malaiul si faina necesare pentru 

hrana zilnica. Rasnita era socotita moara saracului in vremurile mai din 

urma, cand au aparut morile propriu zise. In Radinesti, au avut mori mai 

multe gospodarii, printre care si moara lui Constantin Ciocanoiu, construita 

in 1936, care exista si functioneaza si astazi. In prezent nu mai exista decat 

o singura moara, care a fost transformata in obiectiv turistic de patrimoniu 

national.  

De asemenea trebuie mentionate si  exploatarile forestiere care se 

efectueaza pe teritoriul comunei Danciulesti.  

 

1.5.2.b. Agricultura 

Comuna Danciulesti are o suprafata totala de 5745 ha , din care 2514 

ha teren agricol  (arabil, pasuni, fanete, vii si levezi), 2537 ha  teren cu 

vegetatie forestiera  si  696 ha teren neagricol (constructii, drumuri, ape, 

neproductiv). 

In proprietatea comunei se regasesc : 

• in domeniu public terenuri de utilitate publica: drumuri si cai de 

acces, zone de protectie ale acestora, suprafete de teren aferente 

constructiilor de utilitate publica – Scoli, camine culturale. 

• in domeniul privat pasuni si fanete  

• in domeniul public pasuni si fanete  

 

Activitatile  agricole   specifice comunei sunt influentate de: 

• terenul fertil aflat de-a lungul vaiilor; 
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• relieful  de deal care creaza conditii favorabile pentru pomicultura 

si cresterea  animalelor. 

• Din punct de vedere al retrocedarii terenurilor, si punerii in 

aplicare a legilor proprietatii asupra terenurilor,  acestea au fost 

puse in posesie in proportie de cca 85 %. 

Culturile agricole din aceasta zona acopera in parte necesarul de 

subzistenta a comunitatii locale.  

 Intrucat se remarca o stabilitate buna a populatiei active, pentru 

atragerea si mentinerea populatiei tinere in localitate este necesara atat 

promovarea masurilor si programelor cu finantare europeana dedicata 

satelor romanesti. 

      Din punct de vedere al accesarii fondurilor europene, membrii 

comunitatii si autoritatile publice locale au beneficiat de aceste fonduri in 

proportie foarte redusa ( populatia locala). 

Cele mai importante specii detinute de populatia comunei sunt : 

- ovine; 

- caprine; 

- porcine; 

- bovine. 

 

1.5.2.c Intreprinderile mici si Mijlocii – Microintreprinderile 

Pe raza localitatii se regasesc  doar microintreprinderi, intreprinderi 

mici si mijlocii. 

In comuna Danciulesti societatile comerciale au ca obiect de activitate 

exploatarea forestiera si prelucrarea lemnului, transport, turism, comert, 

constructii, confectii textile si agricultura. 
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1.5.2.d. Mestesugurile 

   Inca din cele mai vechi timpuri oamenii din Danciulesti au avut numeroase 

indeletniciri precum: viticultura, cresterea animalelor, vanatoarea si 

pescuitul, apicultura (albinaritul), vararitul, prelucrarea lemnului (dulgheria), 

moraritul, fieraria, cojocaria, cizmaria, plapumaria, croitoria, tesutul si 

cusutul. 

Apicultura 

    Judetul Gorj a fost unul din cele mai importante judete in ceea ce priveste 

albinaritul.In trecut albina era stema judetului. Mierea si ceara erau produse 

destinate in primul rand exportului. Se foloseau stupi de tip arhaic in forma 

de cosnita conica, lipiti cu pamant si cu balega. 

Dulgheria 

     Casele erau facute in intregime din lemn si de aceea un mestesug 

important il reprezinta dulgheria. Aproape in fiecare sat erau oameni 

specializati in acest mestesug. Se faceau tot felul de butoaie, leagane pentru 

copii si mobilier.    

Moraritul 

    Moraritul este una din ocupatiile practicate din cele mai vechi timpuri. 

Apele din Danciulesti au fost valorificate prin construirea morilor. Morile 

construite aveau un butoi in care se colecta apa, pentru ca izvoarele aveau 

un debit mic de apa, insuficient pentru a pune in miscare mecanismul morii.     

 In prezent aceste mestesuguri se regasesc pe scara redusa sau au disparut, 

fara a fi organizate si promovate in mod corespunzator. Au mai ramas doar 

putine familii care mai utilizeaza si pastreaza aceste tehnici traditionale de 

prelucrare. 
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1.5.2.e Turismul 

      Desi detine zone  cu potential natural deosebit de pitoresc si  un trecut 

istoric remarcabil, comuna nu a fost pusa in valoare in mod eficient, la 

aceasta data activitatea turistica este scazuta. Potentialul de cazare este 

slab, dar sunt in curs de executie mai multe pensiuni ce se vor regasi in 

circuitul turistic.  

 Se impune valorificarea  potentialului  turistic , determinat  atat de  

cadrul natural pitoresc , cat si de  cadrul construit (case de locuit, biserici  , 

case boieresti) ce pot constitui  atractii turistice de mare importanta. 

         Deasemeni, ocupatiile traditionale, datinile si obiceiurile populare 

specifice ar putea fi puse in valoare crescand astfel atractivitatea turisitica a 

localitatii. 

 

 

1.6. Patrimoniu rural – obiceiuri si traditii locale. 

Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă 
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sursă de dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural 

material si imaterial divers.  

În mediul rural românesc, accesul locuitorilor din sate şi comune la 

cultură este limitat, comparativ cu accesul celor din mediul urban. 

O parte integrantă, deosebit de importanta a mostenirii culturale o 

reprezintă asezămintele monahale, schiturile, bisericile, obiceiurile si 

traditiile locale. 

Pe raza comunei Danciulesti se regasesc cladiri, biserici si monumente 

istorice declarate ca fiind de interes national. Acestea sunt in evidenta 

Ministerului Culturii si Patrimoniului National, sunt incluse in lista 

monumentelor de arhitectura. 

Denumire  Localitate  Datare  Nr si Cod – lista 

monumente - HG 

Biserica "Sf. Dumitru” sat Zaicoiu;  1837 GJ-II-m-B-09460 
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Pastrarea, punerea în valoare a istoriei, a mostenirii rurale si a 

patrimoniului cultura si promovarea acestuia constituie o prioritate atat 

la nivel local cat si national.  
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Daca in perioada 2007 – 2013 au fost acordate finantare 

nerambursabile pentru  sprijinirea investitiilor pentru renovarea, 

modernizarea si dotarea aferentă a asezămintelor culturale, in perioada 

urmatoare – 2014 – 2020  restaurarea, consolidarea si conservarea 

obiectivelor de patrimoniu cultural si natural si  achizitionarea de 

echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural , vor 

constitui prioritati de finantare  prin fondurile europene nerambursabile. 

    Pe raza comunei exista o biblioteca comunala, deservita de un bibliotecar 

profesionist. Biblioteca dispune de carti apartinand literaturii beletristice, 

stiintifice, politice, psihologice, medicinii si sportului. La ora actuala, este 

singura sursa de a intra in posesia unei carti de citit. Pentru cei mai multi si 

saraci, cartile din comert au un pret exagerat de mare in raport cu situatia 

financiara a populatiei.  

  Obiceiuri si traditii locale: 

         Un loc important in folclorul local il detin obiceiurile legate de 

evenimentele importante din viata omului: nasterea, nunta, moartea. 

De asemenea un rol aparte in cultura locala il reprezinta claca. In 

cadrul clacilor, o tanara fata era initiata despre cum trebuie sa toarca, cum 

trebuie sa brodeze, cum trebuie sa teasa, cum trebuie sa impleteasca sau sa 

faca dantela. Modul traditional de organizare a unei claci are propriul sau 

ritual. Un grup de prietene sau de vecine se adunau la una dintre acestea, 

de regula o persoana casatorita, care are si o casa ceva mai mare, pentru a 

o ajuta la lucru. Este vorba fie despre o gospodina care pregatea zestrea 

unei fete, fie este vorba despre o tanara mutata in casa noua. Atunci, 

vecinele, tinerele, veneau in ajutorul ei, strangandu-se pentru a o ajuta cu 

aranjarea noii ei case.  

In ce priveste nedeile, chiar daca acea parada a costumelor populare 

splendide, de acum 50-60 de ani, nu prea mai e la moda, ele constituie un 
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prilej de mare bucurie pentru toate varstele, datarea fiind legata de hramul 

bisericii din satul respective. In zilele de nedee, fiecare gospodar isi 

intampina rude sau prieteni apropiati pe care ii invita la masa, pregatirea 

unor bucate alese cat si curatenia locuintelor asigurandu-se cu mai multe 

zile inainte. Grupuri de lautari sau alti instrumentisti si cantareti asigura 

ambianta muzicala pentru ca petrecerea sa fie deplina. Dupa pranz, sau mai 

spre seara, se incinge hora satului unde voia buna, chiuiturile nu contenesc 

pana tarziu in noapte. 

Traditii si obiceiuri  locale  - specifice comunelor din Gorj : 

� Calendarul din foi de ceapa - In noaptea de Anul Nou se taie in 

doua o ceapa si se despart 12 foi corespunzatoare lunilor anului; dupa 

ce se aranjeaza in ordinea lor cronologica pe pervazul geamului, se 

presara cu sare pisata in interior pentru a se anticipa in zori sezonul 

ploios sau secetos, in functie de acumularea sau nu a picaturilor de 

apa in „camasile” cepei. Muncile campului sunt planificate potrivit 

acestei prevestiri.  

 

� Plugusorul - Actualmente este pe cale de disparitie. In prima zi a 

anului se colinda de dimineata pana la amiaza. Ceata de copii intre 6 si 

8 ani se folosea de clopotei, bice si un plug de lemn impodobit cu 

panglici de hartie colorata. Micii plugari imbracati in costume populare 

trageau cate o brazda in curtea casei la care colindau; unul tinea 

plugul de coarne, altul plesnea din bici. Daca plugul era tras de boi, 

coarnele lor se vopseau in rosu. In textul colindei, personajul principal 

era legendarul Traian, implicat in muncile campului de la arat pana la 

coacerea painii.  

� Jocul caprei - Face parte din categoria colindelor cu masti si se 

practica doar in prima zi a anului, atat de catre copii, cat si de catre 

tineri. Grupul de colindatori imbracati in costume populare evolueaza 
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in jurul personajului principal aflat in rolul caprei. „Capra” poarta in 

spinare o patura, uneori piei de animale. Capul caprei constituie masca 

propriu-zisa, alcatuita din falci si coarne; partea ei superioara, in forma 

de „L” rasturnat este infipta intr-un bat pe care se ataseaza coarnele, 

urechile, ochii si narile caprei. Principalul reper in jocul caprei este 

ritmul alert, asigurat de o toba secondata de alte instrumente (vioara, 

fluier sau acordeon). Sosirea „caprei” pe la casele oamenilor se 

produce cu mare zgomot, intotdeauna cu muzica si clopotei ori diverse 

chiuituri, dupa care se fac urarile, se canta si se pocneste din bici. 

� Mucenicii / Samtii  - Zi specifica pentru focurile de peste an cu rol 

purificator. Se aprinde o carpa cu care se afuma contra serpilor peste 

sat (casa, grajd, cotete, livezi, gradini, vii). Se dau de pomana colacei 

unsi cu miere in forma de cerc sau „S”. Barbatii norocesc, facand o 

plimbare la vie, cu o sticla cu vin si un bundarete (mat gros) ori 

dezgropand vreo damigeana ascunsa in vie cu un an in urma. Se taie 

cateva corzi de vita ca via sa simta dorinta de rod bogat. 

� Sanzienele (24.06) - Se fac coronite din sanziene, care se arunca 

peste casa. In urmatoarea zi se verifica in ce masura coronitele s-au 

umplut de roua. Roua bogata in coronita inseamna maritia sau 

insuratoare cu noroc peste un an.  

� San Petru (29.06)  - Fiind cel mai cunoscut sfant din calendarul 

popular, San Petru de Vara e sarbatorit prin trei zile de post si abtinere 

de la munca fizica corespunzatoare a trei mari calitati ce-i sunt 

recunoscute: in trecut umbla cu Dumnezeu pe Pamant ambii fiind 

deghizati in oameni simpli, nevoiasi care ii vindecau pe credinciosi de 

diferite boli; pe de alta parte San Petru este considerat patronul 

lupilor, avand puterea sa le inclesteze gura timp de 40 de zile pentru 

a-i proteja, astfel, pe bunii crestini; nu in ultimul rand, San Petru este 

apreciat si ca un stapan al grindinii, deoarece trei zile a fiert piatra in 
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cer, marutind-o si albind-o, ca sa nu fie distruse in totalitate recoltele 

oamenilor. 

� Adormirea Maicii Domnului / Sfanta Maria Mare (15.august) - 

Mare sarbatoare religioasa, cu praznice si pomeni, dupa doua 

saptamani de post, in localitatile care-si tin hramul bisericii si nedeia.  

� Ignatul (20.decembrie) - Considerat ocrotitor al porcilor, Sfantul 

Ignat este evocat printr-un ritual aparte la taierea porcului in aceasta 

zi; dupa ce animalul este parlit si curatat, se aseaza pe burta si inainte 

sa fie decapitat ii este crestata o cruce mare pe ceafa in care se 

presara sare si se toarna vin rosu dintr-o sticla neinceputa odata cu 

urarea participantilor adresata gazdelor: „Sa-l mancati sanatosi!”  

� Ajunul Craciunului (24.decembrie) - Punctul de forta al obiceiurilor 

populare de iarna din zona este cantonat in ajunul Craciunului si in 

ziua imediat urmatoare, cu practici variate, de la sat la sat. Seara se 

practica traditia “colindetilor”. Aceasta traditie presupune colindarea 

satului de la un capat la altul, colindatorii merg din casa in casa cu 

voie buna si colinde, vestind nasterea Mantuitorului. Fiecare colindator 

poarta cu el o traista (sac) in care-si tine ce primeste de pomana de la 

gazdele casei. Gazdele pregatesc pentru colindatori colaci, nuci si 

bomboane, iar pentru adulti vin si tuica fiarta, pe care le aseaza pe 

masa si rostesc “Tatal Nostru” inainte sa le dea de pomana.  

 

1.7. Infrastructura sociala si educationala 

Pe raza comunei Danciulesti se regasesc un numar de 6 locatii (spatii ) 

pentru instituții de învățământ : 

• Grădinița Cu Progr Normal Danciulesti  

• Grădinița Cu Progr Normal Halangesti, Danciulesti  

• Grădinița Cu Progr Normal Obirsia, Danciulesti  

• Grădinița Cu Progr Normal Radinesti, Danciulesti  
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• Școala Gimnazială "CORNELIUS Radu" Danciulesti  

• Școala Primară Halangesti, Danciulesti  

Pe raza  comunei exista un dispensar uman de care beneficiaza intreaga 

comunitate locala. 
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PARTEA II– ANALIZA S W O T Prezentarea metodologiei analiza SWOT  

SWOT este o metodă utilizata pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de 

ansamblu Analiza asupra comunitatii locale. Ea funcționează ca o radiografie a 

comunei si evaluează în acelasi timp factorii de influență interni si externi precum si 

poziția comunitatii locale  în raport cu celelalte  localitati din zona,  cu scopul de a 

pune în lumină punctele tari si slabe ale comunitatii, în relație cu oportunitățile si 

amenințările existente la un moment dat . 

SWOT este un acronim pentru puncte tari, puncte slabe, oportunitati si 

amenintari. Prin definitie, punctele tari (S) si punctele slabe (W) sunt factori interni 

pe care îi aveti ca masuri de control. De asemenea, prin definitie, oportunitati (O) si 

amenintari (T) sunt factori externi asupra carora, in esenta, nu poate exista nici un 

control.  

Analiza SWOT sprijina planificarea strategica in urmatorul mod:  

a. Este o sursa de informare pentru planificarea strategica.  

b. Construieste punctele tari ale organizatiei.  

c. Reversarea punctelor sale slabe.  

d. Maximizarea raspunsului sau la oportunitati.  

e. Depasirea amenintarilor organizatiei.  

f. Ajuta la identificarea competentelor de baza ale organizatiei.  

g. Ajuta la stabilirea obiectivelor pentru planificarea strategica.  

h. Ajuta la cunoasterea trecutului, prezentului si viitorului si astfel, valorificand 

datele din trecut si cele actuale, viitorul poate fi conturat.  

          Analiza SWOT ofera informatii care ajuta la sincronizarea resurselor si 

capacitatilor comunitatii locale  cu mediul in care isi desfasoara activitatea.  

        Analiza SWOT a fost realizată pe baza anlizei diagnostic prezentate mai sus si 
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identifică principalele puncte tari/slabe (interne teritoriului) si oportunitățile/riscurile 

(externe teritoriului) pentru fiecare categorie: 

� POZIŢIONAREA ÎN TERITORIU   SI INFRASTRUCTURA FIZICĂ 

DE BAZĂ ; 

� RELIEF SI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ; 

� CAPITALUL UMAN 

� EDUCATIE SI CULTURA ; 

� ECONOMIE : AGRICULTURA, INDUSTRIE, COMERT , TURISM 

 

POZIŢIONAREA ÎN TERITORIU   SI INFRASTRUCTURA 

FIZICĂ DE BAZĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Drumurile de acces in localitate 

au o stare relativ buna, unele 

dintre acestea au fost 

modernizate ; 

• Din totalul drumurilor comunale 

aproximativ 50.% au fost 

modernizate, iar restul sunt 

pietruite sau de pamant; 

• Exista in zona o retea foarte 

buna de ape subterane; 

• Electrificare in proportie de 

peste 98.% a comunei; 

• Intreaga comuna are retea de 

iluminat public; 

• Este organizat un sistem de 

colectare a deseurilor, prin 

• Comuna se afla la distante mari   fata 

de principale orase, la 51 km de 

Craiova  si la 43 km de 

Tg.Carbunesti; 

• Se afla la 20 km de drumul national 

Targul –Jiu si Craiova; 

• Starea drumurilor locale nu este 

satisfacatoare, exista un procent 

destul de ridicat din drumurile 

comunale si satesti ce necesita 

modernizare; 

• nu se utilizeaza resurse regenerabile 

pentru producere energie ; 

• nu se realizeaza colectare selectiva si 

valorificare a deseurilor refolosibile. 

• resursele financiare  locale sunt 
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operator regional; 

• Arhitectura traditionala foarte 

bine pastrata; 

• Obiceiuri si traditii locale 

deosebit de interesante; 

• Exista sistem centralizat de 

alimentare cu apa si statie de 

tratare a apei potabile; 

• Exista canalizare in sistem 

centralizat si statie de tratare a 

apelor uzate 

insuficiente pentru lucrările de 

întreținere, reparații si reabilitări ale 

drumurilor comunale; 

• în comună există zone unde telefonia 

mobilă nu are acoperire; 

• izolarea termică a clădirilor este 

necorespunzătoare; 

• Sistemul centralizat de alimentare cu 

apa si canalizarea in sistem 

centralizat nu sunt extinse in toata 

comuna. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

• existența FEADR (finanțare 

nerambursabilă) a Programului 

National de Dezvoltare rurala 

(2014 – 2020) care asigura 

finantare si pentru 

îmbunătațirea infrastructurii 

fizice de bază în spațiul rural ; 

• îmbunătățirea rețelei de 

drumuri de interes local 

(drumuri comunale, vicinale si 

străzi din interiorul comunei); 

• îmbunătățirea rețelei de 

drumuri de  acces (agricole si 

forestiere) ;  

• extinderea si îmbunătățirea 

rețelei publice de apă (captare, 

stații de tratare, alimentare); 

• infrastructura precară si lipsa 

utilităților poate afecta negativ 

interesul turistic si cel antreprenorial ; 

• reducerea investițiilor publice în 

infrastructură ca urmare a crizei 

economico-financiare; 

• orientarea programelor europene si 

guvernamentale spre alte zone 

considerate prioritare; 

• implicarea factorilor politici in  

acordarea finantarilor 

guvernamentale si europene;   

• neaccesarea si neutilizarea fondurilor 

nerambursabile pentru infrastructura 

fizică de bază în general si în mod 

special pentru infrastructura  fizica de 

baza  -  drumuri ,  apă si canalizare  
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• extinderea si îmbunătățirea 

rețelei publice de apă uzată si 

ape pluviale  (canalizare, stații 

de epurare); 

• extindere a rețelei publice de 

joasă tensiune si/sau a rețelei 

publice de iluminat; 

• existenta unor programe cu 

finantare nerambursabila 

pentru reabilitarea termica 

va afecta substanțial calitatea vieții si 

diversificarea economiei în comuna. 

  

RELIEF SI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• fondul forestier în stare bună, 

neafectat de boli, uscare sau 

poluare; 

• suprafețe extinse de păsuni si 

fânețe corelate cu cresterea 

animalelor; 

• nu există poluatori industriali pe 

teritoriul comunei; 

• clima continental moderată; 

•  dezechilibre în clasele de vârsta 

ale pădurilor datorită exploatărilor 

neraționale; 

• rețeaua hidrologică insuficient 

exploatată; 

• slabă cunoastere a normelor de 

mediu si a legislației în vigoare; 

• slabă infrastructură rutieră în 

interiorul satelor în afara drumului 

judetean; 

• educația ecologică superficială. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- dezvoltarea zonelor rurale si 

protejarea mediului înconjurător 
• exploatarea forestieră 

necontrolată cu consecințe 
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(împădurirea terenurilor 

degradate, eliminarea eroziunii si 

curățirea cursurilor de apa) prin 

accesarea fondurilor structurale si  

nationale; 

- promovarea agriculturii 

ecologice; 

-Extinderea sistemului public de 

apă/apă uzată cu stații de epurare 

si managamentul deseurilor; 

- realizarea unui sistem de 

colectare si dirijare a apelor 

pluviale; 

-corectarea si amenajarea 

torentilor ; 

-zona are o sansă deosebită de 

dezvoltare în domeniul turismului 

rural ; 

 

grave asupra eroziunii solului si 

alunecărilor de teren etc.; 

• neutilizarea fondurilor 

nerambursabile (datorită 

dificultăților de accesare) 

pentru dezvoltarea zonelor 

rurale si protejarea mediului, 

nerealizarea proiectului privind 

sistemul public de alimentare 

cu apă si canalizare, poluarea 

apelor si solului;   

• mentalitatea de indiferență a 

gospodarilor față de protecția 

mediului. 

 

CAPITALUL UMAN 

Puncte tari Puncte slabe 

• nivel relativ ridicat al gradului 

de calificare in anumite 

domenii ce apartin de traditiile 

locale; 

• existenta unui numar insemnat 

de absolventi ai invatamantului 

superior; 

• densitate demografică relativ 

redusă; 

• îmbatrânirea populatiei; 

•  existența unor familii care 

trăiesc la limita subzistenței 

datorită veniturilor scăzute sau 

inexistente; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI DANCIULESTI PENTRU                       
PERIOADA PROGRAMATICA 2015 - 2022 

46 

 

• ospitalitatea renumita a 

locuitorilor; 

• rata infractionalitatii extreme 

de scazuta; 

• nivel scazut al inadaptatiilor 

sociali; 

•  depopularea satelor (spor 

natural negativ, migrarea 

persoanelor tinere spre mediul 

urban si strainatate); 

• mentalitatea populației față de 

schimbare în general si 

reconversie profesionala în 

special. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

• posibilitatea accesării unor 

programe guvernamentale de 

finanțare pentru reconversie 

profesionala si crearea de noi 

locuri de muncă pentru someri; 

• potențial important de forță de 

muncă locală (datorită gradului 

redus de ocupare) la salarii 

competitive la nivel regional; 

•  existența unor exemple de 

reusită al unor localnici cu 

inițiativă; 

• implicarea autorităților locale în 
problemele comunității si 
deschidere la realizarea unor 
parteneriate; 

• elaborarea unei politici de 

atragere a unui segment de 

„emigranți" prin turism. 

• natalitatea scăzuta în 

continuare; 

• reducerea ponderii populației 

active, implicit a persoanelor 

calificate; 

• scăderea gradului de instrucție 

scolară a populației tinere; 

cresterea somajului în rândul 

tinerilor absolvenți ; 

• cresterea ponderii „muncii la 

negru" cu efecte negative 

asupra pieței muncii, economiei 

locale si asistenței sociale în 

perspectivă; 

•  cresterea delicvenței; 

• estomparea tradițiilor locale 

odată cu trecerea timpului. 

 

EDUCATIE SI CULTURA 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• existenta unui numar mare de 

spatii scolare, destinate 

unitatilor de invatamant; 

• existenta unei biblioteci 

comunale; 

• existenta unui dispensar uman; 

• existenta unui oficiu postal; 

• existenta unei biserici 

monumente istorice pentru 

crestini ortodocsi; 

• acces facil la telefonie, 

televiziune, radio si internet; 

• spatii disponibile ( imobile) in 

stare buna, ce pot fi utilizate in 

educatie si cultura. 

•  repere istorice si de 

arhitectura foarte importante 

ce pot fi utilizate in atragerea 

turistilor; 

• existenta unui baze sportive 

neamenajate; 

• mijloace de transport puse la 

dispozitie scolilor pentru 

transportul elevilor la cursuri ; 

• scaderea numarului de 

populatie, a numarului de elevi 

ce a dus la restrangerea 

activitatii din gradinite si in 

scoli. ; 

• constrângeri materiale, datorită 

bugetelor mici alocate de către 

autorități, pentru susținerea 

actului educațional  si cultural; 

• calitatea scăzută a 

infrastructurii de sănătate; 

•  lipsa dotărilor necesare pentru 

diagnosticarea si tratarea 

bolnavilor  in cadrul unui 

dispensar comunal  uman; 

• personal medical insuficient; 

• inexistența unui centru de 

asistența după programul 

scolar, tip „after school"; 

• servicii sociale insuficient 

dezvoltate si un grad redus de 

asociativitate. 

 

 

 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

• existența de fonduri structurale • suspendarea/întreruperea/ 
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(nerambursabile) pentru 

finanțarea infrastructurii 

aferente serviciilor sociale ; 

• programe guvernamentale 

pentru încurajarea inițiativelor 

locale; 

•  valorificarea resurselor locale 

de materiale de construcții 

pentru reducerea costurilor de 

infrastructură; 

• construirea unui dispensar 

uman dotat cu aparatură 

necesară 

•  investiții directe în târguri, 

festivaluri, piețe tradiționale si 

alte manifestări tradiționale 

locale; 

•  Renovare si dotarea Caminelor  

Culturale  la nivel de comuna ; 

•  dezvoltarea si diversificarea 

gamei de servicii sociale 

acordate în funcție de nevoile 

identificate si resursele 

disponibile. 

diminuarea unor programe de 

finanțare din cauza crizei 

economico-financiare globale; 

•  neutilizarea de către comuna 

Danciulesti resurselor 

financiare disponibile prin 

programe ale Uniunii 

Europene; 

•  interesul scăzut al 

investitorilor, pentru 

demararea de afaceri în 

comună, datorită infrastructurii 

fizice si sociale neadecvate 

raportat la potențialul 

localității. 

 

 

 

ECONOMIE: AGRICULTURA, INDUSTRIE, COMERT, TURISM 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• activități economice 

diversificate, generatoare de 

locuri de muncă; 

• existența în zona a unor 

societăți comerciale si persoane 

fizice autorizate active. 

• potential agricol, climat propice 

culturilor agricole devoltarii 

pomiculturii si cresterea 

animalelor: bovine, ovine, 

caprine, porcine, cabaline; 

• potential ridicat pentru 

agricultura ecologica; 

• asezare geografica propice 

dezvoltarii turismului rural; 

• mediul natural favorabil 

drumețiilor, weekend-urilor 

si/sau „vacanțelor la țară"; 

habitat rural bine conservat; 

• păstrarea patrimoniului 

cultural; 

• existența tradiției de bâlciuri/ 

targuri, hramuri bisericesti; 

• ospitalitatea tradițională cu 

gastronomia specifică; 

•  potențialul peisagistic 

deosebit; 

•  diversitatea florei si faunei; 

• resurse financiare locale insuficiente, 

investiții autohtone foarte mici; 

•  orientarea cu precădere către 

comerțul din alimentația publică: 

magazine alimentare si baruri; 

• infrastructură necorespunzătoa re, 

absența alimentării cu apă, a 

canalizării, limitele telefoniei fixe 

reprezintă o frâna; 

• activitatea redusă de marketing a 

societăților comerciale coroborat cu 

investiții reduse ale  administrației 

locale în zonă. 

• resurse financiare insuficiente, 

investiții puține; 

•  insuficienta accesării finanțărilor de 

proiecte prin FEADR: Măsurile  de 

Modernizarea exploatațiilor agricole , 

microintreprinderi; 

• media de vârsta ridicată a celor ce se 

ocupă de activități agricole; 

•   utilaje agricole învechite, 

rudimentare si tehnologii 

neperformante; 

•  fărâmițarea terenurilor agricole si 

încă probleme de proprietate / 

posesie; 

•   neîntreținerea pajistelor; 
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•  climat blând, mediul aproape 

nepoluat; 

• potențial pentru dezvoltarea 

turismului rural. 

 

•  degenerarea raselor de animale, rase 

cu o productivitate scăzută si servicii 

medical-veterinare sporadice; 

•  piața de desfacere redusă;  

•  inexistența sectorului de prelucrarea 

produselor  agricole si animaliere; 

•  slabă valorificare a produselor de 

pădure (fructe de padure, ciuperci 

etc.); 

•  interesul scăzut al tinerilor pentru 

activitățile agricole; 

• lipsa sectoarelor de nisă 

(agroturism); 

•  lipsa structurilor asociative. 

•  resurse financiare locale insuficiente, 

•  investiții autohtone sau străine foarte 

mici; 

•  pregătirea profesională de slabă 

calitate în domeniul serviciilor 

turistice; 

• lipsa firmelor agroturistice autorizate; 

• lipsa unui „brand" local 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

• utilizarea programelor de 

finanțare ale Uniunii Europene, 

atât pentru mediul rural cât si 

pentru IMM-uri; 

•  înființarea de 

microintreprinderi pentru 

• criză economico-financiară la nivel 

mondial, care duce la scăderea 

portofoliului de comenzi, pe întreg 

lanțul furnizori - consumatori, cu 

efectele sale; 

• lipsa de receptivitate a populației 
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prelucrarea resurselor si 

produselor existente în 

comună; 

•  promovarea produselor 

tradiționale locale. 

•  accesarea de fonduri (o parte 

nerambursabile) pentru 

dezvoltarea unor afaceri în 

sectorul agricol (spre exemplu 

înfiintarea unor exploatații/ 

ferme agrozootehnice); 

•  practicarea unei agriculturi 

ecologice durabile si a 

agroturismului; 

•  promovarea produselor 

alimentare tradiționale; 

•  procesarea produselor 

vegetale si animale; 

• asocierea producătorilor, 

îmbunătățirea practicilor 

agricole pentru ridicarea 

producției, elaborarea unor 

politici zonale de marketing si 

de accedere pe alte piețe; 

•  crearea de servicii agricole 

(veterinare, prestări servicii, 

proiectare si consultanță în 

domeniu etc.); 

• certificarea unor ferme agricole 

locale la programele de finanțare; 

•  lipsa de receptivitate si flexibilitate la 

cerințele pieței; 

•  izolarea unor sate va conduce la 

depopularea acestora. 

•  practicarea agriculturii de subzistență 

ca urmare a rezistenței populației la 

schimbare; 

•  cresterea competiției pe piața 

produselor alimentare, fapt ce poate 

defavoriza unele sectoare 

„tradiționale" care nu ating 

standardele pieței unice (UE); 

• dezechilibrele balanței comerciale cu 

accent pe importurile de produse 

alimentare, situație care periclitează 

valorificarea produselor autohtone la 

prețuri eficiente (aducătoare de 

profit); 

• trendul descendent al potențialului 

agricol al comunei, cât si al 

productivității din acest sector; 

• insuficienta informare si educare a 

populației pentru dezvoltarea 

durabilă a agriculturii, protecția 

mediului; 

• nerevenirea populației tinere plecate 

în mediul urban si în străinătate. 

• legislație în continuă modificare; 
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în practicarea agriculturii 

ecologice si a unor produse 

tradiționale; 

• crearea de noi ateliere de 

producere a unor produse 

tradiționale: mic mobilier, 

împletituri, cuverturi si 

carpete, haine de port popular 

s.a.;  

• obținerea si utilizarea de 

energie regenerabilă , 

biocarburanți, biomasă 

forestieră, energie eoliană etc., 

zona având potential 

satisfăcător. 

• realizarea unor investiții în 

spatii de cazare; 

• realizarea unor investiții în 

agrement (trasee turistice 

pentru drumeții, trasee pentru 

ATV-uri si biciclete, 

dezvoltarea turismului 

ecvestru etc.); 

• înființarea unor pensiuni 

agroturistice; 

• înființarea unui centru de 

informații turistice în zonă; 

•  valorificarea potențialului 

turistic al zonei; 

• mentalități de indiferență față de 

mediu în general si față de 

patrimoniul turistic în special; 

• poluarea mediului prin practicarea 

unui turism „neecologic" din partea 

unor vizitatori; 

• slabă infrastructură de bază: apă/apă 

uzată, drumuri comunale etc. 

•  preluarea unor „importuri" în locul 

tradițiilor (Valentine`s Day vs. 

Dragobete); 

• irosirea sansei de accesare a 

fondurilor europene. 
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• utilizarea programelor de 

finanțare ale Uniunii Europene, 

spre exemplu: fonduri prin 

PNDR 2014-2020 (FEADR), 

Încurajarea activităților 

turistice, Sprijin pentru 

diversificarea către activități 

nonagricole si crearea si 

dezvoltarea de 

microintreprinderi; fonduri prin 

POR 2014-2020 (FEDR), Axa - 

Dezvoltarea durabilă si 

promovarea turismului; 

•  amenajarea unor case de 

vacanță în parteneriat public - 

privat; 

•  dezvoltarea turismului religios, 

pelerinaj la monumentele 

istorice si de arhitectura; 

•  investiții necesare crearii unor 

„sate turistice de recreație". 

 

 

 

 

 

PARTEA–A – A III VIZIUNE DE DEZVOLTARE  
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Strategia de dezvoltare durabilă este un document de planificare, 

destinat să orienteze utilizarea resurselor şi valorificarea oportunităţilor din 

mediul socio-economic către scopul dezvoltării durabile a comunei. 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi 

metodelor de dezvoltare socio-economică, nu numai pe termen scurt sau 

mediu, ci şi pe termen lung, al căror fundament îl reprezintă în primul rând 

asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele 

capitalului natural.  

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu siguranţă cea dată 

de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul 

nostru comun", cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland: 

"dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor 

prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi 

satisface propriile nevoi".  

Totodată, strategia de dezvoltare locală reprezintă un instrument ce permite 

adaptarea şi reacţia la condiţiile cadru în schimbare. Strategia este în acelaşi 

timp premisa pentru accesarea mijloacelor de finanţare, în acest scop fiind 

necesară o prioritizare a proiectelor de dezvoltare ale comunei Danciulesti. 

La nivel european   tarile din Uniunea Europeană fac eforturi mari pentru a 

depăsi criza economică si pentru a crea condițiile care să favorizeze 

dezvoltarea unei economii mai competitive, cu un grad mai ridicat de 

ocupare a forței de muncă.  

          Strategia locala de dezvoltare isi  propune să asigure o crestere 

economică concentrata  pe cinci obiective ambițioase : 

� inteligentă, prin investiții eficiente în educație, cercetare si inovare;  
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� durabilă, prin orientarea decisivă către o economie ecologica , 

nedestructiva , cu utilizare scazuta de material popluant si emisii  

scăzute de dioxid de carbon; 

� crearea de locuri de munca; 

� pe reducerea saraciei; 

� dezvoltarea servicilor de baza si activitatilor din domeniul 

energie/clima. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI DANCIULESTI PENTRU                       
PERIOADA PROGRAMATICA 2015 - 2022 

56 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI DANCIULESTI PENTRU                       
PERIOADA PROGRAMATICA 2015 - 2022 

57 

 

PARTEA a IV-a – DIRECTII SI  PRIORITATI DE DEZVOLTARE  

IV.1. Direcţia strategică de dezvoltare nr. I  - INFRASTRUCTURA 

Pentru a realiza viziunea propusă, una din componentele vitale ale 

dezvoltării comunei este reprezentată de infrastructură. Aceasta se referă nu 

doar la reţeaua de  utilităţi publice şi la mobilitate ci şi la infrastructura 

socială, de educaţie şi sănătate necesară creşterii calităţii vieţii.  

Orice demers de dezvoltare depinde de o infrastructură funcţională. 

Indiferent de profilul economic al unei comunităţi, componenta de 

infrastructură şi de accesibilitate/mobilitate reprezintă o bază sănătoasă 

pentru orice tip de dezvoltare. Din acest motiv, direcţia strategică I propusă 

pentru dezvoltarea comunei DANCIULESTI, este:  

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR  

Această direcţie strategică de dezvoltare vizează infrastructura în 

integralitatea sa, şi anume :  

• Infrastructura de accesibilitate/mobilitate – (infrastructură rutieră, 

transport public, siguranţa circulaţiei, etc.)  

• Infrastructura de utilităţi (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, 

gaze naturale, telecomunicaţii, salubritate, etc.)  

• Infrastructura socială (educaţie, cultură, asistenţă socială, sănătate, 

siguranţă publică, intervenţii în situaţii de urgenţă,etc.)  

Totodată, include intervenţiile necesare pentru asigurarea unui nivel ridicat 

de calitate al factorilor de mediu la nivelul localităţii.  

Pentru realizarea dezideratului de dezvoltare a infrastructurii şi protecţie a 

mediului înconjurător sunt propuse următoarele obiective specifice:  
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Obiectiv I.1 – Dezvoltarea infrastructurii rutiere  

Obiectiv I.2 – Integrarea comunei Danciulesti  în sistemul de 

transport  judetean. 

Obiectiv I.3 – Infiintarea, Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare  

Obiectiv I.4 – Furnizarea de servicii publice diverse şi de calitate  

Obiectiv I.5 – Managementul eficient al mediului,  a resurselor 

regenerabile şi a nivelului de eficienţă energetică  

 

II.2. Direcţia strategică de dezvoltare nr. II  -  ATINGEREA UNUI 

NIVEL RIDICAT AL CALITĂŢII VIEŢII  

Un element important în strategia de dezvoltare a comunei Danciulesti 

trebuie să în constituie asigurarea unui nivel ridicat al calităţii vieţii pentru 

membrii comunităţii, care reprezintă practic motorul dezvoltării locale.  

Realizarea acestui obiectiv presupune intervenţia în următoarele sectoare:  

• Serviciile publice - mobilitate, managementul deşeurilor, siguranţa publică, 

intervenţii în situaţii de urgenţă, etc.  

• Serviciile sociale şi de sănătate ; 

• Iniţiative culturale şi ale societăţii civile  

În cadrul acestei direcţii strategice au fost formulate următoarele obiective 

specifice:  
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Obiectiv II.1 - Creşterea calităţii procesului educaţional. 

Obiectiv II.2 – Facilitarea integrării persoanelor aflate în situaţii de 

risc . 

Obiectiv II.3 – Susţinerea programelor de profesională continuă. 

Obiectiv II.4 - Dezvoltarea infrastructurii sociale şi de sănătate şi a 

serviciilor specializate furnizate la nivel local. 

Obiectiv II.5 – Promovarea unei agende culturale diverse şi 

atractive. 

 

II.3. Direcţia strategică de dezvoltare nr. III  - MEDIU ECONOMIC 

COMPETITIV 

Un mediu economic competitiv, care să valorifice avantajele şi oportunităţile 

specifice comunei DANCIULESTI, reprezintă o condiţie esenţială pentru 

asigurarea dezvoltării durabile a comunităţii locale. Iniţiativele destinate să 

susţină mediul local de afaceri trebuie să se înscrie totodată în măsurile care 

vizează dezvoltarea unitară şi echilibrată a tuturor localităţilor din Judetul 

Gorj si Regiunea Oltenia.  

Având în vedere aceste aspecte, cea de-a treia direcţie strategică pentru 

dezvoltarea durabilă a comunei Danciulesti  este  

Atingerea acestui deziderat necesită orientarea resurselor şi a eforturilor 

locale în următoarele direcţii:  

• Crearea unui cadru favorabil dezvoltării antreprenoriatului  

• Promovarea oportunităţilor de afaceri de pe teritoriul comunei  

• Protejarea şi valorificarea potenţialului agricol şi a patrimoniului natural  
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• Promovarea identităţii cultural-istorice a comunei Danciulesti 

Obiectivele propuse pentru realizarea acestui demers strategic sunt:  

Obiectiv III.1 – Stimularea iniţiativelor de afaceri  

Obiectiv III.2 – Creşterea competitivităţii sectorului agricol  

Obiectiv III.3 – Dezvoltarea sectorului serviciilor şi a activităţilor non agricole 

în localitate  

Obiectiv III.4. – Dezvoltarea infrastructurii turistice, de agrement şi 

petrecere a timpului liber  

Obiectiv III.5 - Promovarea potenţialului turistic local . 

 

CORELAREA DIRECŢIIlLOR  STRATEGICE – OBIECTIVE – 

MĂSURI /PRIORITATI 

Operaţionalizarea direcţiilor de acţiune a dus la formularea unor 

măsuri/prioritati  care urmează să fie implementate atât de administraţia 

publică locală, acolo unde are competenţă, dar şi de către orice organizaţie 

publică sau privată al cărei domeniu de competenţă se intersectează cu 

măsurile propuse.  

Măsurile propuse vor fi implementate printrun singur proiect sau printr-o 

serie de proiecte finanţate din surse diverse (resursele proprii ale localităţii, 

finanţări de la bugetul judeţean/naţional sau programe comunitare). 

Administraţia publică locală are sarcina de a monitoriza în permanenţă 

oportunităţile de finanţare şi în funcţie de caracteristicile fiecărei surse în 

parte poate aborda printr-o cerere de finanţare una sau mai multe măsuri. 
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Prioritatea I.  Dezvoltarea infrastructurii locale 

I.1. Apa 

I.1.a- Alimentare cu apa gospodarii si agentii economici 

♦ Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special, a 

populaţiei. Finalizarea investitiei incepute si utilizarea  de noi surse de apă 

(izvoarele existente);  Realizarea unei documentatii privind posibilitatea 

utilizarii apei din izvoare in diverse  domenii ;  economisirea apei si 

prevenirea  pierderilor din reţeaua de distribuţie a apei. 

Resursele  financiare necesare pentru prioritate 1 – buget local, buget de 

stat, fonduri europene nerambursabile. 

     Estimarile financiare trebuie sa respecte prevederile HGR 363/2010 , 

modificata si completata  prin HGR 717/2010. 

 

I.1.b – Amenajarea  ecologică a râurilor   

 Amenajarea  ecologică a râurilor  si Reducerea riscului producerii de 

inundaţii  - estimarea se va face numai dupa realizarea unui studiu de 

fezabilitate in acest sens, in raport cu lungimea  cursuirilor de apa si cu  

suprafatele afectate de inundatii ; 

♦ Amenajarea  ecologică a râurilor: îmbunătăţirea şi realizarea de habitate 

corespunzătoare conservării biodiversităţii; asigurarea de debite 

corespunzătoare pe cursurile de apă, în scopul protecţiei ecosistemelor 

acvatice; asigurarea continuităţii debitului pe cursurile de apă. 

 ♦ Reducerea riscului producerii de inundaţii:colaborarea cu  Apele Romane si 

institutiile de la nivel Judetean/ regional, in vederea realizarii  de lucrari de 

protecţie contra  inundatiilor ,  realizarea de îndiguiri, concomitent cu 
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protejarea zonelor umede; interzicerea amplasării construcţiilor în zonele 

inundabile. 

 

I.2. Canalizare menajera, canalizare ape pluviale. 

Crearea si modernizarea infrastructurii locale, a sistemelor de 

alimentare cu apă si canalizare, constituie elemente de bază pentru 

comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de 

sănătate, protecția mediului, accesibilitatea si, în general, condiții optime de 

trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei 

economii rurale competitive. 

În urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se 

are în vedere înfiintarea reţelelor de canalizare/tratare a apei reziduale  

întrucât acestea, pot contribui la eforturile comune de asigurare a unei 

dezvoltări durabile în comunităţile rurale. 

Rezultatul acestor investitii va fi concretizat intr-o infrastructură de apă /apă 

uzată viabila, functionala,  care va contribui la diminuarea tendintelor de 

declin social si economic si la îmbunătătirea nivelului de trai în zonele rurale. 

Estimarea se va face numai dupa realizarea unui studiu de fezabilitate 

in acest sens, in raport cu lungimea  retelelor de distributie, tipul de statie 

de epurare, necesarul de statii de pompare pe retea. De asemenea este 

foarte importanta  identificarea de terenuri care sa fie puse la dispozitie 

pentru realizare statie de epurare, intrucat investitiile publice trebuie 

amplasate pe terenuri ce apartin domeniului public local.  

Resursele  financiare necesare pentru prioritate 2– buget local, buget de 

stat, fonduri europene nerambursabile. 
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     Estimarile financiare trebuie sa respecte prevederile HGR 363/2010, 

modificata si completata  prin HGR 717/2010 

 

I.3. Infrastructura rutiera : 

♦ Modernizarea drumurilor comunale  din interiorul comunei 

♦ Reabilitarea si modernizarea drumurilor  satesti , vicinale si de acces la 

proprietati . 

♦ Amenajarea unor parcări auto in zonele in care exista institutii publice. 

♦ Realizarea unor zone pietonale (trotuare). 

♦ Realizarea de piste de biciclete, pentru promovarea utilizarii acestor 

mijloace ecologice ; 

 Resursele  financiare necesare pentru prioritate 3– buget local, buget de 

stat, fonduri europene nerambursabile. 

     Estimarile financiare trebuie sa respecte prevederile HGR 363/2010 , 

modificata si completata  prin HGR 717/2010 

1.3.1. Drumuri comunale si locale  

1.3.2. Drumuri de exploatatie agricola – Valoare estimata / km  - 129.875 

euro / km (pentru zonele de deal  se adauga un spor de 15 % iar pentru 

zonele de  munte se adauga un procent de 25 %) ; 

Drumuri prioritare a fi modernizate : drumurile agricole ce asigura accesul la 

exploatatiile agricola si descarcarea traficului  cu utilaje agricole de pe 

drumurile judetene  
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Prioritatea II.  Gestionarea deşeurilor si protectia mediului  

II.1. Gestionarea deşeurilor 

♦ Realizarea unui sistem de colectare selective a deseurilor si valorificarea 

acestora; 

♦ Actiuni de educatie, informare si constientizare privind  importanta 

protejarii mediului inconjurator. 

  Resursele  financiare necesare pentru prioritate II. 1– buget local, buget de 

stat, fonduri europene nerambursabile. 

 

II.2.Evaluarea si protejarea Zonelor  expuse riscurilor naturale şi antropice  

♦ Prevenirea inundării teritoriului apărat prin îndiguire 

♦ Regularizare de cursuri de apă, îndiguiri şi lucrări de prevenire a 

inundaţiilor 

♦ Lucrări de desecare şi eliminare a excesului temporar de apă de pe 

terenurile agricole. 

 Resursele  financiare necesare pentru prioritate II. 2– buget local, buget de 

stat, fonduri europene nerambursabile. 

 

II.3.  Valorificarea potenţial forestier 

♦ Reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate structural de factori naturali 

şi antropici; 

♦ Menţinerea volumului recoltelor anuale de lemn la nivelul posibilităţilor 

pădurilor; 

♦ Conservarea biodiversităţii şi asigurarea stabilităţii, sănătaţii şi 

polifuncţionalităţii pădurilor; 
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♦ Cresterea suprafetelor impadurite, combaterea eroziunii solului si 

alunecarilor de teren ; 

Resursele  financiare necesare pentru prioritate II. 3– buget local, buget de 

stat, fonduri europene nerambursabile. 

 

Prioritatea III – Dezvoltare economica durabila   

III.1. Agricultura 

♦ Trecerea la o agricultură cu exploataţii private, performante şi profitabile ; 

♦ Înfiinţarea de ferme de subzistenţă formate prin cumpărarea sau 

arendarea de terenuri agricole ; 

♦ Folosirea  rationala îngrăşămintelor chimice si promovarea utilizarii 

ingrasamintelor naturale ;’ 

♦ Asigurarea unei baze tehnico-materiale moderne şi performante – innoirea 

parcului de utilaje. 

♦ Creşterea gradului de mecanizare a proceselor tehnologice ; 

♦ Creşterea capacităţii de depozitare a produselor agricole 

♦ Ameliorarea efectivelor de animale şi îmbunătăţirea tehnologiilor de 

exploatare; 

♦ Promovarea produselor agricole naturale. 

♦ Promovarea asocierii  agricultorilor ; 

♦ Promovarea investitiilor in pomicultura si cresterea animalelor ; 

♦ Sustinerea  infiintarii de microintreprinderi care sa asigure preluarea si 

prelucrarea  produselor agricole ; 
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♦ Promovarea pregatirii profesionale si manageriale a fermierilor ; 

♦ Promovarea investitiilor din sectorul agricol si nonagricol; 

♦ Sustinerea infiintarii lanturilor complete pentru produsele din agricultura : 

producere, depozitare, prelucrare, comercializare ; 

♦ Incurajarea si promovarea produselor traditionale. 

  

III.2. Industria  

♦ Atragerea de investitii si investitori care sa  valorifice potentialul local; 

♦ Recuperarea tradiţiei micii industrii – bazata pe lanturi de preluare, 

depozitare, productie si distributie produse ; 

♦ Dezvoltarea serviciilor financiare şi de consultanţă care sa asigure 

informare corecta si eficienta, in scopul obtinerii de finantari  pentru 

comunitatea locala ; 

♦ Creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă, prin stimulare si facilitati 

acordate micilor intreprinzatori si marilor investitori. 

♦ Dezvoltarea sectorului IMM cu activitate în domeniul producţiei, prelucrarii 

si marketingului. 

♦ Soluţionarea problemei eliminării controlate a deşeurilor toxice şi 

periculoase. 

  

IV.3. Transporturile   

♦ Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi echipamentelor 

♦ Asigurarea interconectării şi interoperabilităţii între reţelele şi modurile de 

transport 
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♦ Utilizarea modurilor de transport ecologic 

♦ Utilizarea de mijloace de transport performante tehnic şi operaţionale 

pentru toate tipurile de transport 

♦ Aplicarea măsurilor preventive pentru limitarea efectelor poluării 

♦ Extinderea transporturilor combinate şi intermodale. 

  

III.4. Comerţul  

♦ Dezvoltarea reţelei comerciale la standarde ridicate 

♦ Atragerea marilor comercianţi en-gros şi en-detail, care să ofere servicii şi 

produse de calitate ridicată şi la preţuri accesibile 

♦ Acordarea atenţiei cuvenite componentelor de protecţie a mediului: 

depozitarea mărfurilor, generarea de deşeuri şi ambalarea 

♦ Protejarea aspectului arhitectural-estetic al faţadelor ; 

♦ Ridicarea nivelului general de educaţie şi de calificare profesională în 

domeniul comerţului şi serviciilor 

♦ Extinderea unităţilor comerciale existente şi ridicarea nivelului calitativ al 

prestaţiei comerciale, odată cu creşterea gradului de ocupare al forţei de 

muncă în această ramură a economiei. 

 

III.5. Dezvoltarea turismului 

♦  Crearea si diversificarea ofertei şi serviciilor turistice / agroturistice ;  

♦ Asocierea activităţii turistice cu educaţia şi protecţia ştiintifică a mediului ; 

♦ Integrarea turismului local în circuitul turistic judetean si national; 
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♦  Creşterea capacităţii informaţionale şi de promovare a turismului 

♦ Investiţii financiare durabile în turism, care să asigure un venit sigur 

locuitorilor şi să prefigureze o dezvoltare viitoare 

♦ Modernizarea capacităţilor şi a dotărilor de turism existente. 

 

Prioritatea IV - Dezvoltarea durabilă a localităţilor  componente 

ale comunei  

♦ Revigorarea spaţiului rural prin sprijinirea dezvoltării, creării şi diversificării 

activităţilor economice echilibrate, in toate satele componente ale comunei . 

♦ Stabilizarea populaţiei din mediul rural 

♦ Crearea de noi locuri de muncă prin creşterea angajării în  sectorul agricol 

si neagricol.  

♦ Creşterea veniturilor populaţiei din exploatarea raţională a  terenurilor 

agricole si a pădurilor. 

♦ Extinderea zonelor împădurite, în scopul creşterii valorii adăugate a 

produselor forestiere. 

♦ Modernizarea şi diversificarea proceselor economice de exploatare şi 

prelucrare a lemnului. 

♦ Susţinerea financiară a industriei locale, diversificarea activităţilor 

alternative agriculturii ca de exemplu încurajarea meşteşugurilor şi a 

agroturismului sunt măsuri indirecte prin care este stabilizată populaţia de la 

sate . 

♦ Pentru revigorarea activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea 

acestora se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii 

specifice, a activităţilor de agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor 
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activităţi cu specific agricol (sericicultura, apicultura, cultivarea ciupercilor, 

plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de pensiuni 

agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru 

petrecerea timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism etc.) 

♦ Conversia la o agricultură organică, protecţia zonelor cu o biodiversitate 

specială care prezintă o importantă naturală şi menţinerea sau îmbunătăţirea 

peisajului rural sau a mediului natural 

♦ Introducerea de facilităţi pentru fermieri care să duca la practici agricole 

prin care să se păstreze bio-diversitatea, să se menţină resursele genetice 

locale şi care să aibă un impact scăzut asupra mediului 

♦ În ce priveşte domeniul silvic, este necesara acordarea de sprijin financiar 

pentru comunitatea locala in ceea ce priveşte împădurirea terenurilor 

abandonate precum şi pentru deţinătorii de păduri şi terenuri agricole 

degradate din sectorul privat 

♦ Investiţii vor trebui efectuate şi în crearea de noi pepiniere, modernizarea 

celor existente şi dotarea lor cu echipamente de prelucrarea solului, 

însămânţări, executarea lucrărilor de menţinere etc. Pentru uşurarea 

accesului în zona exploataţiilor forestiere, trebuie susţinută construcţia şi 

modernizarea reţelei de drumuri forestiere; 

♦ Valorificarea potenţialului turistic al comunei 

 ♦ Vitalizarea mediului economic local 

♦ Atragerea de capital străin 

♦ Reconversia şi recalificarea profesională 

♦ Crearea unui sistem eficient de comunicare a IMM-urilor cu autorităţile 

locale, ONG-uri, asociaţii profesionale, ştiintifice, civice, culturale, instituţii 

de învăţământ 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI DANCIULESTI PENTRU                       
PERIOADA PROGRAMATICA 2015 - 2022 

70 

 

♦ Acordarea de facilităţi fiscale, inclusiv la nivel local 

♦ Colaborarea cu Agenţia de Dezvoltare Regională « Sud Vest  - Oltenia », 

patronate, organizaţii specializate capabile să sprijine iniţiativa locală a IMM-

urilor 

♦ Promovarea şi mediatizarea potenţialului economic şi a oportunităţilor de 

afaceri locale. 

♦ Reţea de drumuri reabilitate şi modernizate; 

♦ Reţea de drumuri comunale asfaltate care asigură legături bune între 

satele componente 

♦ Sistematizarea localităţii, dezvoltarea reţelei stradale prevăzută cu trotuare 

şi şanturi pentru dirijarea apelor pluviale 

♦ Sistematizarea terenurilor agricole, tarlalizare, comasare, reţea de drumuri 

de exploataţie ; 

♦ Dezvoltarea spaţiilor verzi, de agrement şi a amenajărilor sportive 

♦ Dezvoltarea zonelor de circulate şi transport; 

♦ Completarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 

♦ Crearea reţelelor de apă potabilă şi canalizare; 

♦ Creşterea siguranţei în exploatare a reţelei electrice; 

 

 Prioritatea  V  Sănătatea publică 

♦ Realizarea de programe comune ale unităţilor sanitare şi organizaţiilor 

neguvernamentale în vederea obţinerii de fonduri necesare îmbunătăţirii 

bazei materiale. Promovarea unui proiect pentru realizarea unui dispensar 

medical comunal care sa  asigure  atat diagnosticarea cat si tratamentul 
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ambulatoriu al persoanelor din comuna, in conditii optime. Un asemenea 

dispensar ar crea atat locuri de munca  la nivel local si ar contribui la 

atragerea personalului calificat (cabinete specializate : stomatologie, 

cardiologie, neurologie, etc). 

♦ Realizarea de programe de educaţie pentru sănătate 

♦ Demersuri pentru creşterea fondurilor alocate sănătăţii 

♦ Realizarea unui dispensar medical la nivelul comunei si a unei  „farmacii 

sociale" pentru persoanele defavorizate 

♦ Acordarea de facilităţi cadrelor medicale care doresc să lucreze în mediul 

rural. 

 

Prioritatea  VI.  Educaţia permanenta si formarea profesionala 

♦ Dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor  dintre  institutiile de invatamat si  

administraţia locală. Depistarea la nivelul comunitatii locale necesităţilor si 

prioritatilor de formare profesionala. 

♦ Realizarea unui sistem de asistenta si  educatie, tip centre de zi – after 

school pentru copii din localitatile componente ale comunei Danciulesti ; 

♦  Utilizarea spatiilor de invatamant dezafectate prin restrangerea activitatii, 

pentru activitati de formare profesionala in domeniul agricol si non agricol, in 

raport cu cerintele comunitatii. 

♦  Identificarea unor resurse financiare extrabugetare pentru sustinerea 

actiunilor de educatie si formare  profesionala continua ; 

♦ Derularea de programe de formare continuă a cadrelor didactice 

♦  Modernizarea infrastructurii şi dotărilor sistemului de învăţământ 
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♦ Modernizarea şi actualizarea programelor de educaţie, a bazei materiale şi 

tehnologice, în acord cu cerinţele pregătirii pentru societatea informaţională; 

♦ Furnizarea fundamentelor pentru educaţia ulterioară şi pentru atitudinile 

necesare viitorului loc de muncă, prin consilierea în vederea orientării spre 

programe de formare profesională adaptate cerinţelor socio-economice ale 

localităţii. 

♦ Realizarea unui catalog cu ofertele educaţionale alternative 

♦ Crearea unui web-site privind posibilităţile de educaţie în afara sistemului 

şcolar. 

 ♦ Organizarea de cursuri de recalificare în diverse meserii, pentru care 

există cerere pe piaţa muncii. 

♦ Asistarea psihologică şi socială pentru prevenirea apariţiei fenomenelor 

deviante. 

♦ Monitorizare permanentă a pieţei locurilor de muncă şi o accesibilitate mai 

mare la aceasta. 

♦ Educarea tinerilor în scopul învăţării cât mai multor meserii, având în 

vedere schimbările permanente care au loc în societate.Promovarea  

invatarii continue si a recalificarii, in raport cu cerintele de piata. 

  

Prioritatea VII. Cultură , sport , religie si spiritualitate 

♦ Identificarea unor soluţii alternative pentru finanţarea activităţii instituţiilor 

de cultură (camin cultural, biblioteca comunală) 

♦  Organizarea unui forum al instituţiilor şi organizaţiilor  

♦ Realizarea de proiecte comune de promovare a  obicieiurilor şi tradiţiilor 

locale ; 
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Construirea unui asezământ de cultura – Cămin Cultural  care să  asigure 

desfasurarea activitatilor culturale si care sa includa un muzeu local.  

♦ Corelarea activităţii instituţiilor de cultură şi artă cu condiţiile socio-

economice actuale. 

♦ Amenajarea şi dotarea locurilor de joacă şi a terenurilor destinate iniţierii 

sportive în grădiniţe si scoli . 

♦  Amenajarea şi dotarea terenurilor şi a sălilor de sport în şcoli. 

♦  Implicarea bisericii si cultelor in realizarea de programe (separate sau 

comune) de prevenire a delicvenţei juvenile, consiliere familială, reintegrare 

socială, prevenire a abandonului copiilor 

♦ Realizarea de programe de creştere a nivelului spiritual, prin implicarea 

tuturor membrilor comunitatii in viata spiritual – religioasa ; 

♦ Scutirea/reducerea taxelor şi impozitelor locale pentru imobilele în care se 

desfăşoară activităţi sociale, educative, de învăţământ, de către culte. 

 ♦ Crearea unui climat în care fiecare cetăţean să se simtă acasă, prin 

promovarea egalităţii de şanse . 

♦ Intensificarea activităţilor educaţionale în familie, şcoală, biserică şi media 

♦ Sincronizarea mai bună a acţiunilor administraţiei publice locale şi a 

organelor ordinii publice  

♦ Crearea de locuri de muncă, prin investiţii noi şi înlesniri acordate 

investitorilor 

♦ Îmbunătăţirea sistemului de iluminat public în toate zonele 
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♦ Îmbunătăţirea dotării cu mijloace auto, tehnică de comunicare, dotare 

individuală de autoapărare şi intervenţie a agenţilor de ordine, gardienilor 

publici şi jandarmilor 

 

 Prioritatea VII - Sprijinirea afacerilor. 

♦ Diversificarea metodelor de comunicare şi informare a cetăţenilor 

♦ Implicarea cetăţenilor în analiza şi soluţionarea problemelor comunităţii 

locale 

♦ Încorporarea considerentelor de dezvoltare durabilă în educaţia şi 

instruirea profesională 

♦ Crearea unui sentiment de responsabilitate personală şi colectivă asupra 

mediului 

♦ Îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor de telefonie fixă 

♦Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de poştă 

♦ Ridicarea nivelului de cultură şi educaţie prin utilizarea IT 

♦ Realizarea unei infrastructurii de comunicaţii performante 

♦ Dezvoltarea de produse si servicii IT 

♦ Uşurarea accesului la credite 

♦ Diversificarea ofertei de credite pentru IMM-uri 

♦ Sprijin pentru diversificarea către activităţi non-agricole şi crearea şi 

dezvoltarea de micro-intreprinderi. 
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Prioritatea VIII - Creşterea ocupării forţei de muncă, 

dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale 

 

♦ Crearea unei legături între comunitatea locală şi AJOFM, Primărie şi 

Inspectorate şcolar Judeţean în vederea analizării situaţiei şi elaborării unor 

strategii comune şi eficiente 

♦ Crearea de unităţi formatoare la locul de muncă pentru domeniile noi 

solicitate pe piaţa muncii 

♦ Realizarea de studii şi sondaje care să evidenţieze necesităţile, cerinţele şi 

exigentele pieţei muncii atât în prezent cât şi pentru următorii 5 ani, dat 

fiind faptul că un ciclu educaţional durează între 3 şi 4 ani de studiu. 

♦ Includerea unor materii, în curriculum-ul educaţional (opţional) a unităţilor 

de învăţământ, care să asigure pregătirea de bază în domeniile căutate pe 

piaţa muncii. 

♦ Extinderea funcţiei educative a societăţii la un ansamblu de instituţii 

formative (şcoala şi universitatea, dar şi mass-media, familia, comunităţile, 

instituţiile, societăţile comerciale, ONG-urile). 

♦ Diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie permanentă 

♦ Coordonarea instituţională a principalilor „actori" ai proceselor educaţionale 

(instituţiile publice şi societatea civilă, instituţiile politice, partenerii sociali, 

centrele de inovare şi dezvoltare) 

♦ Sporirea participării tinerilor la viaţă economică, prin proiecte pilot în 

afaceri şi experimentarea unor centre pentru dezvoltarea şi folosirea 

eficientă a resurselor umane. 
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♦ Valorificarea potenţialului creativ al tineretului, prin stimularea activităţilor 

tehnico-aplicative în domeniul informatic, prin cultivarea grijii publice a 

statului faţă de tinerii talentaţi. 

♦ Acordarea de şanse egale tuturor tinerilor, pe parcursul întregului proces 

educaţional. Tinerii sunt şi trebuie să fie egali în cadrul procesului de 

învăţământ. Tocmai de aceea vor fi eliminate practicile care favorizează orice 

fel de discriminări. 

♦ Sprijinirea structurării sistemelor de educaţie şi instruire pentru tineret, în 

sensul promovării cunoaşterii limbii, culturii şi tradiţiilor naţionale. 

♦ Crearea condiţiilor care să asigure sporirea participării tinerilor la viaţă 

economică prin promovarea unui sistem formativ pentru a facilita mobilitatea 

tinerilor între sistemul de învăţământ şi piaţa muncii. 

♦ Stimularea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor prin învăţare şi prin 

implicarea acestora în structurile economice private, inclusiv prin acordarea 

de credite şi facilităţi fiscale. 

♦ Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii, a adaptării şi readaptării 

acestora la rigorile economiei de piaţă. 

♦ Iniţierea şi susţinerea de programe de informare, consiliere şi orientare 

profesională a tinerilor, precum şi susţinerea de iniţiative în domeniul 

consilierii de carieră, reconversiei profesionale şi medierii muncii. 

♦ Valorificarea potenţialului creativ al tinerilor prin alfabetizarea şi 

specializarea în domeniul tehnicii de calcul şi utilizării tehnologiei moderne, 

construirea unui sistem formativ adaptat evoluţiei şcolare a tinerilor 

supradotaţi şi înfiinţarea unor centre de valorificare a creativităţii tehnico-

ştiinţifice. 
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♦ Dezvoltarea unui sistem de îngrijire medico-socială la domiciliu, de tip 

«home-care», pentru persoanele vârstnice dependente, cu venituri modeste, 

lipsite de suport informal real (vecini, rude, prieteni) sau sunt bolnavi care 

necesită îngrijire de durată, fiind imobilizaţi la pat. 

♦ Acordarea de facilităţi privind protecţia socială a pensionarilor, privind 

reducerea cu un anumit procent a impozitelor pe locuinţe, pentru pensionarii 

cu venituri modeste. 

♦ Creşterea şi diversificarea serviciilor medico-sociale pentru vârstnici, 

economisirea resurselor. 

♦ Implicarea autorităţilor, cu atribuţii în domeniul protecţiei persoanelor 

vârstnice, în stoparea degradării condiţiilor de viaţă. 

♦ Asigurarea unei asistente medicale permanente pentru copii si persoane 

defavorizate; 

♦ Recrutarea copiilor pentru a merge la şcoală; 

♦ Reintegrarea copiilor cu probleme sociale  în societate, prin participarea la 

activităţi sociale şi culturale ale comunităţii 

♦ Organizarea de cursuri de calificare în diverse meserii cerute pe piaţa 

muncii 

♦ Asistarea şi protecţia socială a copiilor cu probleme în familie, aflati in 

situatie de risc; 

♦ Iniţierea şi sprijinarea voluntariatului şi a soluţiilor ce întăresc şi dezvoltă 

comunitatea. 

 ♦ Programe de consiliere a părinţilor în vederea păstrării copiilor cu 

handicap sever în familie 
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♦ Formarea unor deprinderi de muncă (după capacitate), în vederea ocupării 

timpului persoanei cu handicap în mod plăcut şi util 

♦ Schimbarea mentalităţii societăţii faţă de persoana cu handicap 

♦ Încurajarea înfiinţării unor cluburi sau centre de zi. 

♦ Consiliere legislativă în domeniul protecţiei sociale, în vederea dobândirii 

unor drepturi 

♦ Punerea în relaţie a familiei, copilului şi adolescentului cu resursele din 

mediul social 

♦ Sprijinirea familiilor şi copiilor în găsirea unor soluţii de rezolvare a 

problemelor depistate împreună 

♦ Distribuirea de broşuri informative referitoare la nevoile copilului, 

adolescentului şi la comportamentele adecvate pentru părinţi şi celelalte 

persoane implicate în procesul de asistare şi educare a copilului 

♦ Sprijinirea copilului, adolescentului în efortul său educativ, prin organizarea 

de grupe de "meditaţii" pentru copiii cu dificultăţi de învăţare 

♦ Crearea, de către asistentul social, a unei reţele de suport social pentru 

copil, prin implicarea familiei, a colegilor de clasă şi a personalului didactic 

♦ Acordarea mai multor ajutoare materiale copiilor defavorizaţi atât la nivel 

local cât şi naţional 

♦ Implicare mai pregnantă a comunităţii şcolare în rezolvarea unor probleme 

cu care se confruntă membrii săi. 

Prevenire si combatere delicvenţă juvenilă:  

♦ O mai bună colaborare între instituţiile responsabile în prevenirea şi 

diminuarea delicvenţei juvenile 
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♦ Reintegrarea delicvenţilor în comunitate 

♦ Măsuri legislative, care să încurajeze agenţii economici să angajeze 

persoane care provin din case de copii, penitenciare şi sunt calificaţi într-o 

meserie 

♦ Implicarea mai concretă a organizaţiilor neguvernamentale în munca de 

prevenţie 

♦ Prezenţa mai susţinută a autorităţilor în şcoli. 

♦ Colaborarea între autorităţi locale şi organizaţiile  neguvernamentale în 

prevenirea consumului de droguri. 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PUBLICE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2015-2020 

1. MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE: 
 DV 87 (OBÎRŞIA – IZLAZ – HOTAR com GRĂDIŞTE, VÂLCEA)- 4,6KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 
 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 

2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru 
investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 
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REZULTATELE 
OBTINUTE 

- Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI  SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport.  

2. MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
DV 6(ZĂCĂTORI-BUTOI-PISCUL URSULUI) 1 KM  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA CILNIC  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   CILNIC  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati , podete si 
consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 

2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru 
investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE 
OBTINUTE 

- Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
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- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU, 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti  este 
necorespunzatoare , fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate ȋn Strategia de Dezvoltare Locala. 
 
 

3. MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
 DV 11 (OBÂRŞIA – UDRESCU DUMITRU) – 0,250KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati , podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
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dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 
POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI  SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate ȋn Strategia de Dezvoltare Locala. 
  

 

4. MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE: 
 DV 90 (CURATA) - 0,500KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DANCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 
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POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT:NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate ȋn Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

  
5. MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
DV 5 (BISERICA- ILIE PAUN - DANTU) 1,8 KM  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente . 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII - Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
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BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti  este 
necorespunzatoare , fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate ȋn Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

  
6. MODERNIZAREA DRUMULUI VICINAL : 
 DV 8 (DANTU - PĂTRAŞCU), - 0,300KM 

 
MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

(inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII - Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
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BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala. 
 
  

 

7. MODERNIZAREA DRUMURILUI VICINAL : 
DV 25 (OBÎRŞIA – FUSULEŞTI – PISCUL RUGULUI),- 1,3 KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati , podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII - Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
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BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
 

8. MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
 DV 85 (RĂDINEŞTI BERCA – DEALUL VIULUI) – 4,6 KM  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati , podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
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JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti  este 
necorespunzatoare , fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

9. MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
DV 44 (RĂDINEŞTI – M BĂRBULESCU) – 0,300KM  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati , podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale ; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere ; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari ; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
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JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti  este 
necorespunzatoare , fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala. 
 
  

 

10.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
 DV 48 (RĂDINEŞTI - BOATA) 1,3 KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local DĂNCIULEŞTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati , podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
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JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea tehnica a drumurilor comunale si satesti  este 
necorespunzatoare , fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca  prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 

 

11.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
 DV 45 (RĂDINEŞTI - SARGENTU) 0,500 KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT:NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca  prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

12.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE: 
 DV 40 (RĂDINEŞTI - GELE) – 0,100KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

13.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
 DV      (HALĂNGEŞTI- BISERICA - STATIE TRATARE) – 0,500KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU, 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca  prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

14.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE: 
 DV 154 (DANCIULESTI - VRAGA – HOTAR COMUNA TĂLPAŞ DOLJ) - 1 KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DăNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

15. MODERNIZAREA DRUMURILUI VICINAL: 
DV 153 (ZOOTEHNIE – ZĂICOI - PETRECHEI) – 1KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

(inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti  este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare , fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca  prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

16.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
 DV 63 (DĂNCIULEŞTI - BUZGURE) – 0,300KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti  este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare , fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca  prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

17.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE: 
 DV 64 (DĂNCIULEŞTI - ZĂICOI) 1,5 KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati , podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
component. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU, 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate ȋn Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

18.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE: 
 DV 97 (ZĂCĂTORI – SAT); DV 3 (SAT- COPOIU) – 0,500KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

19.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
 DV 7 (OBÎRŞIA - DANTU) – 0,500KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU, 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

20.MODERNIZAREA DRUMURILOR VICINALE : 
 DV 20 (BIBULEŞI – PISCU RUGULUI)- 1,5KM 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole, accese la proprietati, podete si consolidari) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Programul  National de Dezvoltare Locala instituit prin OG 
28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -   
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor vicinale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
componente. 
Comuna poate  deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU , 
 PT: NU ,  

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA Starea tehnica a drumurilor vicinale si satesti este 
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NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

necorespunzatoare, fiind necesara modernizarea acestora 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectul se 
regaseste ca prioritate in Strategia de Dezvoltare Locala.  
 
 

 

21.MODERNIZAREA DRUMURILOR 
 AGRICOLE  SI FORESTIERE – 30 KM  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE 
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 (inclusive rigole si accese la proprietati) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  

2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale –  
 AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Modernizarea drumurilor agricole si forestiere creaza 

premisele unui acces facil la exploatatiile agricole si la 
terenurile cu vegetatie forestiera,  protejeaza Drumurile 
Judetene/Nationale. 

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Descarcarea traficului agricol/forestier  de pe drumurile de 
interes Judetean si National.  

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU 
PT: NU 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Starea drumurilor agricole  este necorespunzatoare uneori 
acestea sunt impracticabile, fapt ce obliga cetatenii comunei 
sa utilizeze  Drumul National, Drumurile Judetene si 
Drumurile Comunale pentru deplasarea cu atelaje cu 
tractiune animala, cu tractoare si utilaje agricole.Acest fapt 
ingreuneaza traficul pe  drumurile comunale si judetene si 
pun in pericol agricultorii din comuna. Proiectul se regaseste 
ca  prioritate  in Strategia de Dezvoltare Locala 
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22. REABILITAREA  SI DOTAREA CAMINULUI  CULTURAL DIN SATUL RĂDINESTI  
 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                               
fonduri guvernamentale  
Fonduri Europene 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  

2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale –  
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 
MDRAP – prin Compania Nationala de Investitii 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULESTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Crearea de conditii pentru pastrarea si promovarea 

patrimoniului cultural material si imaterial local 
Lucrari de reabilitae, izolatie, termosistem, inlocuire 
sarpanta. 
Dotare cu mobilier, aparatura de sonorizare  audio-video.  

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Realizarea la nivelul comunei a unui asezamant de cultura 
care sa raspunda cerintelor comunitatii locale  

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 

 
STADIUL PROIECTULUI SF: DA , In derulare : DA  

A fost depusa cerere de Finantare a obiectivului 
In urma aprobarii acestei Cereri de Finantare, imobilul a fost 
predat .MDRAP – prin Compania Nationala de Investitii 
pentru executia lucrarilor. Contractarea lucrarilor se face de 
catre MDRAP – prin Compania Nationala de Investitii. 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu alocarile financiare 
guvernamentale 

JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

In prezent   Caminul Cultural necesita lucrari de reabilitare, 
termoizolare si inlocuire sarpanta. Deasemenea dotarile sunt 
insuficiente  nu raspund cerintelor unui asezamant de 
cultura. Pastrarea, promovarea patrimoniului cultural local 
este dependenta de existenta unui asezamant cultural- 
Camin Cultural, functional, dotat corespunzator.  
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23.EXTINDEREA RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DĂNCIULEŞTI   
MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local  DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

1.000.000 euro retea canalizare , statie de epurare  

  
SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Fonduri guvernamentale - Programul  National de Dezvoltare 
Locala instituit prin OG 28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 

2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -  Finantare a 
Investitiilor Rurale  si MADRAP 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE asigurarea accesului populatiei comunei la o retea centralizat 

de canalizare a apelor menajere 
 

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Accesul populatiei la infrastructura edilitara; 
Scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei ; 
Scaderea factorilor de poluare; 
Protectia mediului inconjurator; 
Adaptarea la conditii europene; 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna. 

STADIUL PROIECTULUI SF: DA , PT: DA , DE: DA , In derulare : NU  
DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

La aceasta data in comuna  nu exista canalizare menajera. 
Apele menajere sunt deversate necontrolat, in gospodariile 
populatiei, existand riscul unor poluari accidentale si a 
infestarii solului cu diferite substante chimice (provenite din 
solventi, detergenti, produse petroliere, deseuri menajere, 
etc).  canalizarea nu poate fi realizata decat in concordanta 
cu prevederile legale de mediu, pe baza unor studii de teren 
(geologice, hidrogeologice) si a unor solutii tehnice elaborate 
de personal de specialitate. 
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24. REABILITAREA  SI DOTAREA CAMINULUI  CULTURAL DIN SATUL DANCIULESTI  
 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DĂNCIULEŞTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
fonduri guvernamentale  
Fonduri Europene 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  

2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale –  
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 
MDRAP – prin Compania Nationala de Investitii 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULESTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Crearea de conditii pentru pastrarea si promovarea 

patrimoniului cultural material si imaterial local 
Lucrari de reabilitae, izolatie, termosistem, inlocuire 
sarpanta. 
Dotare cu mobilier, aparatura de sonorizare  audio-video.  

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Realizarea la nivelul comunei a unui asezamant de cultura 
care sa raspunda cerintelor comunitatii locale  

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI  
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 

 
STADIUL PROIECTULUI SF: DA , In derulare : DA  

A fost depusa cerere de Finantare a obiectivului 
In urma aprobarii acestei Cereri de Finantare, imobilul a fost 
predat .MDRAP – prin Compania Nationala de Investitii 
pentru executia lucrarilor. Contractarea lucrarilor se face de 
catre MDRAP – prin Compania Nationala de Investitii. 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu alocarile financiare 
guvernamentale 

JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

In prezent   Caminul Cultural necesita lucrari de reabilitare, 
termoizolare si inlocuire sarpanta. Deasemenea dotarile sunt 
insuficiente  nu raspund cerintelor unui asezamant de 
cultura. Pastrarea, promovarea patrimoniului cultural local 
este dependenta de existenta unui asezamant cultural- 
Camin Cultural, functional, dotat corespunzator.  
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25.EXTINDEREA RETEA DE ALIMENTARE CU APA  IN COMUNA DĂNCIULEŞTI   
MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local  DĂNCIULEŞTI  si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

1.000.000 euro retea canalizare, statie de epurare  

  
SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                              
Fonduri europene/ structurale 
Fonduri guvernamentale - Programul  National de Dezvoltare 
Locala instituit prin OG 28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 

2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -  Finantare a 
Investitiilor Rurale  si MADRAP 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE asigurarea accesului populatiei comunei la o retea centralizat 

de canalizare a apelor menajere 
 

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Accesul populatiei la infrastructura edilitara; 
Scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei ; 
Scaderea factorilor de poluare; 
Protectia mediului inconjurator; 
Adaptarea la conditii europene; 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna. 

STADIUL PROIECTULUI SF: DA , PT: DA , DE: DA , In derulare : NU  
DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

La aceasta data in comuna  nu exista canalizare menajera. 
Apele menajere sunt deversate necontrolat, in gospodariile 
populatiei, existand riscul unor poluari accidentale si a 
infestarii solului cu diferite substante chimice (provenite din 
solventi, detergenti, produse petroliere, deseuri menajere, 
etc).  canalizarea nu poate fi realizata decat in concordanta 
cu prevederile legale de mediu, pe baza unor studii de teren 
(geologice, hidrogeologice) si a unor solutii tehnice elaborate 
de personal de specialitate. 
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26. CONSTRUIRE SALA DE GIMNASTICA IN COMUNA   DĂNCIULEŞTI 
 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DĂNCIULEŞTI  REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local DĂNCIULEŞTI si Primar  

VALAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

200.000 Euro  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
fonduri guvernamentale  
Fonduri Europene 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  

2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale –  
AGENTIA DE FINANTARE A INVESTITIILOR RURALE 
MDRAP – prin Compania Nationala de Investitii 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DĂNCIULEŞTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Crearea de conditii pentru practicarea sportului, respectiv a 

gimnasticii, in comuna DĂNCIULEŞTI. 
Dotarea corespunzatoare a acestuia.  

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Realizarea la nivelul comunei a unui Sali de Gimnastică, 
dotata corespunzator  care sa  asigure un cadru real de 
practicare a sportului   

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 

 
STADIUL PROIECTULUI SF: DA , In derulare : DA  

A fost depusa cerere de Finantare a obiectivului 
In urma aprobarii acestei Cereri de Finantare, imobilul a fost 
predat .MDRAP – prin Compania Nationala de Investitii 
pentru executia lucrarilor. Contractarea lucrarilor se face de 
catre MDRAP – prin Compania Nationala de Investitii. 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu alocarile financiare 
guvernamentale 

JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

In prezent   pe raza comunei nu se regaseste o asemenea 
investitie. Deasemenea absenta unei Sali de gimnastica este 
o carenta si la nivel judetean. Acest tip de sala de sport 
lipseste si din orasele judetului Gorj. 
Intrucat sportul este o necesitate si contribuie la formarea 
unor caractere puternice, este necesar sa se asigure macar 
un cadru decent, dotat corespunzator pentru persoanele care 
doresc sa practice gimnastica.  
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27.EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA DANCIULESTI 
 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DANCIULESTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DANCIULESTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

1.000.000 euro retea canalizare cu statie de epurare  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Fonduri guvernamentale - Programul  National de Dezvoltare 
Locala instituit prin OG 28/2008 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -  Agentia de 
Finantare a Investitiilor Rurale  si MDRAP 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI REGIUNEA SUD- VEST OLTENIA 
JUDETUL GORJ 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE -asigurarea accesului populatiei comunei la o retea centralizat 

de canalizare a apelor menajere. 
REZULTATELE 
OBTINUTE 

Accesul populatiei la infrastructura edilitara; 
Scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei ; 
Scaderea factorilor de poluare; 
Diminuarea riscurilor provcate de catre seceta prin crearea si 
utilizarea sistemului de irigatii ; 
Imbunatatirea calitatii apei conform standardelor  europene; 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: DA,  PT: DA , DE: DA 
In derulare : NU 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

La aceasta data in comuna  nu exista canalizare menajera. 
Apele menajere sunt deversate necontrolat, in gospodariile 
populatiei, existand riscul unor poluari accidentale si a infestarii 
solului cu diferite substante chimice (provenite din solventi, 
detergenti, produse petroliere, deseuri menajere, etc).  
canalizarea nu poate fi realizata decat in concordanta cu 
prevederile legale de mediu, pe baza unor studii de teren ( 
geologice, hidrogeologice) si a unor solutii tehnice elaborate de 
personal de specialitate. 
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28. MODERNIZAREA SI DOTAREA DISPENSARULUI MEDICAL,  DIN SATUL 
DĂNCIULEŞTI 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DANCIULESTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DANCIULESTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

500.000 EURO  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Program Operational Regional  

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 

2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA    
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Dezvoltarii Regionale  Administratiei Publice   

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Crearea unei infrastructuri fizice de specialitate -  dispensar 

comunal uman; 
Achizitionarea de echipamente si materiale necesare unei 
bune functionari a dispensarului.   

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Desfasurarea activitatii de asigurare a serviciilor medicale la 
standardele impuse de legislatia in domeniu; 
Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanti; 
Indrumarea si coordonarea catre spitalele judetene a 
persoanelor aflate in stare critica; 
Realizarea controalelor de rutina cu privire la starea de 
sanatate a populatiei, prevenirea   bolilor si mentinerea unei 
stari de sanatate optima. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: DA , PT: DA , DE: DA  
In derulare : NU 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Dispensarele din comuna nu corespund normelor in vigoare, 
fiind necesara reabilitarea si dotarea lacestora  
corespunzatoare .  
Locatiile existente nu au spatii pentru medicina specializata. 
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 
Locala. 
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29. SERVICII DE CADASTRU IMOBILIAR CARE SA ASIGURE SERVICII  
INTEGRATE PENTRU POPULATIE  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DANCIULESTI REPREZENTATA LEGAL DE 
Consiliul Local DANCIULESTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

1.000.000 EURO  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                      
Fonduri europene/ structurale 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL   
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Olteinia  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Inventariere si inregistrarea proprietatilor;  

O mai buna valorificare a potentialului natural, economic si 
uman al comunei; 
Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor 
construibile si protejate, delimitarea zonelor cu interdictie 
temporara sau definitive de construire. 

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de 
dezvoltare din punct de vedere: 
- Turistic, 
- A cailor de comunicatii si transport, 
- A amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si 
tratarea deseurilor menajere si industrial, 
- A realizarii retelei de alimentare cu apa, canalizare 
menajera, infrastructura rutiera  etc. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU  
PT: NU 
DE: NU 
In derulare : NU 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 

IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

 

Asigurarea unei inventarieri corecte si legale a tuturor 
proprietatilor, crearea posibilitatilor reale de comasare si 
circulatie libera a terenurilor. Proiectul este cuprins ca 
obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. 
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30. MODERNIZAREA SI DOTAREA DISPENSARULUI MEDICAL, , DIN SATUL RADINESTI  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DANCIULESTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DANCIULESTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

500.000 EURO  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
Program Operational Regional  

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 

2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA    
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Dezvoltarii Regionale  Administratiei Publice   

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Crearea unei infrastructuri fizice de specialitate -  dispensar 

comunal uman; 
Achizitionarea de echipamente si materiale necesare unei 
bune functionari a dispensarului.   

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Desfasurarea activitatii de asigurare a serviciilor medicale la 
standardele impuse de legislatia in domeniu; 
Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanti; 
Indrumarea si coordonarea catre spitalele judetene a 
persoanelor aflate in stare critica; 
Realizarea controalelor de rutina cu privire la starea de 
sanatate a populatiei, prevenirea   bolilor si mentinerea unei 
stari de sanatate optima. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: DA , PT: DA , DE: DA  
In derulare : NU 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Dispensarele din comuna nu corespund normelor in vigoare, 
fiind necesara reabilitarea si dotarea lacestora  
corespunzatoare .  
Locatiile existente nu au spatii pentru medicina specializata. 
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 
Locala. 
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31. SERVICII DE CADASTRU IMOBILIAR CARE SA ASIGURE SERVICII  
INTEGRATE PENTRU POPULATIE  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DANCIULESTI REPREZENTATA LEGAL DE 
Consiliul Local DANCIULESTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

1.000.000 EURO  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                
Fonduri europene/ structurale 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL   
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Olteinia  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Inventariere si inregistrarea proprietatilor;  

O mai buna valorificare a potentialului natural, economic si 
uman al comunei; 
Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor 
construibile si protejate, delimitarea zonelor cu interdictie 
temporara sau definitive de construire. 

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de 
dezvoltare din punct de vedere: 
- Turistic, 
- A cailor de comunicatii si transport, 
- A amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si 
tratarea deseurilor menajere si industrial, 
- A realizarii retelei de alimentare cu apa, canalizare 
menajera, infrastructura rutiera  etc. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU  
PT: NU 
DE: NU 
In derulare : NU 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Asigurarea unei inventarieri corecte si legale a tuturor 
proprietatilor, crearea posibilitatilor reale de comasare si 
circulatie libera a terenurilor. Proiectul este cuprins ca 
obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. 
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32.REABILITARE SI EXTINDERE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA 
DANCIULESTI  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DANCIULESTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local DANCIULESTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 
 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL  / Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Olteinia / MADR – AFIR  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI  

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE - Imbunatatirea retelei de iluminat public si cresterea 

randamentului energetic la sistemele de iluminat; 
- Aducerea sistemului la standardele europene ; 
- Satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru drumurile 
publice . 

REZULTATELE 
OBTINUTE 

Marirea  gradului de confort din punct de vedere al 
iluminatului public; 
Economii in ceea ce priveste consumul de energie;  

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DĂNCIULEŞTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna. 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU  
PT: NU 
DE: NU 
In derulare : NU 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
 

JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Este necesara realizarea lucrarilor de extindere a retelei de 
iluminat public pentru imbunatatirea vizibilitatii pe drumurile 
publice in timpul noptii . Proiectul este cuprins ca obiectiv in 
Strategia de Dezvoltare Locala. 
 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI DANCIULESTI PENTRU                       
PERIOADA PROGRAMATICA 2015 - 2022 

111 

 

33. DOTAREA SERVICIULUI  DE GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA    
DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL  

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DANCIULESTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DANCIULESTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

 ( dotare cu utilaje si echipamente  minime de intretinere 
domeniu public – Buldoexcavator cu echipamente , inclusiv 
lama de deszapezire , tractor cu remorca, echipamente 
pentru intretinerea retelei de alimentare cu apa) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                              
Fonduri europene/ structurale 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL  / Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Olteinia / MADR – AFIR  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Crearea de servicii de baza pentru populatie. Dotarea cu 

utilaje si echipamente necesare functionarii serviciului.  
REZULTATELE 
OBTINUTE 

- crearea unui serviciu public local care sa asigure 
intretinerea investitiilor publice a bunurilor si 
imobilelor  din domeniul public si privat al comunei 
DANCIULESTI ; 

- dotarea corespunzatoare cu utilaje si echipamente 
care sa permita interventii si lucrari de intretinere cu 
personal propriu ; 

- crearea de locuri de munca. 
POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI. 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU  
PT: NU 
DE: NU 
In derulare : NU 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

In prezent intretinerea  investitiilor a bunurilor si imobilelor 
din domeniul public si privat al comunei se face pe baza de 
contracte de servicii / lucrari cu costuri ridicate. Un serviciu 
propriu, local ar asigura atat diminuarea costurilor cat si 
interventii in timp util.  Proiectul este cuprins ca obiectiv in 
Strategia de Dezvoltare Locala. 
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34. DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITATII DE URGNETA       

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

COMUNA DANCIULESTI REPREZENTATA LEGAL DE  
Consiliul Local   DANCIULESTI si Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

500.000 EURO (creare infrastructura fizica : spatiu dotat 
corespunzator , autoutilitara interventii, utilaje si 
echipamente  functionare corespunzatoare ) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL  / Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Olteinia / MADR – AFIR  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Crearea de servicii de baza pentru populatie. Dotarea cu 

utilaje si echipamente necesare functionarii serviciului.  
REZULTATELE 
OBTINUTE 

- crearea unui serviciu public local care sa asigure 
interventia in situatii de urgenta ; 
- dotarea corespunzatoare cu utilaje si echipamente care sa 
permita interventii eficiente, in timp util. 
- crearea de locuri de munca. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU  
PT: NU 
DE: NU 
In derulare : NU 

DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

La nivelul fiecarei localitati trebuie sa existe un serviciu de 
interventii in caz de urgenta.  
Un serviciu propriu, local, dotat corespunzator  ar asigura 
atat  implicarea cetetenilor din comuna cat si interventii in 
timp util.  Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
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35. RENOVARE, RESTAURARE SI REFACEREA MONUMENTULUI ISTORIC DIN SATUL 
ZĂICOI  - BISERICI CU HRAMUL SF DUMITRU 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

UNITATILE DE CULT SI  COMUNA DANCIULESTI prin Parohie 
( preot paroh) si  Cons. Loc. DANCIULESTI respectiv Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

500.000 EURO ( consolidari, renovari, restaurari , refacere 
picturi, asigurare utilitati : energie electrica, instalatii 
sanitare, instalatii termice , etc , dotare cu echipament de 
expunere care sa asigure protectie pentru  manuscrise si 
carti cu valoare patrimoniala ) 

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local                                                                                                                             
Fonduri europene/ structurale 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 - 2020 
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL  / Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Olteinia / MADR – AFIR  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud- Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Pastrarea valorilor istorice si religioase ale comunitatii, 

crearea de conditii optime pentru promovarea patrimoniului 
cultural material si imaterial al comunitatii locale.  

REZULTATELE 
OBTINUTE 

- evitarea degradarii monumentelor  cultural – religioase  ; 
- pastrarea si punerea in valoare a picturilor si frescelor din 
aceste unitati de cult ; 
- asigurarea unor conditii optime de   participare a 
comunitatii la  actiunile religioase ; 
- recuperarea fondului de carte veche, pastrarea in conditii 
optime , promovarea turismului  crestin ortodox . 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

STADIUL PROIECTULUI SF: NU   , PT: nu ;  DE: NU ;In derulare : NU 
DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Bisericile din Comuna nu au avut posibilitatea autofinantarii 
in asa fel incat sa asigure pastrarea constructiilor in stare 
buna. Necesitatea  interventiei asupra acestora rezulta nu 
numai din valoarea ca monumente istorice ci si din 
posibilitatea de includere a acestora  in circuite turistice. 
Trebuie avut in vedere   rolul activ al bisericii in viata 
comunitatii locale, ca pastrator de traditii si valori si ca 
intervenient in actiunile sociale. Proiectul este cuprins ca 
obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. 
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36. CONSTRUIREA ANEXE SI TEREN DE SPORT LA SCOALA GIMNAZIALA DĂNCIULEŞTI   
MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

Consiliul Local   DANCIULESTI respectiv Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

100.000 EURO  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local.                                                                                                                          
FONDURI NATIONALE / GUVERNAMENTALE  

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 – 2020 

 
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL  / Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Oltenia / MADR – AFIR  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud-Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Crearea unor conditii  decente si moderne de desfasurare a 

activitatii educationale  
REZULTATELE 
OBTINUTE 

- Asigurarea unui spatiu corespunzator pentru 
depozitarea materialelor  cu utilitate didactica ; 

- Crearea unui spatiu adecvat desfasurarii activitatii 
sportive din cadrul Scolii Generale.  

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 

 
STADIUL PROIECTULUI SF: DA  , PT: DA ;  DE: DA ;In derulare : NU 
DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

- In prezent  spatiu de depozitare este insuficient , este 
necesara  construirea unei anexe ; 

- Terenul de  sport pe care isi desfasoara orele de 
educatie fizica elevii, este impropriu, nu este 
amenajat corespunzator. Avand in vedere importanta 
sportului si a educatiei fizice , este necesara 
contruirea unui teren de sport. 

- Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
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37. AMENAJARE DE  RIGOLE LA DRUMURILE LOCALE     
MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

Consiliul Local   DANCIULESTI respectiv Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

150.000 EURO  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local  .                                                                                                                          
FONDURI NATIONALE / GUVERNAMENTALE  

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 – 2020 

 
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL  / Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Oltenia / MADR – AFIR  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud-Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE Asigurarea unui sistem de colectare si dirijare a apelor 

pluviale, pentru protectia drumurilor locale  
REZULTATELE 
OBTINUTE 

- Amenajarea de rigole  pentru drumurile locala, in asa 
fel incat sa fie asigurata descarcarea apelor pluviale; 

- Mentinerea in stare  buna a drumurilor locale, o 
perioada cat mai indelungata  

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 

 
STADIUL PROIECTULUI SF: NU , PT: NU ;  DE: NU ;In derulare : NU 
DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

- Din bugetul local au fost executate lucrari de  
modernizare a drumurilor locale.  

- Pentru mentinerea acestora in stare foarte buna si 
asigurarea scurgerii apelor pluviale este necesara 
amenajarea  de rigole care sa asigure preluarea si 
dirijarea apelor pluviale. 

-  Lucrarile se vor executa etapizat, in raport cu 
posibilitatile financiare ale comunei. 

- Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
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38. CONSTRUIRE STRUCTURA DE AGREMENT TURISTIC, STRAND, PARC DE 
DISTRACTII (INCLUSIV IMPREJMUIRI SI  UTILITATI) 

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

Consiliul Local   DANCIULESTI respectiv Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

2.000.000 EURO  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local.                                                                                                 
FONDURI NATIONALE / GUVERNAMENTALE  
FONDURI EUROPENE  

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 – 2020 

 
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL  / Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Oltenia / MADR – AFIR  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud-Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE CRESTEREA ATRACTIVITATII TURISTICE A LOCALITATII  
REZULTATELE 
OBTINUTE 

- Construirea unei  structuri  de agrement turistic, 
incluzand un strand, parc de distractii,imprejmuiri si  
utilitati) . 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Turisti 

STADIUL PROIECTULUI SF: DA  , PT: DA ;  DE: NU ;In derulare : NU 
DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

- Avand in vedere resursele naturale (relief, izvoare 
naturale termale) si  amplasarea intr-o zona cu 
peisaje bine pastrate  crearea unei zone de agrement 
ar constitui o sansa pentru dezvoltarea turismului si 
agroturismului in comuna. 

 Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
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39. REALIZAREA UNUI SISTEM DE UTILIZARE A ENERGIEI REGENERABILE – CENTRALA 
FOTOVOLTAICA PRODUCERE CURENT ELECTRIC   

MANAGEMENTUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

Consiliul Local   DANCIULESTI respectiv Primar  

VALAREA 
PROIECTULUI(estimativ) 

1.500.000 EURO  

SURSA POSIBILA DE 
FINANTARE 

Buget Local  .                                                                                                                          
FONDURI NATIONALE / GUVERNAMENTALE  
FONDURI EUROPENE  

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 
FONDURI EUROPENE  Fondul European de  Dezvoltare Regionala  2014 – 2020 

/ Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  
PROGRAM  PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL    

PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA  
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

MDRAP  - Agentia de Dezvoltare SV Oltenia / MADR – AFIR  

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea Sud-Vest Oltenia 
JUDETUL Gorj 
LOCALITATEA DANCIULESTI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE PRODUCEREA SI UTILIZAREA  ENERGIEI REGENERABILE   
REZULTATELE 
OBTINUTE 

- Reducerea la maxim a costurilor cu energia electrica a 
institutiilor publice ; 

- Construirea unei centrale fotovoltaice / sistem de 
producere a energiei   electrice care sa produca  
necesarul de energie electrica pentru comunitate,  cu 
costuri cat mai reduse. 

POTENTIALII 
BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA 

- Locuitorii comunei DANCIULESTI 
- Potentialii investitori 
- Agentii economici din zona 
- Turisti 

STADIUL PROIECTULUI SF: DA  , PT: DA ;  DE: NU ;In derulare : NU 
DURATA PROIECTULUI 24-36 LUNI – in corelatie cu posibilitatile de finantare 
JUSTIFICAREA 
NECESITATII 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

- Costurile cu energia electrica pentru institutiile publice 
( primarie, consiliu local, servicii publice , scoli , 
dispensare) sunt foarte ridicate . O mare parte din 
bugetul local acopera aceste cheltuieli, diminuand 
resursele pentru alte obiective de stricta necesitate 
necesitate. Realizarea unei investitii care sa contribuie 
la utilizarea energiei solare si la reducerea costurilor 
cu utilitatile ar insemna  o solutie  pentru comunitatea 
locala, o economie substantiala la bugetul local. 

 Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
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PARTEA a IV-a  –  FONDURI EUROPENE, PROGRAME DE 

DEZVOLTARE  CE POT CONTRIBUI LA REALIZAREA 

PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE A COMUNEI 

DANCIULESTI 

 

1. FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE RURALA -  PROGRAMUL NATIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020 

M 07 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 
ariile de intervenție și la obiectivele transversal. 

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, 
social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care le 
deţin. 

În conformitate cu definiţia naţională, zona rurală din România cuprinde 2861 comune care 
acoperă 87,5% din teritoriu și 45% din populaţie. Dezvoltarea economică şi socială durabilă a 
zonei rurale este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi serviciilor de bază 
existente.  

Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine 
decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din România şi care, cu atât mai mult, 
reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. 
Zonele rurale sunt caracterizate de populaţie în curs de îmbătrânire şi puternică tendinţă de 
emigrare, în special a tinerilor. 

În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea 
spațiului rural românesc: 

 dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale   

 crearea de locuri de muncă în mediul rural  

 conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale  

 reducerea gradului de sărăcie  și a riscului de excluziune socială. 

După cum se precizează și în Acordul de Parteneriat, aceste nevoi au fost identificate (în cadrul 
obiectivului tematic 9), astfel că prin intermediul FEADR se urmărește reducerea riscului de 
sărăcie în zonele rurale prin investiții în infrastructura la scară mică privind drumurile, apă/apă 
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uzată, educație, patrimonial cultural precum și creșterea accesului populației rurale la 
infrastructura de bază și servicii. 

Dezvoltarea infrastructurii de bază 

Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu 
apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt 
necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, 
condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei 
economii rurale competitive. 

La nivelul anului 2011, România dispunea de o rețea de drumuri comunale (cu o lungime de 
31.639 km) din care 48% erau drumuri pietruite şi 29% drumuri de pământ (fiind de multe ori 
impracticabile în perioadele cu precipitaţii). 

În ceea ce privește accesul la reţelele de distribuţie a apei/apei uzate, acesta rămâne redus în 
comparație cu mediul urban (astfel pentru rețeaua de distribuție a apei potabile 70,29% față de 
99%  iar pentru rețeaua de canalizare 21,53% față de 96,9%). 

Chiar dacă în ultimii ani, infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu apă și 
infrastructura de apă uzată) a fost susținută din fonduri naționale și europene, este încă 
subdezvoltată împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă. 

În urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se are în vedere înființarea 
sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă/apă uzată/tratare a apei 
reziduale în vederea respectării angajamentelor de ţară în conformitate cu Directiva91/271/CEE 
și a rețelei de drumuri de interes local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile 
comune de asigurare a unei dezvoltări durabile în comunităţile rurale. Sistemele existente de 
rețele de alimentare cu apă/apă uzată sunt adeseori caracterizate de un management al apelor 
ineficient, cu un nivel mare de pierderi. Aceste pierderi au ca efecte secundare: consumul 
suplimentar de energie și apă, deteriorarea calității apei potabile precum și poluarea apelor 
subterane în cazul rețelei de apă uzată. 

Pentru o dezvoltare unitară şi coerentă a zonelor rurale și reducerea riscului de finanțare a unor 
investiții fragmentate, în ceea ce privește infrastructura de drumuri și infrastructura de apă/apă 
uzată, vor fi prioritizate acele investiții care vin în completarea celor finanțate prin POS Mediu 
și/sau POIM, precum și a celor care au în vedere conectivitatea drumurilor și rolul multiplu al 
acestora către diverse căi de transport. 

Rezultatul acestor investiții va fi o infrastructură rutieră de interes local și o infrastructură de 
apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și 
economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale. 

Infrastructura educațională/socială nu are capacitatea de a susține un nivel decent de 
educaţie și îngrijire a copiilor antepreșcolari și școlari. 
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Facilitățile legate de educația preșcolară (grădinițe) se confruntă cu un deficit major în ceea ce 
privește infrastructura, astfel că, procentul de acoperire cu grădinițe în mediul rural, era de doar 
7,44 % din numărul total de grădinițe înregistrat la nivel național în anul școlar 2012-2013. 

În ceea ce privește gradul de instruire al fermierilor, comparativ cu numărul mare de ferme, în 
România se constată un număr mic de fermieri instruiți, un aspect puternic influențat de 
scăderea absolvenților de învățământ secundar cu profil agricol. Astfel, numărul unităților de 
învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului 
și a școlilor profesionale în domeniul agricol a scăzut în ultimii 15 ani cu peste 80%, în 2011 
fiind înregistrate în mediul rural 34 unități de învățământ secundar superior, filiera tehnologică 
cu profil resurse naturale și protecția mediului, acestea nefiind modernizate și dotate 
corespunzător. Lipsa unei pregătiri de specialitate corespunzătoare, a interesului tinerilor pentru 
studii medii în domeniul agricol, în contextul intensificării practicării agriculturii în zonele rurale, 
duc la un management deficitar al exploatațiilor agricole și la adâncirea sărăciei cu care zonele 
rurale se confruntă deja. 

Totodată, infrastructura socială actuală nu are capacitatea de a susține un nivel decent de trai 
în zonele rurale. Întâlnim un deficit major în ceea ce privește posibilitățile oferite îngrijirii copiilor 
antepreșcolari, respectiv un număr scăzut al creșelor existente în rural. Astfel, la nivelul anului 
2011 din totalul de 295 creșe, doar 1% se aflau în mediul rural, în contextul în care, din totalul 
copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani, 45,5% erau înregistraţi în mediul rural. 

În ceea ce privește facilitățile de tip after-school în mediul rural, accesul școlarilor la activități 
educaționale în afara curriculei școlare precum și la activități recreative, se constată un deficit 
substanțial, inegalitățile de șanse între copii de aceeași vârstă din mediul urban și rural sunt 
multiple și au ca numitor comun atât lipsurile materiale ale familiei cât şi accesul precar la 
servicii de educație și de protecție socială. 

Astfel, pentru diminuarea discrepanțelor existente între mediul urban și rural care determină un 
impact deosebit de negativ și inechitate privind oportunitățile de dezvoltare se impune 
necesitatea continuării efortului de a sprijini dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
educaționale în mediul rural, în vederea facilitării accesului la infrastructura educațională cu 
profil agricol în zonele rurale precum și a accesului la servicii sociale și de îngrijire a copilului. 
Intervențiile în mediul rural în susținerea infrastructurii sociale de tip after-school și a acelei 
educaționale, de tip grădiniță, contribuie atât la diminuarea discriminării privind accesul pe piața 
muncii a femeilor, cât și creșterea nivelului de educație a minorităților naționale și a populației 
rurale, conducând astfel la asigurarea egalității de șanse și evitarea desegregării. 

Investițiile vor fi realizate în conformitate cu strategia de dezvoltare 
națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții și în 
conformitate cu cerințele pieței forței de muncă agricole, astfel contribuind la incluziunea pe 
piața muncii și totodată dezvoltare economică. 
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Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural respectiv realizarea de 
investiții pentru conservarea patrimoniului cultural de interes local, de clasă B și 
modernizarea căminelor culturale din spațiul rural. 

Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă de dezvoltare locală şi 
este caracterizată de un patrimoniu cultural material și imaterial divers. Pentru a păstra 
nealterată moștenirea rurală și identitatea națională şi pentru a le valorifica pe post de 
instrument de dezvoltare economică locală, în următoarea perioadă de programare vor fi 
sprijinite acțiuni de protejare a patrimoniului cultural de interes local, clădiri și monumente de 
patrimoniu identificate conform Legii 422/2001, în grupa B - monumentele istorice 
reprezentative pentru patrimoniul cultural local, inclusiv așezăminte monahale. 

O parte integrantă a moștenirii culturale o reprezintă și așezămintele monahale. De-a lungul 
vremii, acestea s-au constituit în centre de acumulare și diseminare a valorilor culturale, prin 
prezervarea culturii și transmiterea ei generațiilor următoare. Așezămintele monahale din 
România au ca specific păstrarea identităţii şi tradiţionalității naţionale prin practicile 
meșteșugărești, culinare și agricole, dar și prin conservarea stilurilor arhitecturale specific 
regiunilor în care sunt construite. Din numărul total de 18.439 al unităţilor de cult din România, 
doar 276 (1,5%) sunt mănăstiri, 74 (0,4%) sunt schituri, iar aproape jumătate din mănăstirile 
din România (49,3%) şi peste 56% din schituri sunt monumente istorice. 

În plus, determinarea identității socio-culturale necesită luarea în considerare a unor factori cum 
ar fi educația și accesul la cultură. Astfel, o componentă importantă a vieții sociale este și cea 
culturală, domeniu care poate contribui la creșterea gradului de atractivitate a satului pentru 
populația tânără. Având în vedere starea avansată de degradare precum și dotările 
nesatisfăcătoare, numeroase cămine culturale, deși beneficiază de un sediu propriu, fiind în 
proprietatea comunelor, nu şi-au mai putut desfăşura activitatea. Astfel, se impune, 
modernizarea și dotarea căminelor culturale. 

Legătura măsurii cu nevoile Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea 
nevoilor, privind: 

„Infrastructură de bază și servicii adecvate în zonele rurale” (020), „Patrimoniul local conservat” 
(022), „Modernizarea infrastructurii de învățământ agricol”(026) și nevoia in frastructură de 
bază și servicii adecvate în localitățile rurale din bazinele pomicole (12) identificată în secțiunea 
4.2 a Subprogramului Tematic Pomicol (STP). 

Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile vor fi desfăşurate în cadrul a două 
submăsuri: 

 investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în mediul rural, 
sM7.2  

 investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural în mediul rural, sM7.6. 
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7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica 

       Submăsură: 

• 7.2 - sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de 
infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile 
și a sistemelor de economisire a energiei. 

Descrierea tipului operațiunii 

În cadrul acestei submăsuri vor fi sprijinite investiții pentru îmbunătățirea infra structurii 
de bază la scară mică în vederea unei dezvoltări economice durabile și a reducerii sărăciei în 
spațiul rural. 

Scopul sprijinului acordat prin măsură este pentru creșterea numărului de locuitori din zonele 
rurale care beneficiază de infrastructură de bază îmbunătățită. 

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport: 

a) Investiții în active corporale: 

Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată: 

 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă; 

 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată; 

 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local 

Infrastructură educațională: 

 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 
școlilor din mediul rural  

 extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, 
filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în 
domeniul agricol 

Infrastructură socială:  

 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-
school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural. 

b) Investiții în active necorporale: 

 costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și 
achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe 
piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi 
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realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 
construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție 

Acțiuni neeligibile 

 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub incidența 
proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu  

 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac parte din 
aglomerări sub 2.000 l.e.  

Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și 
art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013. 

 

Beneficiari 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare  

 ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și 
infrastructură de tip after-school). 

Costuri eligibile 

Cheltuieli eligibile* specifice 

Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de 
apă/apă uzată : 

 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac 
parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.  

 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale 
care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.  

 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local. 

Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială: 

- înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 
școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă  
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- extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, 
filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în 
domeniul agricol  

     - înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 
after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusive demolarea, în 
cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

*Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1 

Cheltuieli neeligibile* specifice: 

 Contribuția în natură  

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente  

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

*Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1 

Condiții de eligibilitate 

Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili  

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă 
de minim 5 ani de la ultima plată  

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată  

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-
măsură  

 Investiția să se realizeze în spațiul rural  

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General  

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia  

 Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale care fac 
parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.  

 Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile 
aprobate pentru apă/apă uzată  
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 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului 
Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare  

 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună 
cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există  

Principii generale 

 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în 

infrastructura de apă/apă uzată  

 Principiul gradului de acoperire a populației deservite. 

Principii specifice pentru investițiile în drumuri 

 Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de 
transport  

 Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a 
investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fondurieuropene. 

Principii specifie pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată 

 Principiul prioritizării investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin POS Mediu și/ sau 
POIM. 

Principii specifice pentru investițiile în infrastructura aferentă serviciilor educaționale și sociale 

 Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socioeconomic a 
zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind stabilirea potențialului socio-
economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de către MADR  

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice 

locale și ONG-uri, de până la 100% în cazul proiectelor de apă/apă uzată, sub rezerva aplicării 
art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 

 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura 
de drumuri, apă sau apă uzată)  

 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii 

integrate de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri  

 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială  
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 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiectecare 
vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează 
infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu 
va depăși 100.000 euro. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani 
fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ 
beneficiar. 

Alocarea financiară a submăsurii 7.2. - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de 
bază la scară mică este de 85% din alocarea totală a măsurii. 

7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

Submăsură: 

 7.6 - sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și 

modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor al peisajelor rurale și al siturilor de 
înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de 
sensibilizare ecologică 

Descrierea tipului operațiunii 

Această sub-măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi 
modernizare, obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv 
a așezămintelor culturale- cămine culturale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra 
turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor de 
turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la 
atractivitatea zonelor rurale. 

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport: 

a) Investiții în active corporale pentru: 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă B: 

 construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale 
de clasă B  
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 restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B  

 modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

b) Investiții în active necorporale: 

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și 
achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe 
piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi 

realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 
construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. 

Tip de sprijin 

 Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 
art. 63 ale R. (UE) nr.1305/2013. 

Beneficiari 

 Comunele definite conform legislației în vigoare  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare  

 Unități de cult conform legislației în vigoare  

 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 
patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B. 

Costuri eligibile 

Cheltuielile eligibile* specifice: 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă B  

 construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale 
de clasă B  

 restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B  

 modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

Cheltuieli neeligibile* specifice: 

  Contribuția în natură  
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 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente  

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili  

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată  

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții  

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 
măsură  

 Investiția să se realizeze în spațiul rural  

 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la finalizarea 
acesteia  

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 
minim 5 ani, de la ultima plată. 

Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție 

Pentru investițiile de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local 

 Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu potențial 
de dezvoltare turistic  

 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate. 

Pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale 

 Principiul gradului de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic al localității rurale  

 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va 
depăși 500.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro. 
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Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani 
fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
Euro/ beneficiar. 

Alocarea financiară a submăsurii 7.6. Investiţiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
reprezintă 15% din alocarea totală a măsurii. 

Prin sub-măsura 7.2 vor fi sprijinite investițiile în drumurile publice de interes local (drumuri 
comunale, drumuri vicinale, străzi din interiorul localităților) care aparțin proprietății publice a 
comunei în timp ce prin sub-măsura 4.3 vor fi sprijinite investițiile pentru drumurile de acces la 
fermă (drumuri de exploatare). 

7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

Submăsură: 

 7.6 - sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și 

modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor al peisajelor rurale și al siturilor de 
înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de 
sensibilizare ecologică. 

Descrierea tipului operațiunii 

Această sub-măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi 
modernizare, obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv 
a așezămintelor culturale- cămine culturale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra 
turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor de 
turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la 
atractivitatea zonelor rurale. 

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport: 

a) Investiții în active corporale pentru: 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă B: 

 construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale 
de clasă B  

 restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B  
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 modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

b) Investiții în active necorporale: 

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și 
achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe 
piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi 
realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 
construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. 

Tip de sprijin 

  Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 
art. 63 ale R. (UE) nr.1305/2013. 

Beneficiari 

 Comunele definite conform legislației în vigoare  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare  

 Unități de cult conform legislației în vigoare  

 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 
patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B. 

Cheltuielile eligibile* specifice: 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă B  

 construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale 
de clasă B  

 restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B  

 modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

Cheltuieli neeligibile* specifice: 

 Contribuția în natură  

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente  

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 
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Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili  

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată  

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții  

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 
măsură  

 Investiția să se realizeze în spațiul rural  

 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la 

finalizarea acesteia  

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 
minim 5 ani, de la ultima plată. 

Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție 

Pentru investițiile de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local 

 Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile ruralecu potențial 
de dezvoltare turistic  

 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale 

desfășurate. 

Pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale 

 Principiul gradului de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic al localității rurale  

 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale 

desfășurate. 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și vor avea 
în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in 
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

De asemenea, principiile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din nivelul 
de dezvoltare al sectoarelor prioritare identificate în strategia programului. 
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Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va 
depăși 500.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 
euro. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani 
fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
Euro/ beneficiar. 

Alocarea financiară a submăsurii 7.6. Investiţiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
reprezintă 15% din alocarea totală a măsurii. 

Cu privire la aspectele referitoare la investițiile pentru protejarea patrimoniului cultural de 
interes local, principala problemă identificată a fost legată de necorelarea punctajului acordat 
pentru criteriul de selecție referitor la proiectele care promovau investiții în scopul conservării 
specificului local și a moștenirii culturale, cu valoarea acestui tip de investiții. 

Pentru perioada 2014-2020, a fost aleasă o altă abordare, în sensul sprijinirii acestui tip de 
investiții printr-o submăsură separată, cu o alocare specifică. 

Pentru o bună acoperire teritorială din punct de vedere al tipurilor de acţiuni şi al potenţialilor 
beneficiari, inclusiv a facilitării accesului acestora la diverse fonduri, iar pe de altă parte pentru 
asigurarea unui sistem eficient de implementare care să conducă la o bună administrare şi în 
final la o dezvoltare echilibrată şi durabilă în elaborarea PNDR, s-a urmărit asigurarea demarcării 
şi complementarităţii între FEADR şi alte fonduri. 

De asemenea, măsura vizează tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 
financiare și direcționarea sprijinului în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală. 

Măsura 7 creează premisele îndeplinirii priorităților identificate în strategia 

privind îmbunătățirea infrastructurii la scară mică din mediul rural precum și protejarea 
patrimoniului și moștenirii culturale din mediul rural. 

În urma analizei realizate de AM și Agenția de plată, pe baza experienţei dobândite în perioada 
de programare 2007-2013, se poate concluziona că verificarea şi controlul măsurii sunt 
asigurate atât prin prisma pregătirii profesionale cât și îmbunătățirea procedurilor de lucru, 
astfel încât să nu se prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene. 
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 M08 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității 
pădurilor 
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la ariile 
de intervenție și la obiectivele transversale 

Suprafața totală a Fondului Forestier Național (FFN) și a Vegetației Forestiere din Afara Fondului 
Forestier Național (VFAFFN) s-a menținut la un nivel constant în timp, astfel că la nivelul anului 
2012 aceasta era de 6.746.906 ha (INS), reprezentând cca 28.3% din suprafața totală a 
fondului funciar național, sub media europeană de 37,6%, și sub nivelul optim pentru România 
identificat de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, respectiv 35%. 

În comparație cu distribuția proporțională relativ egală a principalelor forme de relief la nivelul 
fondului funciar național, la nivelul FFN se constată un dezechilibru evident in ceea ce privește 
repartiția acestora pe principalele forme de relief, cu marea majoritate a pădurilor localizate în 
zonele de munte (52%) și deal (37%) și cu un deficit pregnant de suprafețe acoperite cu 
pădure în zona de câmpie (11%). În conformitate cu prevederile Codului Silvic, judeţele în care 
suprafaţa pădurilor reprezintă mai puţin de 16% din suprafaţa totală a fondului funciar sunt 
considerate zone deficitare în păduri. 

Deşi una din cele mai importante măsuri din cadrul PNDR în ceea ce priveşte sechestrarea 
carbonului şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice, mai ales în zonele deficitare în păduri, 
măsura similară implementată prin PNDR 2007-2013 a fost intr-o măsură foarte mică accesată. 
Astfel, la sfârşitul anului 2013 erau contractate 29 de proiecte, cu o valoare publică totală de 
2.4 mil. euro, reprezentând cca. 1% din alocarea publică totală iniţială de cca. 230 mil. euro. 
Principala cauză identificată pentru slaba accesare a măsurii fiind nerecunoaşterea costurilor 
reale necesare creării unor păduri cu structuri adaptate condiţiilor locale şi rezistente la stresul 
climatic. 

Creșterea suprafeței ocupate cu păduri este unul dintre obiectivele Strategiei Naționale pentru 
Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030 și Strategiei Naţionale a României 
privind Schimbările Climatice 2013 - 2020, precum și o obligație și prioritate națională definită în 
cadrul Codului Silvic. Strategia Uniunii Europene pentru păduri și sectorul forestier recunoaşte, 
de asemenea, potenţialul de a contribui al pădurilor prin sechestrarea carbonului la obiectivul 
global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Împădurirea terenurilor agricole și neagricole este o măsură menită, în principal, să contribuie la 
reducerea concentrației de gaze cu efect de seră din atmosferă prin captarea CO2, la reducerea 
eroziunii solului, cresterea retentiei apei in sol, precum și la adaptarea agriculturii din România 
la schimbările climatice așteptate, caracterizate prin creşterea temperaturilor medii anuale şi 
scăderea volumului de precipitaţii. Astfel, trupurile de pădure, perdelele sau cordoanele 
forestiere de protecție nou create pe terenurile agricole și neagricole, mai ales în zonele de 
câmpie, vor avea efecte pozitive asupra climatului local, contribuind la combaterea efectelor 
secetelor excesive, ameliorarea climatului local şi a regimului hidric edafic, reducând evaporaţia 
şi transpiraţia la nivelul plantelor. În regiunile de munte şi deal, crearea de suprafețe împădurite 
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contribuie la reducerea eroziunii solului, îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei și atenuarea 
riscului la inundaţii şi a efectelor negative ale viiturilor. Pe lângă influenţa pozitivă asupra 
condiţiilor de climă, pădurile nou create contribuie și la creșterea diversității biologice la nivel 
local prin refacerea habitatelor și ecosistemelor și crearea de zone de tranziție propice 
dezvoltării populațiilor de insecte, păsări și mamifere. 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, care completează 
raţionamentul intervenţiei prin această măsură. 

 

Legătura măsurii cu nevoile identificate 

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui, în principal, la nevoia de creștere a 
suprafețelor împădurite (Nevoia 14). Totodată, prin efectele benefice asupra componentelor de 
mediu locale, măsura se adresează, în mod secundar, nevoilor de protecție și îmbunătățire a 
resurselor de sol (Nevoia 16), de adaptare la efectele schimbărilor climatice (Nevoia 17), 
precum și de reducere a nivelului de emisii GES (Nevoia 18). 

Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile vor fi desfăşurate în cadrul unei sub-
măsuri: 

sM8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite 

Contribuţia măsurii la domeniile de intervenţie (DI) 

DI 5E - Promovarea conservării şi a sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură Prin 
realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere se va promova stocarea carbonului în 
biomasa vegetală (din sol și de deasupra solului), în materia organică moartă, precum și în sol. 

Efecte secundare: 

Măsura 8 este direct programată sub domeniul de intervenție indicat anterior. În plus, este de 
așteptat ca măsura să contribuie indirect la obiectivele aferente domeniilor de intervenție 
următoare: 

DI 4A - Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în 
zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a 
activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene 

Trupurile de pădure şi perdelele forestiere de protecție nou create vor contribui la creșterea 
diversității biologice prin refacerea habitatelor și ecosistemelor locale și crearea de zone de 
tranziție propice dezvoltării populațiilor de insecte, păsări și mamifere. 

DI 4B - Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor 
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Crearea de suprafețe împădurite va contribui la ameliorarea regimului hidric, îmbunătăţirea 
capacităţii de retenţie a apei, atenuarea riscului la inundaţii, precum şi la diminuarea efectelor 
negative ale viiturilor. 

DI 4C - Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului 

Împăduririle promovate prin Măsura 8 vor contribuie la reducerea eroziunii eoliene a solului, în 
special în zonele de câmpie, precum şi la reducerea eroziunii solului provocată de viituri în 
zonele de deal şi munte. 

8.1 Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite 

Submăsură: 

 8.1 - sprijin pentru împădurire/crearea de suprafețe împădurite Descrierea tipului operațiunii 

Sprijinul acordat prin această sub-măsură are ca obiectiv creşterea suprafeţei ocupate de păduri 
la nivel național prin promovarea împăduririi suprafeţelor agricoleşi neagricole, contribuind 
astfel la susţinerea sechestrării carbonului, adaptarea la efectele schimbărilor climatice, 
reducerea eroziunii solului, îmbunătățirea capacității de retenție a apei, precum și la refacerea și 
conservarea biodiversității locale. 

Sprijinul acordat acoperă costurile legate de: 

 lucrările de înființare a plantației, inclusiv costurile cu realizarea proiectului tehnic de 
împădurire, 

 întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv, 

 efectuarea a doua lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv, 

 acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața 
împădurită. 

Lucrările de împădurire până la atingerea stării de masiv (maximum primii 6 ani) se execută în 
baza unui proiect tehnic care va respecta Normele tehnice nr. 1 (în cazul realizării de trupuri de 
pădure) sau Normele tehnice nr. 2 (în cazul realizării de perdele forestiere de protecție), 
precizate în capitolul Trimiteri la alte acte legislative, 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 îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic. 

Următoarele categorii de teren nu sunt eligibile pentru sprijin prin această măsură: 

 terenuri grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform 
evidenţelor cadastrelor locale, 

 terenuri care fac obiectul unor litigii, 
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 terenuri menţionate la momentul depunerii aplicaţiei în programe sau planuri naţionale sau 
locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major , 

 pajişti naturale permanente, cu excepţia celor afectate, conform proiectului tehnic, de 
fenomene de degradare a solului, și anume: eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, 
eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri 
noroioase, prezența aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni 
torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezența nisipurilor mobile), 

 terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă. 

Tip de sprijin 

Sprijinul acordat prin această măsură este reprezentat de costuri standard, care se referă la: 

 Prima de înființare (denumita in cadrul masurii Prima 1) a plantațiilor forestiere, care acoperă 
și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire. 

  Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă (denumită în cadrul măsurii Prima 2), pentru 
o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere 
și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi. 

Deținătorii de terenuri agricole și neagricole proprietate a statului și deținătorii de terenuri 
agricole și neagricole proprietate a unităților administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale 
acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1. 

Beneficiari 

Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinătorii publici și privați de teren agricol şi 
neagricol și formele asociative ale acestora. 

În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar dacă 
autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate 
administrativ teritorială (UAT) de nivel LAU 2. 

Costuri eligibile 

Solicitanţii vor primi sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole şi neagricole, constând în 
cele două tipuri de prime acordate. Costurile eligibile pentru cele două tipuri de prime sunt 
următoarele: 

Costuri eligibile pentru calcularea Primei 1: 

 Costuri necesare întocmirii proiectului tehnic de împădurire (variabile în funcție de suprafața 
împădurită, care acoperă cheltuieli efectuate înaintea încheierii contractului). Formula de calcul 
(formula 1) a valorii cheltuielilor pentru proiectul tehnic se prezintă mai jos la titlul "sume şi rate 
de sprijin", 
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 Costuri legate de lucrările pentru înființarea plantației (costuri standard pentru cele trei tipuri 
de forme de relief – câmpie, deal, munte și cele două categorii de teren – agricol, neagricol). 

Costuri eligibile pentru calcularea Primei 2: 

 Costuri legate de lucrările de întreținere a plantației pentru o perioadă de maximum 6 ani 
(perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației este stabilită în cadrul 
proiectului tehnic de împădurire), asimilată termenului de închidere a stării de masiv (costuri 
standard pentru fiecare an de întreținere a plantației și cele trei tipuri de forme de relief – 
câmpie, deal, munte)  

 Costuri necesare realizării celor două lucrări de îngrijire a arboretelor efectuate după 
închiderea stării de masiv (costuri standard pentru cele două lucrări de îngrijire a arboretelor pe 
cele trei tipuri de forme de relief – câmpie, deal, munte)  

 Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor 
agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani  

Alte costuri eligibile: 

 Costuri pentru refacerea plantației acordate în cazul apariției unui eveniment produs de factori 
biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreținere a plantației (până la 
maximum 75% din costul standard legat de lucrările pentru înființarea plantației, dacă pierderile 
de puieți depășesc pragul de 20%). 

 Costuri legate de lucrările de întreținere a plantației pentru anul I pentru suprafața plantației 
neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, în cazul refacerii plantației ca 
urmare a apariției unui astfel de eveniment. 

Costuri neeligibile 

 Înfiinţarea de plantaţii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, arbori cu 
creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie sau pomi de Crăciun. 

Condiții de eligibilitate 

 Terenurile eligibile sunt cele agricole şi cele neagricole (conform definiţiilor prevăzute de fişa 
tehnică a măsurii) situate pe întreg teritoriul naţional. 

 Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de perdele forestiere de 
protecție va fi de cel puţin 0,5 ha iar suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel puțin 
0,1 ha. 

 Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de trupuri de pădure va fi 
de cel puţin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel puțin 0,5 ha. 
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 Persoanele juridice aflate în dificultate aşa cum sunt definite conform prevederilor Orientărilor 
privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în 
dificultate nu sunt eligibile. 

 Proiectele de împădurire pe terenurile aflate în siturile Natura 2000 trebuie să corespundă 
obiectivelor stabilite pentru aceste zone, fiind însoţite de Acord de mediu/Aviz Natura 2000. 

Principii privind stabilirea criteriilor de selecţie: 

 Principiul amplasării terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire 
situate în zonele deficitare în păduri, precizate în capitolul ”Alte informații suplimentare specifice 
măsurii”)  

 Principiul mărimii plantaţiei (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu 
suprafaţă mai mare)  

 Principiul funcției de protecție (se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de 
protecție)  

 Principiul funcţiei de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate împădurii terenurilor 
situate în UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcție de valorile 
indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare)  

 Principiul diversității speciilor (se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel 
puţin 2 specii de bază în compoziţie). 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile. 

În cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul 
realizării primei lucrări de întreținere a plantației, constatat conform prevederilor legale de către 
autoritățile publice desemnate, dacă pierderile de puieți depășesc pragul de 20%, costurile cu 
refacerea plantației pot fi acoperite până la maximum 75% din costul standard legat de lucrările 
pentru înființarea plantației, în funcţie de lucrările de replantare necesare. În acest caz, costurile 
de întreținere a plantației din primul an vor fi plătite proporțional cu suprafața plantației 
neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici. 

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect, care înglobează toate costurile aferente 
Primelor 1 şi 2 care vor fi plătite pe toată durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 
7.000.000 euro. 

M 11 - Agricultură ecologică 
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la ariile 
de intervenție și la obiectivele transversale 
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Agricultura ecologică promoveavează practici agricole extensive, furnizând bunuri publice de 
mediu și răspunzând cererii societății pentru utilizarea practicilor agricole prietenoase cu mediul, 
dar și cererii crescute a consumatorilor pentru produsele ecologice. Practicile specifice 
agriculturii ecologice contribuie la protejarea biodiversităţii, menţinerea fertilităţii şi 
funcţionalităţii solului, reducerea poluării resurselor de apă (prin eliminarea scurgerilor de 
pesticide, mangementul strict al gunoiului de grajd) şi îmbunătăţirea managementului apei 
(îmbunătăţirea structurii solului, reducerea riscului și severităţii inundațiilor și a secetei, în 
contextul schimbărilor climatice), reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi asigurarea unor 
condiţii de bunăstare a animalelor (densitatea redusă a efectivelor de animale). În plus faţă de 
beneficiile acestora de mediu, acestea pot servi ca bază pentru creşterea valorii adăugate a 
producţiei agricole şi dezvoltarea activităţilor economice la nivel local. De asemenea, prin 
sprijinul acordat pajiștilor utilizate în sistem ecologic se va realiza o corelare pozitivă între 
conservarea biodiversității și respectarea standardelor de bunăstare a animalelor. Prin sprijinul 
acordat în cadrul acestei măsuri, fermierii vor fi încurajaţi să treacă de la metodele de 
agricultură convenţională la cele specifice agriculturii ecologice, precum şi să menţină aceste 
metode după perioada iniţială de conversie. 

Legătura măsurii cu nevoile 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea nevoilor privind: “Menţinerea 
şi îmbunătăţirea resurselor de apă” (015) şi “Protecţia şi îmbunătăţirea resurselor de sol“ (016) 
identificate în secţiunea 5.5 a programului. 

Pentru a răspunde nevoilor identificate, sprijinul prin măsura 11 Agricultura ecologică va fi 
acordat în două direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor 
de agricultură ecologică. Prin urmare, sunt propuse a fi implementate două sub-măsuri: 

11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică şi menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică. Prin urmare, sunt propuse a fi implementate două sub-
măsuri: 

11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică, 

11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică. 

1.1.1.3.1. 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică 

Submăsură: 

 11.1 - plăți pentru practici și metode de conversie către agricultura ecologică 

1.1.1.3.1.1. Descrierea tipului operațiunii 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri se acordă pe unitatea de suprafață agricolă, 
fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte practici și metode specifice agriculturii 
ecologice, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007. 
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Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de 
maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene). 

După încheierea perioadei de angajament, beneficiarii submăsurii trebuie să menţină 
certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de 
agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării 
angajamentului respectiv . 

În perioada care urmează angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură 
ecologică, fermierii pot semna angajamente pentru menţinerea practicilor de agricultură 
ecologică (submăsura 11.2) pe suprafeţele agricole certificate. 

1.1.1.3.1.2. Tip de sprijin 

Plăți compensatorii cu intensitate de 100%. 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri se accordă pentru operațiunile realizate în 
vederea conversiei la agricultura ecologică. 

Submăsura conţine 6 pachete: 

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la 
agricultura ecologică, 

 Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică, 

 Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică, 

 Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică, 

 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică, 

 Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică 

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafaţă (hectar) ca plată compensatorie 
pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie 
angajamente voluntare pentru o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și 
maximum 3 ani (pentru culturi perene). 
Beneficiari 
Fermierii activi (utilizatori ai terenurilor agricole) înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. 

Costuri eligibile 

Costuri standard, calculate pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit 
rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice, care depăşesc nivelul 
obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază. 
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Costurile standard calculate pentru această submăsură nu includ costuri tranzacţionale şi costuri 
investiţionale. 

 Condiții de eligibilitate 

Suprafaţa eligibilă: 

 terenuri agricole din categoriile de folosinţă încadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 şi 5), 
livezi (Pachetul 3), vii (Pachetul 4) şi pajişti permanente (Pachetul 6), 

 angajamentele în cadrul submăsurii 11.1 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând 
posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor, 

 Pachetul 6 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică se poate aplica 
numai în unităţile administrativ-teritoriale care nu sunt eligibile în cadrul Măsurii 10 pentru 
pachetele aplicabile pe pajişti permanente (Pachetul 1, 2, 3.1, 3.2 şi 6), prezentate în Figura 
8.2.M.11-1 – harta P6 şi în Anexa Cap. 8.2 – lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13. 

Beneficiarul: 

 se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 
9 din R (UE) nr. 1307/2013, 

 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în 
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), 

 deține o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 
0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole), 

 este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca 
operator în agricultura ecologică, 

 încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare 
independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale, 

 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea 
angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub 
angajament). 

Cerinţe specifice ale angajamentelor  

 beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe 
suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a 
acestuia, 

 beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul 
angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel 
puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv, 
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 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor. 

 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare 

implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare 
sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură 
ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de 
identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, 
măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele 
de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor, 

 în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată 
perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Plata compensatorie reprezintă 100% sprijin public nerambursabil. 

Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 6 
pachete propuse. Acestea corespund unei compensări de 100% din pierderea de venituri și 
costuri suplimentare, pentru majoritatea culturilor. 

Datorită limitelor prevăzute în Anexa II a R (UE) nr. 1305/2013, două dintre plăți acoperă doar 
o parte din pierderea de venituri și costuri suplimentare: 

 în cazul plății compensatorii pentru conversia la agricultura ecologică pentru legume procentul 
este de 83% și plata compensatorie pentru conversie pentru plante aromatice acoperă 79% din 
pierderile de venituri calculate și costuri suplimentare. 

Plăţile compensatorii în cadrul pachetelor submăsurii 11.1 acordate pentru perioada de 
conversie sunt: 

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la 
agricultura ecologică - 293 euro/ha/an, 

 Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică - 500 euro/ha/an, 

 Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică - 620 euro/ha/an, 

 Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică - 530 euro/ha/an, 

 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică - 
365euro/ha/an, 

 Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 124 euro/ha/an, 
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Plăţile acordate în cadrul art. 29, se pot cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe 
suprafaţă: plăţi directe, plăţi acordate în baza art. 31 ”Plăți pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”. 

Pachetul 1 al submăsurii se poate combina cu pachetele 4 și 5 ale submăsurii 10.1 de agro-
mediu și climă, iar pachetul 2 al submăsurii se poate combina numai cu pachetul 4 al submăsurii 
10.1 de agro-mediu și climă. 

Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un 
an la altul între pachetele 1, 2 şi 5. 

 11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică 

Submăsură:  

• 11.2 - plăți pentru de menținerea de practici și metode pentru agricultura ecologică 

Descrierea tipului operațiunii 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri se acordă pe hectar de suprafață agricolă 
fermierilor care se angajează în mod voluntar să mențină practici și metode specifice agriculturii 
ecologice, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007. 
 

Angajamentele pentru menținerea agriculturii ecologice (inclusiv cele care urmează direct după 
perioada iniţială de conversie) se încheie pentru o perioadă de 5 ani. După perioada de 5 ani a 
angajamentelor pentru menținerea agriculturii ecologice acestea se pot prelungi anual, fără a 
depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. 

Tip de sprijin 

Plăți compensatorii cu intensitate de 100%. 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri se acordă pentru operațiunile realizate în vederea 
menținerii practicilor de agricultura ecologică. 

Submăsura conţine 6 pachete: 

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în 
agricultura ecologică, 

 Pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică, 

 Pachetul 3 - livezi certificate în agricultura ecologică, 

 Pachetul 4 - vii certificate în agricultura ecologică, 

 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică, 
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 Pachetul 6 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică 

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o plată 
compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care 
încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. 
Beneficiari 
Fermierii activi (utilizatori ai terenurilor agricole) înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. 
Costuri eligibile 

Costuri standard, calculate pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit 
rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice, care depăşesc nivelul 
obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază. 

Costurile standard calculate pentru această submăsură nu includ costuri tranzacţionale şi costuri 
investiţionale. 
Condiții de eligibilitate 

Suprafaţa eligibilă: 

 terenuri agricole din categoriile de folosinţă încadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 şi 5), 
livezi (Pachetul 3), vii (Pachetul 4) şi pajişti permanente (Pachetul 6), 

 angajamentele în cadrul submăsurii 11.2 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând 
posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor, 

 Pachetul 6 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică se poate aplica numai în 
unităţile administrativ-teritoriale care nu sunt eligibile în cadrul Măsurii 10  

Beneficiarul: 

 se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 
9 din R (UE) nr. 1307/2013, 

 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în 
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), 

 deține o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 
0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole), 

 este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca 
operator în agricultura ecologică, 

 încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare 
independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale, 

 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea 
angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub 
angajament). 
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Cerinţe specifice ale angajamentelor 

 beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe 
suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a 
acestuia, 

 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor, 

 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării 
angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure 
expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin 
servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea 
parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de 
management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la 
cerinţele specifice ale angajamentelor, 

 în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată 
perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha. 
În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului 
acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil Măsurii 11 
până la excluderea de la plată. 
Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Plata compensatorie reprezintă 100% sprijin public nerambursabil. 

Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 6 
pachete propuse. Acestea corespund unei compensări de 100% din pierderea de venituri și 
costuri suplimentare, pentru majoritatea culturilor. 

Datorită limitelor prevăzute în Anexa II a R (UE) nr. 1305/2013, una dintre plăți acoperă doar o 
parte din pierderea de venituri respectiv plata compensatorie pentru menținerea practicilor de 
agricultură ecologică pentru legume, procentul fiind de 89% din pierderile de venituri calculate 
și costuri suplimentare. 

Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pe ha din sprafaţa agricolă 
pentru fiecare din cele 6 pachete propuse: 

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în 
agricultura ecologică - 218 euro/ha/an, 

 Pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică - 431 euro/ha/an, 

 Pachetul 3 - livezi certificate în agricultura ecologică - 442 euro/ha/an, 

 Pachetul 4 - vii certificate în agricultura ecologică - 479 euro/ha/an, 

 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică – 
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350euro/ha/an, 

 Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 111 euro/ha/an. 

Plăţile acordate în cadrul art. 29, se pot cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe 
suprafaţă: plăţi directe, plăţi acordate în baza art. 31 ”Plăți pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”. 

Pachetul 1 al submăsurii se poate combina cu pachetele 4 și 5 ale submăsurii 10.1 de agro-
mediu și climă, iar pachetul 2 al submăsurii se poate combina numai cu pachetul 4 al submăsurii 
10.1 de agro-mediu și climă. 

Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un 
an la altul între pachetele 1, 2 şi 5. 

M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor 

Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la ariile 
de intervenție și la obiectivele transversale 

Sprijinul acordat prin măsura Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor 
are în vedere completarea măsurilor de conservare a biodiversității și a resurselor de sol pe 
terenuri forestiere din Fondul Forestier Național (FFN) aplicate prin sistemul actual de 
reglementare a gestionării pădurilor în România, prin promovarea de angajamente voluntare 
care să conducă la consolidarea gestionării durabile a terenurilor forestiere, contribuind 
suplimentar la conservarea și creșterea biodiversității, reducerea eroziunii solului, precum și la 
eforturile de combatere a schimbărilor climatice. 

Legătura măsurii cu nevoile identificate 

Prin efectele benefice în principal asupra comeponentelor de biodiversitate și sol, măsura se 
adresează nevoilor de menținere a diversității biologice și a valorii de mediu a terenurilor 
forestiere (Nevoia 012), de susținere a unui management eficient si durabil al pădurilor (Nevoia 
013), precum și de protecție și îmbunătățire a resurselor de sol (Nevoia 016). 

Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile vor fi desfăşurate în cadrul unei sub-
măsuri: 

sM15.1 - plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă 
Plăți pentru angajamente de silvo-mediu 

 

Submăsură: 

• 15.1 - plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă 
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Tip de sprijin 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Sprijinul este acordat 
anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie 
pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere 
care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. 

Beneficiari 

 Proprietarii de terenuri din FFN, care pot fi: 

o proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice 

o proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

o proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

 Asociații ale proprietarilor de terenuri prevăzuți anterior. 
Costuri eligibile 

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru 
fiecare pachet pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care 
depăşesc nivelul cerinţelor obligatorii relevante, înregistrate de deținătorii de terenuri forestiere 
în urma asumării angajamentelor voluntare de silvo-mediu. 

 Costurile standard calculate pentru sub-măsura plăți pentru angajamente de silvo-mediu nu 
includ costuri tranzacţionale şi investiţionale. 
Condiții de eligibilitate 

Suprafața eligibilă: 

 Fac obiectul aplicării măsurii terenurile acoperite cu păduri si terenuri destinate împăduririi sau 
reîmpăduririi, cu excepția suprafețelor încadrate în tipul I funcțional (T I), cu condiția ca 
terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din 
suprafața angajată. 

 Suprafața minimă pentru care se încheie angajamentul este de cel puțin 100 ha. 

 Suprafețele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în format electronic. 

 Suprafața trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare (amenajamentul se 
consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul verbal al conferinței a II-a de amenajare, 
act ce semnifică începerea perioadei de aplicare a amenajamentului). 

Beneficiari: 

 Beneficiarul este deținătorul unei suprafețe de teren forestier din cadrul FFN, localizată pe 
teritoriul României, 
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 Beneficiarul se angajează să mențină angajamentul de silvo-mediu pentru o perioada de 5 
ani, de la data semnării acestuia, 

 Beneficiarul se angajează să respecte cerințele specifice pachetelor de silvo-mediu pentru care 
aplică. 

 Beneficiarul trebuie sa dețină contract de administrare / prestări servicii silvice cu un ocol silvic 
autorizat. 

 Beneficiarul trebuie să participe cu toată suprafață deținută de acesta într-o unitate de 
producție și/sau protecție. 

Principii privind stabilirea criteriilor de selecţie: 

 Principiul prevalării funcțiilor de protecție: se va acorda prioritate aplicațiilor pentru care 
indicatorul ”ponderea pădurilor situate în tipul funcțional T II în total suprafață angajată” este 
mai mare. 

 Principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate pădurilor situate în zone cu înaltă valoare 
naturală și care asigură servicii ecosistemice critice pentru protecția solului, a apei și a 
biodiversității (prioritizarea grupelor si subgrupelor functionale)  

 Principiul proprietății: se va acorda prioritate solicitărilor depuse de deținătorii de pădure 
persoane fizice sau asociații ale acestora. 

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere 
prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal 
al solicitanților, o mai buna utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in 
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Plată compensatorie cu o intensitate de 100% sprijin public nerambursabil. 

Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard, acoperă integral pierderile de 
venituri şi costurile suplimentare estimate, fiind următoarele: 

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște: 25 €/an/ha  

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri: 103 €/ha/an (pentru 
suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2)  

În cazul pădurilor cu suprafețe de peste 500 ha, cuantumul veniturilor asigurate de valorificarea 
masei lemnoase recoltabile sub formă de produse principale și secundare cresc în mod 
progresiv, astfel ca profitabilitatea exploatației forestiere este, de asemenea, îmbunătățită, 
apărând astfel riscul unei potențiale supracompensări. 
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Degresivitatea suportului financiar va fi aplicată pentru suprafețele mai mari de 500 ha, astfel 
că nivelul plăților va fi ajustat după cum urmează: 

 100 – 500 ha – 100% din valoarea plății 

 500,01 – 1000 ha – 75% din valoarea plății 

 1000,01 – 5000 ha – 50% din valoarea plății 

 Peste 5000 ha – 35% din valoarea plății 

M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată 
sub responsabilitatea comunității) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) 
 

   Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 
ariile de intervenție și la obiectivele transversale 

LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și 
sociale a zonelor rurale, reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii 
sociale. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în 
totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și 
privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub 
resposabilitatea comunității. 

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început 
în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit 
de 163 de GAL-uri selectate, acoperind o suprafață de cca. 142.000 km², reprezentând 
aproximativ 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER. 

În noua perioadă de programare se urmărește acoperirea întregului teritoriu eligibil LEADER de 
către un număr mai redus de GAL-uri față de perioada anterioară, pentru o dezvoltare 
echilibrată teritorială, care să asigure masa critică pentru implementarea corectă și eficientă a 
strategiei și eficientizarea costurilor de funcționare. 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, (DLRC) reprezintă o modalitate de 
implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare rurală, în baza 
analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului. 

În cadrul SDL se dorește selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specifice 
teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. LEADER va contribui la 
dezvoltarea zonelor rurale, inclusiv a orașelor mici cu o populație de maximum 20.000 de 
locuitori (va fi indicată mai târziu o listă a zonelor în care LEADER va contribui), și va facilita 
implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială și transversală, pentru a 
sprijini nevoile populației din teritoriul eligibil LEADER și a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 
2020. 
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Legătura măsurii cu nevoile: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la satisfacerea nevoilor „Reducerea 
gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială”(019), „Infrastructură de bază și servicii 
adecvate în zonele rurale” (020), „Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în 
zonele rurale” (021), “Patrimoniul local conservat” (022), “Dezvoltarea locală prin abordarea 
LEADER” (023), “Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural” (024), “Accesul la 
infrastructura modernă TIC” (025), aşa cum au fost identificate în Cap. 4.2 al programului. 

Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile vor fi desfăşurate în cadrul a patru sub-
măsuri: 

 sprijin pregătitor, sM19.1, 

 sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, sM19.2, 

 pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală, sM19.3, 

 sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare, sM19.4. 

 

Contribuția măsurii la domeniile de intervenție 

Deși programată în totalitate în cadrul DI 6B, proiectele din cadrul Strategiilor de Dezvoltare 
Locală pot contribui domeniile de intervenție așa cum sunt prevăzute în regulamentele specifice 
dezvoltării rurale. 

Asigurarea sinergiei dintre priorități va conduce la revitalizarea și dezvoltarea zonelor LEADER. 
Sprijinul acordat prin Prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii locale de bază contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonele 
LEADER și atractivitatea satelor. 

LEADER, prin caracterul său transversal contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate 
la nivelul PNDR 2014-2020. Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării 
LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele 
din Reg. (EU) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. 

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii 
vieţii în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor 
locale şi crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare 
locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. 

Cele mai semnificative oportunități pentru LEADER se regăsesc în următoarele domenii de 
acțiune: 
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 contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor 
întreprinzători din spaţiul LEADER  

 crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura 
fizică locală la scară mică, inclusiv broadband și a serviciilor de bază  

 creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor  

 îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea 
și conservarea patrimoniului natural și cultural rural 

 diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat 
de integrare socio-economică teritorială. 

GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care 
comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a 
dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea 
tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. Pentru a 
sprijini acest demers se pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe și 
implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a cetățenilor în deciziile 
strategice pe termen lung etc. 

Implementarea abordării LEADER 

Pentru a fi eligibilă, Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) trebuie să fie elaborată pe baza unei 
abordări de jos în sus. Activitățile LEADER pot să corespundă diferitelor tipuri de activități 
prevăzute de Regulamentul 1305/2013, inclusiv cele legate de activitățile de promovare a 
incluziunii sociale și a reducerii sărăciei și să contribuie astfel la OT9 – Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și discriminării din Acordul de Parteneriat al Romaniei. De 
asemenea, prin SDL pot fi sprijinite și alte activități care răspund obiectivelor economice și de 
mediu precizate în Regulament. 

Grupurile de Acțiune Locală vor structura strategia de dezvoltare locală în funcție de obiectivele 
PNDR 2014-2020 și în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic din SDL. Valoarea 
adăugată a LEADER reiese din faptul că strategiile trebuie să promoveze inovarea și să reflecte 
modalitatea în care aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților specifice. Se va 
acorda prioritate în selecție SDL-urilor care propun măsuri prin care se ating obiectivele 
transversale ale PNDR (inovarea, schimbări climatice și acțiuni de mediu). 

LEADER, ca abordare inovatoare, bazată pe cooperare și implementată într-o anumită regiune, 
generează valoare adăugată în respectiva regiune în special datorită implicării de jos în sus a 
populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice. Valoarea adaugată 
a SDL poate fi generată atât de caracterul inovator al intervenției prin LEADER, cât și de 
impactul generat de aceasta la nivelul respectivului teritoriu. Cuantificarea valorii adăugate se 
va realiza cu ajutorul indicatorilor specifici propuși în fiecare SDL. 
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Grupul de acțiune local (GAL) 

GAL este un parteneriat privat - public activ. Parteneriatul local care elaborează Strategia de 
Dezvoltare Locală va fi format din diferiți actori privați și publici reprezentativi, care vor fi definiți 
în liniile directoare naționale. Sarcinile ce revin GAL, conform art.34 al Regulamentului (UE) nr. 
1303/2013 sunt obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL și vizează: 

 consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, 
inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor  

 conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 
obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care 
garantează că cel puțin 51 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de 
parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă  

 asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de 
contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei  

 pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere 
de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție  

 primirea și evaluarea cererilor de finanțare depuse  

 selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către 
organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare  

 monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură 
cu strategia respectivă. 

În structura parteneriatului, a elaborării și a implementării SDL trebuie să se asigure 
promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei 
discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală. 

Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel 
puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel 
decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația 
acoperită într-un teritoriu GAL. 

Aria de aplicabilitate a strategiilor de dezvoltare locale (SDL) 

LEADER se aplică în teritorii coerente cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de 
locuitori, reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale - comune si Unități Administrativ 
Teritoriale - orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere 
densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării de 11, 94 loc/km², pentru această zonă se 
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va acepta un prag minim de 5.000 locuitori. Aceste limitări asigură un echilibru adecvat între o 
masă critică de actori implicați și identificarea regională a zonelor. Legăturile dintre urban și 
rural reprezintă un instrument foarte important pentru dezvoltarea unei zone, vizând creșterea 
incluziunii sociale și reducerea sărăciei. Suprafața eligibilă totală LEADER este de 228.754 km2, 
cu o populație de 11.359.703 locuitori. Acoperirea vizată a teritoriului și a populației eligibile 
LEADER este de 100%, cu un număr estimat de 120 GAL-uri. 

Selectarea SDL 

Selectarea strategiilor de dezvoltare locală se va realiza în baza unei singure proceduri publice 
de selecție, care va fi elaborată la nivelul MADR și care va presupune verificarea eligibilității și 
aplicarea criteriilor de selecție, urmând a fi stabilit în cadrul național de implementare un 
punctaj minim pentru selecția strategiilor de dezvoltare locală. In cadrul procesului de selecție, 
Strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității sunt selectate de un 
comitet constituit în acest scop din reprezentanți ai Agenției de Plăți, Autorității de Management 
și dacă este necesar, vor face parte din comitetul de selecție și experti externi. Se va organiza o 
singură sesiune de selecție a GAL în cadrul LEADER 2014-2020, nu mai târziu de 2 ani de la 
aprobarea AP (conform Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Alocarea financiară pentru SDL 

După selecție, alocarea inițială financiară pentru SDL (formată din alocarea aferentă sub-
măsuriilor 19.2 și 19.4) se va stabili astfel: 

 80% din alocarea totală pentru SDL va fi împărțiță în funcție de populația și suprafața totală a 
teritoriului eligibil LEADER, rezultând o valoare pe locuitor și km²  

 20% din alocarea totală pentru SDL se acordă SDL-urilor care obțin nivelul cel mai înalt de 
calitate, rezultat ca urmare a procesului de selecție. 

În situația în care există diferențe între teritoriul eligibil LEADER și teritoriul acoperit de SDL-
urile selectate, sumele rămase disponibile (aferente populației și suprafeței neacoperite în urma 
procesului de selecție) vor contribui la majorarea procentului minim de 20%. 

Astfel, după selecție, GAL-urile care vor obține punctajul de calitate, își vor revizui planul 
financiar, care va fi propus spre aprobare Autorității de Management. 

Calendarul indicativ de selecție GAL va cuprinde două etape: 

 Etapa 1: Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala   

 Etapa 2: Selecția SDL. 

Criterii de eligibilitate pentru evaluarea SDL 

 Parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum 51% reprezentanți ai mediului privat și ai 
societății civile  
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 Organizațiile din mediul urban vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional   

 Populația care provine din orașele mici nu va depăși 25% din totalul populației acoperite din 
teritoriu  

 Teritoriul acoperit de GAL trebuie să fie omogen  

Prezența unui singur GAL pe teritoriul eligibil LEADER  

 Teritoriul cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentat de Unitati 
Administrativ Teritoriale - comune si Unitati administrativ Teritoriale - orașe mici cu o populație 
de maximum 20.000 de locuitori. Pentru zona Deltei Dunării se va acepta un prag minim de 
5.000 locuitori  

 Strategia de dezvoltare locală prezintă toate elementele menționate în secțiunea ”Conținutul 
SDL-urilor”  

 Strategia este coerentă (contribuie la obiectivele strategice din PDR, reflectă nevoile de 
dezvoltare din teritoriu identificate în analiza SWOT și strategia este relevantă în ceea ce 
privește prioritățile și obiectivele stabilite). 

Conținutul SDL-urilor 

SDL va cuprinde cel puțin următoarele elemente de conținut și structură: 

a. definirea teritoriului și a populației acoperite  

b. analiza nevoilor de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor tari, 
punctelor slabe, oportunităților și riscurilor  

c. descrierea obiectivelor, descrierea caracterului integrat și inovator al strategiei și ierarhizarea 
obiectivelor, descrierea măsurilor, inclusiv ținte măsurabile și dacă este cazul, descrierea 
obiectivelor care vizează cooperarea  

d. descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei  

e. descrierea planului de acțiune privind transpunerea obiectivelor în măsuri  

f. descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei  

g. planul financiar al strategiei, cu alocare pe obiectivele majore  

h. descrierea parteneriatului local, constituit prin respectarea cerințelor menționate anterior  

i. descrierea structurii organizatorice și a competențelor necesare ale angajaților GAL, prin care 
să se asigure îndeplinirea tuturor atribuțiilor specifice, inclusiv a celor de monitorizare, evaluare 
și control   
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j. descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației 
nationale  

k. descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante 
(naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)  

l. demonstrarea valorii adăugate a măsurilor propuse în SDL, prin stabilirea de criterii de 
eligibilitate, criterii de selecție, intensitatea sprijinului în concordanță cu specificul teritoriului 
acoperit și indicatori specifici relevanți pentru măsurile respective. 

19.1 Sprijin pregătitor 

Submăsură: 

• 19.1 - Sprijin pregătitor 
Descrierea tipului operațiunii 

Sprijinul pregătitor constă în sprijinul acordat parteneriatelor privat-publice locale pentru 
elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 

Elementele sprijinului pregătitor sunt: 

 Un proces de consultare realizat la nivel local. Acest proces care vizează întocmirea strategiei 
de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru parteneriat de a implica, în mod 
activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, parteneriatul poate analiza nu numai nevoile și 
oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației. 

 Sprijinul pregătitor cuprinde și acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu 
scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită 
zonă. 

Un obiectiv principal vizează creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea 
unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii 
de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din 
teritoriile LEADER. 

Tip de sprijin 

Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

Beneficiari 

• un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000  
•  un nou parteneriat – fără personalitate juridică. 
• Parteneriatele existente/noi se vor forma în baza unui Acord de Parteneriat specific 

LEADER. 
• Prevederile din Acordul de Parteneriat specific LEADER vor respecta principiile LEADER și 

vor fi detaliate în cadrul național de implementare. 
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• În cazul unui parteneriat care nu este autorizat ca asociație, reprezentarea va fi realizată 
de o entitate juridică privată sau publică din cadrul parteneriatului, cu sediul social/punct 
de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL, desemnată de respectivul 
parteneriat. 

Costuri eligibile 

Cheltuieli pentru: 

a. activități de consultare, animare și organizare de grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, 
inclusiv costurile de personal pentru aceste activități  

b. consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, 
achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei. 

Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili  

 Parteneriatele aferente unor teritorii care se suprapun nu sunt eligibile pentru sprijinul 
pregătitor  

 Grupuri alcătuite din parteneri care să reprezinte sectorul public și privat, economic și social 
din teritoriul eligibil, în care reprezentanții sectorului privat și a societății civile reprezintă cel 
puțin 51% (cu un acord formal semnat de fiecare membru)  

 Grupurile trebuie să reprezinte un teritoriu omogen care să respecte spațiul eligibil pentru 
implementarea LEADER, cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori. Pentru 
zona Deltei Dunării se va accepta un prag minim al populației de 5.000 de locuitori. Teritoriul 
eligibil LEADER cuprinde Unități Administrativ-Teritoriale-comune și poate cuprinde Unități 
Administrativ-Teritoriale-orașe mici cu o populație de maximum 20.000 locuitori. 

 Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție 

Principiul selecției parteneriatelor care dovedesc expertiză pentru realizarea activităților de 
consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL  

 Principiul structurii parteneriatului (se va acorda prioritate reprezentării semnificative a 
sectorului privat și a societății civile, organizațiilor reprezentative a minorităților – inclusiv 
minoritatea romă și a asociațiilor, prezența zonelor care nu au beneficiat de finanțare LEADER în 
perioada 2007-2013),  

 Principiul densității populației din teritoriul vizat de parteneriat (se acordă prioritate teritoriului 
cu densitate redusă a populației). 

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere 
prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal 
al solicitanților, o bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate 
cu prioritatile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală. 
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Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul pregătitor va fi acordat până la suma maximă de 20.000 Euro valoare publică 
nerambursabilă pentru SDL depusă de parteneriat, astfel: 

 Costurile pentru animare (descrise la lit. a secțiunea cheltuieli eligibile) vor fi de maximum 
10.000 Euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat 
(maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea financiară va fi 0,1 Euro/locuitor. 

 Costurile legate de elaborarea strategiei (descrise la lit. b) se vor încadra în suma maximă de 
10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 

Nu se acordă avans. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această sub-măsură este 100%. 

Rambursarea costurilor eligibile se va realiza în două etape: 

 Costurile pentru animare pot fi rambursate după finalizarea tuturor activităților aferente 
animării. În situația în care parteneriatul nu depune o SDL în vederea selecției, sumele plătite 
vor fi recuperate  

 Costurile pentru elaborarea SDL vor fi rambursate doar pentru SDL-urile declarate eligibile de 
către Autoritatea de Management, ulterior procesului de evaluare a SDL. Acordarea sprijinului 
pentru acest tip de cheltuieli nu este condiționată de selectarea SDL, ci exclusiv de eligibilitatea 
acesteia. 

19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 
Submăsură:  

• 19.2 - Sprijin pentru implementarea operațiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității 

Descrierea tipului operațiunii 

Sprijinul în cadrul acestei sub-măsuri se acordă pentru implementarea măsurilor din cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor selectate. 

În strategiile elaborate vor fi incluse măsuri care ating obiectivele SDL, contribuie la 
obiectivele FEADR (așa cum sunt stabilite la art. 4 din Regulamentul UE nr. 1305/2013) și 
sunt conforme cu prioritățile strategice identificate în Acordul de Parteneriat și PNDR și 
generează valoare adaugată în teritoriu. GAL va realiza selecția proiectelor din cadrul SDL pe 
baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei 
privind selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție adecvate specificului local, prin 
intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membrii parteneriatului local. Pentru 
asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL va respecta condițiile 
minime obligatorii de publicitate, care vor fi definite în cadrul național de implementare. 
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LEADER poate avea un rol principal în ceea ce privește stimularea unei abordări inovatoare 
pentru dezvoltarea zonei eligibile. Inovarea va fi încurajată printr-un proces decizional, 
flexibil și descentralizat cu privire la acțiunile care vor fi implementate. 

Inovarea se poate concretiza la nivel local în tipuri de proiecte de servicii, produse, 
tehnologii, activități economice, forme de organizare, proiecte demonstrative cu caracter 
experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse în practică și prin care se corelează acțiuni 
principale într-un context nou etc. Inovarea trebuie să fie evaluată cu referire la situația 
locală, ca o abordare inovatoare la nivelul teritoriului acoperit de GAL și care este posibil să 
fie existentă în alt teritoriu. 

Măsurile cu caracter inovativ implementate prin LEADER trebuie sa fie in concordonță cu 
obiectivele prestabilite în strategie si totodată să aducă valoare adăugată și/sau impact 
economic, social, cultural și natural în teritoriu. 

Parteneriatele (viitoare GAL-uri) vor include în SDL justificări referitoare la necesitatea 
finanțării măsurilor care se regăsesc la nivel național, reflectând astfel valoarea adăugată pe 
care aceste măsuri o determină la nivelul teritoriului vizat. 

GAL-urile vor asigura valoarea adăugată a măsurilor care vor fi sprijinite prin LEADER prin 
stabilirea criteriilor de eligibilitate/selecție, intensitatea sprijinului și indicatori specifici 
relevanți pentru măsurile respective, în conformitate cu analiza teritorială și nevoile 
financiare. 

Tipuri de acțiuni neeligibile: 

Deși GAL-urile vor avea flexibilitatea de a finanța proiecte bazate pe nevoile identificate in 
SDL, operațiunile associate următoarelor măsuri nu sunt eligibile pentru sprijin prin SDL: 

 Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, 
precum și pentru vizite în exploatații și în păduri  (Art 14/ Reg. 1305/2013) 

 Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul 
exploatației  (Art 15/ Reg. 1305/2013) 

 Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art 21 (a)/ 
Reg. 1305/2013)  

 Plățile pentru agromediu și climă (Art 28/ Reg. 1305/2013)  

 Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. 1305/2013)  

 Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art 30/ Reg. 1305/2013)  

 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice (Art 31/ Reg. 1305/2013)  
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 Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art 33/ Reg. 1305/2013)  

 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. 1305/2013)  

 Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art 36/ Reg. 1305/2013)  

Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 
și art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 Instrument financiar conform condițiilor detaliate in cap. 8.1. 

 Beneficiari 

 Entități private/publice, stabilite prin fișa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din 
Reg. UE 1305/2013. 

 GAL-uri pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul 
respectiv identificate în SDL , pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se 
aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. Pentru aceste proiecte, în etapa de 
verificare a eligibilității, Agenția de Plăți va realiza verificări suplimentare și se va asigura de 
faptul că GAL a aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate și selecție stabilite în cadrul 
SDL. 

Costuri eligibile 

 Cheltuielile vor fi conforme cu cele din SDL și vor respecta prevederile Regulamentului 
(UE) nr.1303/2013 și nr. 1305/2013. 

 Cheltuielile prevăzute în art. 69(3) al Reg (UE) nr. 1303/2013 nu sunt eligibile. 

Condiții de eligibilitate 

 Operațiunile implementate prin LEADER trebuie sa îndeplinească cel puțin condițiile 
generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (EU) nr. 1305/2013 și cele prevăzute în 
cap. 8.1 din PNDR și să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite in Strategia de 
Dezvoltare Locală. În cadrul național de implementare se vor stabili condiții generale minime 
de eligibilitate aplicabile sub-măsurii 19.2. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente 
implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Pentru 
anumite proiecte de servicii, care vor fi detaliate în cadrul național de implementare, 
cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul 
sprijinului se adresează teritoriului GAL. 
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 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile 
și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, 
exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii. 

   Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție 

 Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor va fi stabilită în strategia 
de dezvoltare locală de către GAL și va fi aprobată de AM prin selecția strategiei  

 GAL-urile vor evalua documentele și vor selecta proiectele, pe bază de criterii coerente și 
relevante, prin intermediul unui proces public de selecție. 

 Pentru toate măsurile, GAL-urile vor aplica criterii de selecție locale, precizate în SDL și care 
au fost stabilite în conformitate cu obiectivele acesteia. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile 
este de până la 100% - până la un maxim de 200.000 de euro/proiect. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare , conform prevederilor Regulamentului UE 
nr. 1407/2013. 

Pentru acțiunile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală, GAL va stabili 
intensitatea sprijinului în limita maximă prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 

Intensitatea sprijinului pentru măsurile care nu sunt cuprinse în Anexa 2 a Reg. (UE) nr. 
1305/2013 va fi stabilită de GAL-uri astfel: 

 pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90% 

 pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100% 

 pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

Intensitatea și valoarea sprijinului vor fi stabilite de către fiecare GAL în funcție de: 

 obiectivele și prioritățile SDL  

 specificul local (ex: interes colectiv, importanța strategică, accesul public la rezultatele 
operațiunii, caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.). 

19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune 
Locală 
Submăsură: 

• 19.3 - Pregătirea și punerea în aplicare a activităților de cooperare ale grupului de 
acțiune locală 

Descrierea tipului operațiunii 
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Sprijinul din cadrul acestei sub-măsuri este oferit pentru pregătirea și implementarea activităților 
de cooperare ale GAL-urilor selectate. 

În cadrul LEADER, cooperarea (interteritorială sau transnațională) este un mod de a îmbunătăți 
perspectivele și strategiile locale, de a obține acces la informații și idei noi, de a învăța din 
experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, de a dobândi aptitudini și a 
obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate. 

Pentru GAL-urile din România, cooperarea transnațională reprezintă o oportunitate excelentă 
pentru a avea acces la experiențele existente în alte state europene și de a se conecta și integra 
în comunitatea europeană LEADER. 

Această sub-măsură va finanța proiectele de cooperare transnațională (dintre România și alte 
state europene) și de cooperare interteritorială (în cadrul teritoriului României) între GAL-uri din 
România și parteneriatele de tip DLRC sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de 
parteneri publici și privați locali pe un teritoriu rural/urban, care implementează o strategie de 
dezvoltare locală. 

Acțiunile de cooperare sunt eligibile pentru sprijin dacă acestea contribuie la atingerea 
obiectivelor SDL. În acest sens, în elaborarea SDL-urilor, se va avea în vedere includerea 
obiectivelor care vizează cooperarea. 

Tip de sprijin 

Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate și plătite efectiv 

Beneficiari 

Grupurile de Acțiune Locală autorizate de AM PNDR pentru perioada de programare 2014-2020 
vor beneficia de sprijin prin PNDR. 

Costuri eligibile 

 Costurile privind asistența tehnică pregătitoare: costurile aferente misiunilor tehnice, 
întâlnirilor, atelierelor de lucru, studiilor, achiziția de date și informații necesare etc. 

 Costurile proiectelor de cooperare din teritoriul național (cooperare inter-teritorială), sau 
costurile proiectelor de cooperare între teritoriile naționale și teritoriile altor state europene 
(cooperarea transnațională): costurile aferente acțiunilor comune de instruire, întâlniri, ateliere 
de lucru, organizare de evenimente, networking legate de acțiunea comună, publicații comune, 
costurile administrative, costuri legate de promovare, achiziția/închirierea de 
echipamente/bunuri aferente proiectului de cooperare, etc. 

Costuri neeligibile: 

 Cheltuielile aferente simplului schimb de experiență neconcretizat într-o acțiune comună. De 
asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara Europei. Nu sunt eligibile 
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cheltuielile conform art. 69 (3) din Regulamentul 1303/2013. 
 Condiții de eligibilitate 

Condițiile principale de eligibilitate pentru asistența tehnică pregătitoare pentru proiectele de 
cooperare sunt: 

 intenția de cooperare trebuie să se regăsească în SDL  

 solicitantul trebuie să fie un GAL autorizat la nivel național pentru perioada de programare 
2014-2020  

 prezentarea unui plan de acțiune în cadrul proiectului pentru asistența tehnică pregătitoare  

 în situația în care acțiunile pregătitoare se concretizează cu semnarea unui Acord de 
Cooperare și de Parteneriat, sunt eligibile numai cheltuielile pregătitoare efectuate înainte de 
semnarea acestuia  

 Acțiunile pregătitoare sunt eligibile dacă sunt realizate pe teritoriul GAL sau pe teritoriul 
potențialilor parteneri. 

Condițiile principale de eligibilitate pentru implementarea proiectelor de cooperare sunt: 

 integrarea în strategia teritoriului - acțiunile de cooperare trebuie să contribuie la obiectivele 
din strategia de dezvoltare locală  

 proiectul trebuie să vizeze activități concrete comune  

 partenerul/inițiatorul unui proiect de cooperare din Romania trebuie sa fie un GAL autorizat la 
nivel național pentru perioada de programare 2014-2020  

 prezentarea unui plan financiar, care să includă contribuțiile tuturor partenerilor. Nivelul 
sprijinului acordat GAL-ului care participă la proiectul de cooperare trebuie sa fie relaționat cu 
partea din acțiunea comună pe care proiectul de cooperare este planificat să o livreze. 

 demonstrarea necesității și oportunității proiectului, printr-o descriere concretă, care să 
conțină inclusiv intervalul de timp stabilit pentru derularea proiectului. 

Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție 

Principiile care vor sta la baza selecției proiectelor de cooperare sunt: 

 Principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de dezvoltare durabilă (proiecte 
care includ aspecte economice, sociale și de mediu, în conformitate cu Strategia Naționala 
pentru Dezvoltare Durabilă)  

 Principiul selecției proiectelor prin care se facilitează implementarea acțiunilor care se 
adresează grupurilor de producători, asociațiilor și parteneriatelor  
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 Principiul prioritizării proiectelor în care coordonatorul proiectului va fi un GAL recunoscut la 
nivel național  

 Principiul selecției proiectelor care vizează accesarea de piețe noi pentru produsele locale și 
dezvoltare de lanțuri scurte de producție și desfacere  

 Principiul selecției proiectelor care promovează transfer de noi tehnologii sau inovare  

 Principiul selecției proiectelor care promovează valorificarea potențialului turistic/ecoturistic 
local  

 Principiul selecției proiectelor care promovează acțiuni care sprijină grupurile vulnerabile, 
inclusiv minorități  

 Principiul selecției proiectelor care se încadrează în teritoriul ITI (Delta Dunării) 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil va fi de 200.000 de euro/GAL, pentru fiecare 
proiect de cooperare. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE 
nr. 1407/2013. 

Intensitatea sprijinului pentru proiectele generatoare de venit este de 90%, iar pentru 
proiectele negeneratoare de venit este de 100%. 

19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare 
Submăsură: 

• 19.4 - Sprijin pentru costurile de funcționare și animare 
Descrierea tipului operațiunii 

Sprijinul din cadrul acestei sub-măsuri este acordat pentru costurile de funcționare și activitățile 
de animare ale GAL-urilor selectate. 

Grupul de Acțiune Locală este responsabil de reușita implementării SDL pentru teritoriul 
acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse corespunzătoare. În 
acest context, desfășurarea eficientă a activității GAL-urilor reprezintă un aspect important al 
sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri. 

Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă trebuie axate pe valoarea adăugată a abordării 
LEADER, eficiență și eficacitate pentru a asigura un management adecvat. 

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL preia funcțiile administrative 
principale, respectiv: 

 pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL  
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 animarea teritoriului  

 analiza, evaluarea și selecția proiectelor  

 monitorizarea și evaluarea implementării strategiei  

 verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în 
care GAL este beneficiar)  

 monitorizarea proiectelor contractate  

 întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 
animare  

 aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc. 

Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locală și 
trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului. 

GAL trebuie să utilizeze diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la 
posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente publice, 
mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet) inclusiv prin intermediul 
membrilor GAL). 

Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 
art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013. 

Beneficiari 

Grupuri de Acțiune Locală autorizate de AM PNDR pentru perioada de programare 2014-2020. 

Costuri eligibile 

Pentru funcționarea GAL, sunt eligibile costurile legate de managementul implementării 
strategiei, respectiv costurile de funcționare, costurile de personal, costurile de instruire, 
costurile legate de comunicare, costurile financiare, precum și costurile legate de monitorizarea 
și evaluarea strategiei, conform articolului 34 (3) (g) Regulamentul 1303/2013. 

În acest context, pentru funcționarea GAL, sunt eligibile următoarele: 

 cheltuieli de personal  

 cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de 
implementarea strategiei GAL, 
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 cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (închiriere și dotarea) din teritoriul GAL  

 cheltuieli pentru echipamente si consumabile necesare funcționării GAL  

 cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale comitetului de selecție, 

 cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități  

 costuri de audit  

 costuri legate de monitorizarea și evaluarea implementării strategiei  

 cheltuieli de participare la activitățile rețelei naționale și Rețelei Europene De Dezvoltare 
Rurală  

 cheltuieli cu achiziția unui singur mijloc de transport de către fiecare GAL (autovehicul sau 
ambarcațiune pentru zona Delta Dunării) cu o valoare maximum 18.000 euro fără TVA  

 cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport achiziționat, 
precum și orice alte cheltuieli conexe instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților 
GAL privind implementarea SDL  

 instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri 
de lucru  

 cheltuieli pentru animare (activități de promovare sau informare). 

Conform articolului 35 (1) (e) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, costurile eligibile pentru 
animare sunt costurile pentru facilitarea schimbului între părțile interesate, pentru furnizarea de 
informații, pentru promovarea strategiei și pentru sprijinirea beneficiarilor în vederea pregătirii 
cererilor de finanțare. 

Condiții de eligibilitate 

 Costurile de funcționare și cheltuielile de animare trebuie să fie asociate direct implementării 
SDL. 

 Costurile de funcționare și cheltuielile de animare sunt eligibile doar după aprobarea strategiei 
de dezvoltare locală. Costurile pentru funcționare și activitățile de animare, vor fi suportate pe 
teritoriul GAL, cu excepția participării la activitățile Rețelei Naționale și Rețelei Europene de 
Dezvoltare Rurală și activităților de instruire/dezvoltarea competențelor, unde costurile sunt 
eligibile și dacă se realizează în afara teritoriului GAL. 

Costurile de funcționare vor viza și activități specifice pentru a consolida capacitatea GAL. GAL 
trebuie să prevadă proceduri și instrucțiuni cu privire la evaluarea/ monitorizarea proprie a SDL  
acestea reprezintă un instrument care contribuie la managementul GAL și la colectarea de date 
utile la nivelul programului. 
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Cheltuielile de funcționare se vor acorda în funcție de performanța GAL-ului în procesul de 
implementare a strategiei, care va fi stabilită pe baza evaluării activității acestuia. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Rata sprijinului public nerambursabil este de 100%. 

La nivelul fiecărei strategii de dezvoltare locală, costurile de funcționare și de animare pentru 
fiecare SDL nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice 
totale efectuate pentru această strategie. În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat 
pentru costurile de funcționare și animare are în vedere particularitățile acestui teritoriu, cu o 
densitate redusă a populației și cu costuri de transport și logistice mai mari comparativ cu restul 
teritoriului, determinate de geografia zonei. 

Urmare a semnării contractului de finanțare, GAL-ul selectat poate solicita Agenției de Plăți plata 
unui avans aferent costurilor de funcționare și animare 

Cuantumul avansului nu poate depăși 50% din sprijinul public legat de costurile de funcționare 
și de animare. 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL  2014  - 2020 

POR 2014-2020 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin 
dezvoltarea mediului de afaceri,a condiţiilor infrastructurale şi serviciilor, care să 
asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient 
resursele, să valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului 
tehnologic. 

Obiectivele tematice  ale POR 2014 -2020: 

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 

2. Îmbunătăţirea accesului la utilizarea şi calitatea tehnologiilor informaţiei şi 
comunicării; 

3. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol 
(în cazul FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru EMFF); 

4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele; 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi managementul 
riscului; 

6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
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7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor reţelelor majore; 

8. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

10. Investiţii în educaţie, competente şi învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

11. Consolidarea capacitaţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

Prin aceste obiective specifice, POR îşi propune să orienteze dezvoltarea si 
integrarea economiilor regionale stimulând şi încurajând toate iniţiativele de 
dezvoltare.  

Aceste obiective specifice vor fi implementate prin măsuri planificate şi promovate 
de  autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi 
actori (privaţi sau publici), în scopul asigurării unei dezvoltări economice şi sociale 
sustenabile şi dinamice, prin  utilizarea eficientă a resurselor locale şi regionale, 
pentru atingerea obiectivului general al programului.   

AXA PRIORITARĂ 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării    

Această axă prioritară va contribui la creşterea calităţii şi competitivităţii  
produselor, proceselor şi serviciilor, etc, la crearea de noi locuri de muncă şi la 
dezvoltarea  economică durabilă într-un mediu concurenţial prin crearea şi 
dezvoltarea entităţilor de inovare  şi transfer tehnologic. Astfel, infrastructura de 
inovare şi transfer tehnologic reprezintă  ansamblul entităţilor constituite în scopul 
valorificării rezultatelor cercetării şi dezvoltării  tehnologice.  PRIORITATE DE 
INVESTIŢII 1 a axei prioritare 1: 1.1 Pomovarea investitiior de afaceri în inovare si 
cercetare, dezvoltarea legăturilor si a sinergiilor între întreprinderi, centre de 
cercetare-dezvoltare si de educatie, în special dezvoltarea produselor si serviciilor, 
transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere.   

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii .  
 Aceasta axa  subliniaza  necesitatea de a stimula activitătile  antreprenoriale 
prin valorificarea oportunitătilor de afaceri, precum si de creare si extindere a  
capacitătii IMM-urilor existente de a dezvolta noi produse si servicii pentru 
cresterea  competivitătii pe piete locale, regionale, nationale si internationale.  
PRIORITATEA DE INVESTIŢII 1 a axei prioritare 2: Promovarea spiritului  
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin  
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri . 

OBIECTIV SPECIFIC 1 – Sprijinirea dezvoltării IMM-uri în vederea cresterii  
competitivitătii economiilor regionale si crearea de noi locuri de muncă  Acţiuni care 
vor fi sprijinite în cadrul priorităţii de investiţie : vor fi sprijinite investitiile realizate 
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de start-up-uri pentru dezvoltarea  activitătilor de productie si servicii, precum 
achizitionarea de active corporale (spatii de  productie si servicii, dotarea cu 
echipamente) si a celor necorporale (de tipul brevete, licente,  etc.). 

PRIORITATE DE INVESTIŢII 2 a axei prioritare 2: 2.2 Sprijinirea creării si extinderea 
capacitătilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor  . 

 OBIECTIV SPECIFIC 1 - Îmbunătătirea capacitătilor avansate de dezvoltare a 
produselor si a serviciilor IMM-urilor, în vederea cresterii competitivitătii economiilor 
regionale si creării locurilor de muncă . 

Prin această prioritate de investitii se vor sprijini, pe de o parte, activitătile de 
constructie, modernizare sau extindere a spatiilor de productie sau servicii specifice 
IMM-urilor, cât si activităti de dotare cu echipamente si instalatii industriale, masini 
si utilaje sau alte tipuri de dotări necesare care pot contribui la îmbunătătirea si 
cresterea capacitătilor de dezvoltare a produselor si a serviciilor. De asemenea, pot 
fi sprijinite activitătile de achiziţionare de instalaţii si echipamente specifice în 
scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse 
regenerabile alternative de energie, pentru eficientizarea activităţilor desfăsurate.  

  Prin această prioritate de investitii vor fi sprijinite activităti necesare pentru 
parcurgerea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese 
specifice. Totodată, se vor sprijini activităti de implementare si certificare a 
sistemelor de management a calitătii ISO, respectiv certificarea sistemelor de 
management al calităţii, mediului sau sănătăţii conform, standardelor în vigoare. De 
asemenea, se vor sprijini activitătile de promovare a produselor si serviciilor.  

  Aceste tipuri de măsuri vor facilita IMM-urilor angajarea în procesele de 
crestere pe pietele locale, regionale, nationale si internationale, precum si în 
procesele de inovare, în vederea stimulării competitivitătii economiilor regionale.  

  În cadrul acestei priorităti de investitie, sunt vizate, în special, IMM-urile care 
activează în domeniile identificate prin Strategia Naţională pentru Competitivitate, 
prin Strategia  Naţională a IMM, precum si prin intermediul Planurilor pentru 
Dezvoltare Regională.   

AXA PRIORITARĂ 3: Eficientă energetică în clădirile publice   

Principalele rezultate prevăzute a fi atinse prin promovarea investitiilor cu scopul de 
a  îmbunătăti eficienta energetică în clădirile publice sunt reducerea consumului de 
energie  primară în clădiri, concomitent cu reducerea gazelor cu efect de seră.  

 PRIORITATE DE INVESTIŢII 1 a axei prioritare 3: 3.1 Sprjinirea eficientei 
energetice  si utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv 
clădiri publice si în  sectorul locuintelor . 
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OBIECTIV SPECIFIC - Îmbunătătirea eficientei energetice în clădirile publice.  
Acţiuni care vor fi sprijinite în cadrul priorităţii de investiţie:  

  Clădirile detinute de autoritătile publice centrale sau locale ocupă un loc 
important în privinta  fondului de clădiri din România în ceea ce priveste consumul 
de energie. Clădirile publice sunt importante din mai multe puncte de vedere: sunt 
clădiri în care populatia îsi petrece o mare parte din timp (ex. scoli, spiatale, etc.), 
având influenta asupra calitătii vietii acesteia;  sunt clădiri care servesc drept 
exemple de arhitectură pentru populatie, pot fi exemple pentru implementarea 
măsurilor de eficientă energetică.  

  Pentru clădirile publice vor fi sprijinite măsuri de eficientă energetică având 
ca scop reabilitarea energetică completă (deep renovation), inclusiv izolarea 
termică, reabilitarea sistemelor de încălzire si a retelelor, iluminat si sistemul de 
management al clădirii (măsuri de eficientă energetică tipice). Cele trei categorii e 
clădiri publice propuse sunt: spitalele, clădiri de învătământ, alte tipuri de clădiri 
(cladiri administrative, inclusiv administratia locală si centrală, policlinici, 
penitenciare, etc).   

  Fără a enumera exhaustiv, actiunile sprijinite în cadrul acestei priorităti de 
investitie pentru măsurile de crestere a eficientei energetice a clădirilor detinute de 
autoritătile publice se referă la:  

• îmbunătătirea izolatiei termice a anvelopei clădirii (pereti exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planseu superior, planseu peste subsol), inclusiv măsuri de consolidare a 
acesteia;  

• reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea si transportul agentului 
termic, apei calde menajere si a ventilării si climatizării;  

• implementarea sistemelor de management al functionării consumurilor 
energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si 
gestionarea energiei electrice;  

• utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de 
energie termică pentru încălzire si prepararea apei calde de consum;  

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat 
cu eficientă energetică ridicată, durată mare de viată;  

 Beneficiarii acestei priorităti de investitii vor fi autoritătile publice centrale si 
autoritătile publice locale.   

AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării urbane   PRIORITATE DE INVESTIŢII 1 a 
axei prioritare 4: 4.1 Sprjinirea eficientei energetice  
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si utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice si 
în sectorul locuintelor (OT 4)  

 OBIECTIV SPECIFIC - Îmbunătătirea eficientei energetice în clădirile rezidentiale si 
sistemele de iluminat public. 

AXA PRIORITARĂ 5: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului   

Această axă prioritară vizează în principal diversificarea economiilor locale, prin 
valorificarea  şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale 
cu potenţial turistic,  precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de 
agrement, în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale 
şi creării de noi locuri de muncă.  

Turismul reprezintă o activitate economică importantă, legată de patrimoniul 
cultural si natural, precum si de traditiile si cultura contemporană, cu un impact 
pozitiv asupra cresterii economice si ocupării fortei de muncă, ocupând o pondere 
tot mai semnificativă în viata cetătenilor, numărul celor care călătoresc în scop 
profesional sau personal fiind tot mai ridicat.  

Turismul reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării în zonele 
rurale si cele sărace, a căror economie se baza exclusiv pe activităti agricole sau 
exploatarea resurselor naturale, furnizând avantaje ambivalente, reprezentate de 
cresterea locurilor de muncă si a veniturilor, concomitent cu promovarea traditiilor 
si patrimoniului cultural.  

PRIORITATE DE INVESTIŢII 1 a axei prioritare 5: 5.1 Conservarea, protectia,  

promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural  .  

OBIECTIV SPECIFIC: Valorificarea economică durabilă a potentialului turistic 
cultural si natural al regiunilor pentru impulsionarea diversificării activitătilor 
economice, a  cresterii competitivitătii si atractivitătii regiunilor.  

Acţiuni care vor fi sprijinite în cadrul priorităţii de investiţie 

 România detine un avantaj competitiv, prin densitatea crescută a obiectivelor de 
patrimoniu cu potential turistic. Pentru România, este deosebit de important ca 
patrimoniul cultural să fie restaurat, protejat si conservat, dar si gestionat mai 
strict, în ceea ce priveste conditiile de vizitare, gradul de accesibilitate pentru 
persoanele cu dizabilităti, care, în prezent, călătoresc în scopuri turistice într-un 
număr tot mai mare. Aceste iniţiative de conservare culturală vor trebui însoţite de 
o planificare consistentă prin care să se conserve (şi unde este posibil să 
restaureze) centrele istorice ale oraşelor, să se menţină stilului arhitectonic 
tradiţional şi să se conserve oraşele istorice medievale.  
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  Investiţiile în restaurarea, protectia si valorificarea prin turism a 
patrimoniului cultural vor permite Regiunilor de dezvoltare să folosească avantajele 
oferite de potenţialul lor turistic şi patrimoniul cultural în identificarea şi 
consolidarea identităţii proprii, pentru a-şi îmbunătăţi avantajele competitive în 
sectoare cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe 
pieţe tradiţionale cât şi pe pieţe noi, în formare.  

  Valorificarea patrimoniului cultural contribuie la crearea de locuri de muncă, 
în mod direct (persoanele care lucrează în institutii cu atributii în domeniul 
patrimoniului), indirect (persoanele care lucrează în domeniul conservării si 
restaurării patrimoniului), în mod indus (ca sursă de inspiratie în industria culturală) 
si nu în ultimul rând în turism. Pentru a realiza aceste aspecte, patrimoniul trebuie 
să fie bine conservat, pentru a genera interes din partea categoriilor mentionate. 
Investitiile în restaurarea patrimoniului cultural contribuie la cresterea atractivitătii 
unei zone.  

  Turismul poate, mai mult decât orice altă activitate economică, să dezvolte 
sinergii în strânsă interactiune cu mediul si societatea, deoarece dezvoltarea 
destinatiilor turistice este strâns legată de mediul natural al acestora, de 
caracteristicile culturale, interactiunea socială, securitatea si bunăstarea populatiei 
locale. Aceste caracteristici fac din turism motorul principal al conservării si 
dezvoltării destinatiilor turistice, atât direct, prin sensibilizarea fată de valori si prin 
ajutorul financiar oferit, cât si indirect, prin dezvoltarea unor activităti alternative.  

  Necesitatea de a restaura obiectivele de patrimoniu trebuie să fie însotită de 
o abordare flexibilă, care să permită includerea acestora în circuitul turistic si 
pregătirea lor pentru desfăsurarea de noi activităti, inclusiv economice, mentinerea 
unei rigidităti legate de actul tehnic de restaurare putând genera o utilizare 
deficitară a acestora.    Prin urmare, cultura reprezintă un element definitoriu al 
produsului turistic. În acelasi timp, turismul reprezintă un instrument important de 
a dezvolta cultura si de a genera venituri care să contribuie la păstrarea si 
conservarea patrimoniului cultural.  

  Consolidarea relatiei dintre turism si cultură poate transforma destinatiile cu 
potential turistic  în locatii atractive si competitive, pentru a fi vizitate, locuite, 
pentru a munci si a investi. Mai  mult decât atât, turismul cultural este deosebit de 
viabil din punct de vedere financiar, fiind cunoscut faptul că, în medie, turistii 
cheltuiesc considerabil mai mult într-o călătorie culturală, decât alte categorii de 
turisti.  

  În acest sens, principalele actiuni care vor fi finantate vizează : restaurarea, 
protecţia şi conservarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea 
infrastructurii conexe, precum si restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului 
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cultural naţional (grupa A) si local (grupa B) cu potential turistic, inclusiv 
modernizarea infrastructurii conexe în vederea introducerii lor în circuite turistice.   

Activităti specifice :  

• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;  

• Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor,  
picturilor murale exterioare;  

• Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;  

• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de  
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);  

• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;  

• Activităti de marketing si promovare turistică.  Investitiile în turismul balnear vor 
determina o mai bună valorificare a potentialului de care dispune România în acest 
domeniu.  Beneficiari pot fi autorităti ale administratiei publice locale, ONG-uri si 
parteneriate între aceste entităti, IMM-uri. Teritoriile vizate sunt staţiunile turistice, 
balneare, climatice şi balneo-climatice,  (indiferent dacă sunt localizate în mediul 
rural sau urban), definite în conformitate cu Anexa 5 din Hotărârea de Guvern nr. 
852/2008).  Implementarea acestor tipuri de actiuni va contribui la îmbunătătirea 
conditiilor actuale ale sejurului si tratamentelor, păstrarea clientelei traditională, 
concomitent cu diversificarea ofertei, prin crearea de cure specializate pentru 
anumite segmente de turisti.  

Principalele actiuni care vor fi finantate vizează:  

• Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul  
drumului, în staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice;  

• Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină în staţiuni turistice 
balneare, climatice şi balneo-climatice.  

• Dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline 
cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze 
terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiunile 
turistice balneare, climatice şi balneo – climatice;  

 • Crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament 
din staţiunile turistice balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor  
terapeutice;  

• Activităti de marketing si promovare turistică.  
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În România, este evidentă existenta unei infrastructuri deficitare pentru agrement 
turistic si  petrecerea timpului liber. În absenta acesteia, este foarte dificil 
realizarea unui demers prin care să fie atrasi turisti, vizitatori, care să petreacă un 
sejur cât mai îndelungat si care să efectueze cheltuieli în scop turistic. O destinatie 
turistică viabilă trebuie să dispună de o infrastructură turistică de agrement cât mai 
variată care să acopere cererea de-a lungul întregului sezon turistic, an 
calendaristic şi toată gama de consumatori (tineri, adulţi, vârstnici, populaţie rurală 
şi urbană, populaţie cu venituri modeste, medii şi mari etc.).  

 Principalele actiuni care trebuie avute în vedere vizează crearea şi extinderea 
infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente, corelat cu formele 
specifice de turism ale destinatiei turistice.  Implementarea acestor tipuri de actiuni 
va contribui la stimularea circulatiei turistice, cresterea încasărilor obtinute din 
turism, cresterea eficientei economice si a competitivitătii destinatiilor turistice. 

În acest sens, principalele actiuni care vor fi sprijinite vizează:  

• Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;  

• Construirea / modernizarea punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / 
fotografiere;  

• Construirea /modernizarea refugiilor montane;  

• Amenajarea posturilor Salvamont, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont;  

• Marcarea traseelor montane  

• Modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de 
interes turistic din zonele de deal şi de munte,  

• Construirea de piste pentru cicloturism.  

• Activităti de marketing si promovare turistică.  

 Beneficiari pot fi autorităti ale administratiei publice locale, ONG-uri si parteneriate 
între aceste entităti, IMM-uri. Teritoriile vizate sunt localitătile din mediul urban si 
rural, inclusiv statiunile turistice.   

AXA PRIORITARĂ 7: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale   

Prin această axă prioritară se are în vedere modernizarea serviciilor medicale şi 
sociale, în vederea creşterii gradului de incluziune a populaţiei, fiind direct 
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relaţionată cu obiectivul tematic referitor la promovarea incluziunii sociale şi 
combaterea sărăciei.  

PRIORITATE DE INVESTIŢII 1 a axei prioritare 7: 7.1 Investitiile în infrastructurile 
sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, 
reducând inegalitătile în ceea ce priveste starea de sănătate,precum si trecerea de 
la servicile institutionale la serviciile prestate de colectivitătile locale  . 

 OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea accesibilităţii şi calităţii serviciilor sociale şi 
medicale acordate şi stimularea trecerii de serviciile instituţionalizate la serviciile 
acordate în cadrul comunităţii.  

Pentru a răspunde provocărilor legate de Strategia 2020, precum si pentru a 
subsuma investitiile în infrastructura serviciilor sociale  Obiectivului Tematic 9, vor fi 
realizate investiţii care ţin de calitatea infrastructurii, a dotărilor aferente dar şi cele 
care vizează o sporire a serviciilor de prevenţie, informare, mediere etc. pentru 
prevenirea existenţei unor situaţii de abuz, de separare famială etc.  

 Astfel, vor fi finanţate investiţii în:  

- dezvoltarea centrelor moderne de tip rezidenţial care furnizează servicii pe 
perioadă determinată sau nedeterminată ceea ce va sigura un cadru optim de 
găzduire şi  îngrijire a persoanelor aflate în dificultate, pe lângă cazarea persoanelor 
putând fi  oferite, în mod integrat, şi servicii de îngrijire persoanală, servicii de 
consiliere  personală etc.  

- dezvoltarea centrelor nerezidenţiale, de tipul centrelor de zi, a centrelor cu profil  
ocupaţional, a centrelor de recuperare şi integrare socială, dar şi a serviciilor oferite  
prin cantinele sociale, prin ambulanţa socială etc., datorită furnizării unei game largi  
de servicii adecvate diferitelor tipuri de nevoi ale beneficiarilor (nevoi medicale, de  
hrană, de consiliere psihologică, de integrare socială, de recuperare în regim  
ambulatoriu a diferitelor tipuri de afecţiuni, inclusiv cele neuromotorii etc.). 

Implementarea tipurilor de proiecte descrise anterior va avea rezultate pozitive, 
atât din punctul de vedere al creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate, al familiilor 
acestora, cât şi din perspectiva reinserţiei pe piaţa muncii a numeroase persoane 
aflate în dificultate. În aceste condiţii impactul va fi atât unul social, cât şi, 
potenţial, economic. Identificarea, la nivel regional, a proiectelor de reabilitare, 
modernizare şi dotare a infrastructurii centrelor sociale de diferite tipuri se va 
realiza în concordanţă cu priorităţile stabilite prin strategiile sectoriale în domeniu, 
precum şi cu nevoile identificate prin strategiile, de la nivel local, de incluziune 
socială şi Planurile de Dezvoltare ale Regiunilor  

 Acţiunile care vor fi finanţate vizează:  
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• construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de servicii 
medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe, centre integrate de intervenţie 
medico-sociale etc.); 

• dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale construite/ 
reabilitate/ modernizate/ extinse ; 

• reabilitarea/ modernizarea/extinderea infrastructurii de servicii sociale (centre 
nerezidenţiale, centre de zi, centre respiro etc.) ; 

• dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii sociale 
construite/reabilitate/ modernizate/ extinse ; 

  Principalele grupuri ţintă avute în vedere în cadrul acestei axe sunt: persoane 
defavorizate, persoane din zone izolate, grupuri vulnerabile, etc.   

 AXA PRIORITARĂ 8: Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunitătilor 
defavorizate din mediul urban  PRIORITATE DE INVESTIŢII 1 a axei prioritare 8: 8.1 
Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunitătilor defavorizate din mediul 
urban si rural . 

 OBIECTIV SPECIFIC 1 - Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin asigurarea 
unor condiţii proprii de locuit pentru comunităţile defavorizate, precum şi prin 
asigurarea acestora cu servicii de bază - medicale, educaţionale, sociale în vederea 
creşterii gradului de ocupare şi incluziune socială a acestora.   

AXA PRIORITARĂ 9: Dezvoltarea infrastructurii educationale  PRIORITATE DE 
INVESTIŢII 1 a axei prioritare 9: 9.1 Investitiile în educatie, competente si învătare 
pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare  

 OBIECTIV SPECIFIC 1 - Îmbunătătirea conditiilor infrastructurii educationale pentru 
asigurarea premiselor materiale necesare unui proces educational la nivel european 
si cresterea participării populatiei scolare si a adultilor la procesul educational.    

Infrastructura educatională este esentială pentru educatie, dezvoltarea timpurie a 
copiilor, pentru construirea de abilităti sociale si a capacitătii de integrare socială.  

  În acest sens, pentru asigurarea unei dezvoltări timpurii si îngrijiri adecvate a 
copiilor este necesară sprijinirea activitătilor unitătilor in care se ofera servicii de 
educatie timpurie anteprescolară. Astfel, cresele asigură premisele pentru 
reintoarcerea pe piata muncii a persoanelor active si oferă servicii integrate de 
ingrijire, supraveghere si educatie timpurie copiilor de vârstă anteprescolară.     
In acest sens asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/modernizate, 
conditii sanitare necesare pentru functionare, dotarea cu echipamente, material 
didactic, etc) pentru desfăsurarea actului educational sunt conditii esentiale pentru 
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co-interesarea elevului si reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a 
scolii.  

  Demersul pentru asigurarea infrastructurii educaţionale de calitate este 
necesar cu atât mai mult cu cât a avut loc un proces de rationalizare a scolilor prin 
închiderea acelor unităti care nu aveau un număr suficient de elevi si preluarea 
activitătilor de către unităti apropiate, prin asigurarea transportului elevilor. De 
asemenea, transformarea grupei pregătitoare în clasa 0 si includerea acesteia în 
ciclul învătământului primar a crescut cererea si concomitent suprasolicitarea 
infrastructurii învătământului primar.  În cadrul acestei priorităti de investitie sunt 
avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investitii:  

• Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale anteprescolare 
(crese);  

• Constructia/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale 
prescolare (gradinite) ; 

• Constructia/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale 
pentru învătământul general obligatoriu (scoli I- VIII);  

• Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii scolilor profesionale/ liceelor ; 

• Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale universitare ; 

Tipurile de beneficiari eligibili avuti în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale 
(autorităţi ale administraţiei publice locale), instituţii de învăţământ superior de 
stat.  

Aceste tipuri de actiuni vor fi implementate cu precădere în zonele/localităţile cu 
infrastructură educatională deficitară (învăţământ prescolar – crese, gradinite – 
învătământ primar si secundar, profesional şi tehnic). De asemenea, vor fi sprijinite 
acele instituţii de învăţământ superior de stat care nu dispun de infrastructură 
corespunzătoare pentru dezvoltarea activitătilor de cercetare. 

AXA PRIORITARĂ 10: Cadastru si înregistrarea proprietătilor în zonele rurale din  
România  

PRIORITATE DE INVESTIŢII a axei prioritare 10.1: Îmbunărătirea cadastrală si a 
înregistrării proprietătilor în zonele rurale din România . 

OBIECTIV SPECIFIC - Obiectivul acestei priorităti vizează dezvoltarea gradului de 
acoperire geografică si incluziune a înregistrării proprietătilor în Sistemul Integrat 
de Cadastru si Carte Funciară, acoperind toate comunele în care nu s-au realizat 
lucrări de înregistrare sistematică (în 2.794 UAT-uri din zona rurală).   Proiectul se 
va concentra asupra celor 2.794 de comune astfel:  
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 Pentru 1000 de comune, în perioada 2014 - 2023 se va extinde procesul de 
înregistrare sistematică conform metodologiei actualizate a proiectul CESAR . 

 Pentru restul de 1794 de comune se va realiza planul vectorial de bază utilizat 
ulterior în simplificarea proceselor de înregistrare sporadică şi sistematică. Prin 
proiecte pilot, utilizând planul vectorial de bază, se va stabili şi se va extinde cel 
mai eficient proces de înregistrare a proprietăţilor în eTerra. 

 

ALTE SURSE DE FINANTARE  NARAMBURSABILE – GRANTURI : 

GRANTURILE SEE 2009-2014: PROMOVAREA EGALITATII DE GEN SI A 
ECHILIBRULUI INTRE VIATA PROFESIONALA SI VIATA PRIVATA 

Obiectivul programului: 

Intarirea relatiilor bilaterale dintre statele donatoare si Romania pe problematica 
egalitati de gen si a echilibrului dintre viata profesionala si cea personala. 
Imbunatatirea echilibrului intre viata profesionala si viata personala. Cresterea 
gradului de constientizare privind problematica de gen. 

Solicitanti eligibili: 

Autoritati ale administratiei publice locale de la nivel judetean ; 

Autoritati ale administratiei publice locale de la nivelul municipiilor si oraselor; 

Parteneri eligibili includ entitati publice sau private, comerciale sau noncomerciale, 
precum si organizatii nonguvernamentale, ale caror locatii primare sunt fie in 
statele donatoare , statele beneficiare, Romania, sau o tara din afara Spatiului 
Economic European, care are o frontiera comuna cu Romania, sau orice organizatie 
interguvernamentala. 

Valoarea grantului: 

- Minim 170.000 euro 

- Maxim 360.000 euro 

ORGANISMUL INTERMEDIAR ELVETIAN PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI 
TEMATIC PENTRU PARTENERIATE SI EXPERTI: SCHEMA DE GRANT PENTRU 
PARTENERIATE 

Obiectivul programului: 

Solutionarea provocarilor specifice dezvoltarii 
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Intarirea capacitatii si structurilor partenerilor institutionali romani 

Intarirea parteneriatelor. 

Solicitanti eligibili: 

Organizatii neguvernamentale, autoritati romane locale si centrale, institutii/agentii 
publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, 

entitati teritoriale romane, parteneri sociali romani (sindicate si patronate 
reprezentative si recunoscute la nivel national) 

Parteneriatul cu (cel putin) o organizatie/ institutie din Elvetia este obligatoriu. 

Valoarea grantului:  Granturi mici: 10.000 CHF – 100.000 CHF ;  Granturi mari: 
100.001 CHF – 250.000 CHF 

GRANTURILE SEE 2009-2014: Programul Energie Regenerabila RONDINE 

Obiectivul programului: 

Punerea in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse 
regenerabile 

Dezvoltarea economica a regiunilor in care se efectueaza investitiile 

Producerea de energie verde si atingerea standardelor de mediu prin diminuarea 
poluarii. 

Solicitanti eligibili: 

Solicitanti eligibili pentru proiectele ce utilizeaza surse hidroenergetice: 

Operatori economici privati sau de stat 

Solicitanti eligibili pentru proiectele ce utilizeaza surse geotermale: 

Operatori economici privati sau de stat 

Unitati administrativ teritoriale 

Valoarea grantului: 

- Minim 760.104 lei, inclusiv TVA (echivalentul a 170.000 Euro) 

- Maxim 18.750.885 lei, inclusiv TVA (echivalentul a 4.193.703 Euro) 
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PROGRAMUL ORIZONT 2020 

Obiectivul programului: 

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii 
Europene. 

Solicitanti eligibili:  Intreprinzatori privati, Universitati, Centre de cercetare 

Valoarea grantului:  Variabila 

POSDRU 6.4: INITIATIVE TRANSNATIONALE PENTRU O PIATA INCLUSIVA A MUNCII  

Obiectivul programului: 

Dezvoltarea unei piete a muncii mai permisiva, flexibila si inclusiva. 

Solicitanti eligibili: 

1. ONG-uri; 

2. MMFPSPV si agentii/structuri coordonate/subordonate acestuia;Agentii/institutii 
guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii si incluziunii sociale; 

4. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca; 

5. Autoritatea Nationala pentru Calificari; 

6. Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate; 

7. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati; 

8. Furnizori de servicii sociale; 

9. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati; 

10. Autoritati ale administratiei publice centrale si locale; 

11. Institute de cercetare in domeniul pietei muncii si incluziunii sociale; 

12. Organizatii sindicale si patronate; 

13. Asociatii ale IMM-urilor; 

14. Asociatii profesionale; 

15. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale; 

16. Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale 
pentru Ocupare si Incluziune Sociala; 
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17. Universitati publice si private, acreditate. 

PROGRAMUL ERASMUS+: APEL NATIONAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2014 

Obiectivul programului: Imbunatatirea sanselor de angajare ale tinerilor prin 
dobandirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si 
îmbunatatirea competentelor lingvistice. 

Solicitanti eligibili: Autoritati publice, Companii / intreprinderi , Institutii 
publice/private 

Institutii scolare, Institutii universitare , Organizatii nonguvernamentale. 

Valoarea grantului: - Variabila 

ERASMUS PENTRU TINERI ANTREPRENORI 

Obiectivul programului: Dezvoltarea spiritului antreprenorial, a internationalizarii si 
competitivitatii noilor antreprenori potentiali si a celor care conduc 
microintreprinderi si intreprinderi mici nou-infiintate in tarile participante 

Solicitanti eligibili: Noii antreprenori - cei care doresc sa se lanseze in afaceri in 
baza unui plan de afaceri viabil, precum si antreprenorii care s-au lansat recent (cu 
o vechime de cel mult trei ani). Afacerea poate fi in orice domeniu de activitate. 
Valoarea grantului: Intre 560 si 1.100 de euro lunar 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PRIVIND ASIGURAREA DEZVOLTARII ECONOMICE 
DURABILE INSTITUITA PRIN H.G. NR. 1680/2008 

Obiectivul programului: Dezvoltarea regionala prin stimularea realizarii de investitii 
si a crearii de noi locuri de munca. 

Solicitanti eligibili:- Întreprinderile mici si mijlocii , - Întreprinderile mari 

Valoarea grantului: - Maxim 28,125 milioane euro 

PROGRAMUL MIHAIL KOGALNICEANU PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII  

Obiectivul programului: - Dezvoltarea şi susţinerea investiţiilor si  Crearea şi 
menţinerea locurilor de munca 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTITIILOR CARE PROMOVEAZA 

DEZVOLTAREA REGIONALA PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR NOI SI CREAREA DE LOCURI 

DE MUNCA INSTITUITA PRIN H.G. NR. 797/2012 

Obiectivul programului:  Scopul schemei de ajutor de stat instituita prin proiectul de 
hotǎrâre de Guvern îl reprezintǎ dezvoltarea regionalǎ prin realizarea de investiţii 
care utilizeazǎ tehnologii noi şi generează un număr mare de locuri de muncǎ cu 
valoare adaugatǎ ridicată şi care: 
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 • fie conduc la obţinerea de produse, servicii, tehnologii inovative; 

 • fie includ o componentǎ ITC de minim 20% din valoarea planului de investiţii. 

Solicitanti eligibili: Intreprinderi în domenii precum ITC, cercetare – dezvoltare, 
inovare, energie, precum şi în industria prelucrătoare înalt tehnologizată. 

Valoarea grantului: 28,125 milioane euro 

Contributia beneficiarului: - 50% 

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR IN DOMENII PRIORITARE 

PENTRU ECONOMIA ROMANEASCA, FINANTATE DIN INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE 

UNIUNII EUROPENE ALOCATE ROMANIEI 

Obiectivul programului: Accelerarea absorbtiei fondurilor europene prin asigurarea 
resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru 
cofinantarea proiectelor. 

Solicitanti eligibili: Entitati care implementeaza proiecte finantate din instrumente 
structurale ale Uniunii Europene:  

a) unitati administrativ teritoriale;  

b) institutii de invatamant superior de drept public acreditate;  

c) institutii de cercetare dezvoltare de drept public acreditate;  

d) operatori regionali / locali de servicii de alimentare cu apa si canalizare. 

Valoarea grantului: Finantarea garantata poate fi de maximum 15% din valoarea 
totala a proiectului exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate 
de beneficiar in baza contractului de credit. 

 

 

 

 

 

 


