
Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

CUPRINS  

Acord de parteneriat Formular nr.2................................................................................................................1 

Rezumat – Strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Mostiștei.................................................................13 

Planul de dezvoltare a Teritoriului Valea Mostiștei.................................................................................18 

Anexa 3 – Lista localităților....................................................................................................................19 

I. INTRODUCERE ...................................................................................................................................... 20  

II. PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC .......................................................................... 21  

II.2.1.1 Prezentarea fizică şi geografică ................................................................................................................ 21 

II.2.1.2 Hărți – Planul localizării teritoriului............................................................................................................25  

II.2.1.3 Populaţie, demografie .......................................... ................ .................................................................. 26  

II. 2.1.4 Patrimoniu de mediu ........................ ................ ..................................................................................... 35  

II.2.1.6 Economie locală .................................................. ................ .................................................................... 42  

II.2.1.6.2 Agricultură ........................................................... ..................................................................................44  

II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi ....................... .......................................................................... 48  

II.2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii .................................................. ................................................................. 50  

II.2.1.7 Servicii şi infrastructură medico-socială ................................ .................................................................. 52  

III. ANALIZA SWOT LA NIVELUL TERITORIULUI ........................................................................................61  

III.1 Teritoriu-caracteristici geografice,patrimoniu de mediu,patrimoniu arhitectural şi cultural 

……………................................................................................................................................................................. 61  

III.2 Economie locală (IMM-uri, comerț, servicii, turism) ..................................................................................... 62  

III.3 Populaţie, servicii şi infrastructură medico-socială ....................................................................................... 64  

III.4 Instituţii locale, organizaţii neguvernamentale, politici de dezvoltare locală ………………................................65 

IV. PRIORITĂŢI ...................................................................................................................................... 66  

V. MĂSURI ............................................................................................................................................. 69  

VI. PARTENERIAT .................................................................................................................................. 83  

VI.1 Prezentarea parteneriatului decizional ......................................................................................................... 86  

VI.1.1 Descrierea partenerilor .............................................................................................................................. 86  

VI.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului ................................................................................................................. 89  

VI.2.2 Comitetul de selecţie a proiectelor............................................................................................................. 90  

VII. ORGANIZAREA GAL VALEA MOSTIȘTEI............................................................................................. 93  

VII.1 Resurse umane ............................................................................................................................................. 93  

VII.2 Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile)........................................................... 99  

VII.3 Buget indicativ anual de funcţionare a GAL (2011 – 2015) .......................................................................... 99  

VII.4 Dispozitivul de comunicare şi informare .................................................................................................... 100  

VII.5 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului ............................................................................................102  

VII.5.1 Cadrul instituțional de implementare a proiectelor ................................................................................102  

VII.5.2 Circuitul proiectelor ................................................................................................................................ 104  

VII.5.3 Mecanismul de implementare ................................................................................................................ 104  

VII.5.4 Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei .............................................................................. 110  

VII.5.5 Corelarea acțiunilor administrative cu pista de audit ............................................................................. 112  

VIII. COOPERARE, CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI .......................................................................114  

IX. ANEXE...............................................................................................................................................116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

Strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Mostiștei 

-Rezumat- 

1. Conform Formularului nr. 2 – Acord de parteneriat privind participarea la procesul de selecţie 

a GAL, parteneriatul creat la nivelul teritoriului “Valea Mostiștei” este compus din 25 parteneri 

publici, 48 de parteneri din sectorul economic şi 30 reprezentanţi ai societăţii civile. Astfel 

reprezentarea partenerilor economici şi sociali este de 76%, iar a celor publici de 24%. În 

comitetul de selecție a proiectelor am propus ca ponderea partenerilor reprezentând sectorul 

privat să fie de 67 % sector privat (sector economic și societate civilă) și 33 % sector public. 

2. Parteneriatul format conţine 6 organizaţii care provin din oraşe având ca responsabilitate şi 

zona rurală învecinată, ceea ce înseamnă un procent de 5.8% din totalul partenerilor. 

3. Teritoriul are o populaţie de 37.699, conform Anexei 3 -Lista localităţilor din teritoriu 

4. Teritoriul este alcătuit din 12 unităţi teritorial administrative, din care 11 comune şi un oraş mic. 

Populaţia oraşului Lehliu Gară este de 6.319 de locuitori şi reprezintă 17% din totalul 

populaţiei teritoriului. Oraşul Lehliu Gară a fost inclus în teritoriu pentru că reprezintă prin 

tradiție un pol de dezvoltare microregională și pentru că oferă coerenţa teritorială necesară. 

5. Conform informaţiilor furnizate în capitolul “Prezentarea teritoriului-Analiza Diagnostic” (pag 4-

43), Valea Mostiștei este un teritoriu omogen din punct de vedere geografic, economic şi 

cultural, deţinând resurse umane, financiare şi economice relevante pentru susţinerea unei 

strategii viabile. 

6. În procesul constituirii parteneriatelor teritoriale la nivelul județului Călărași am avut în vedere 

o legătură periodic cu Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în scopul evitării 

suprapunerilor de teritorii. Dininformațiile deţinute de către animator, nicio localitate inclusă în 

teritoriul Valea Mostiștei nu a semnat acceptul de parteneriat într-un alt teritoriu. 

7. Priorităţile şi măsurile propuse în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului răspund nevoilor 

de dezvoltare ale acestuia şi cuprind acţiuni din Axele 1 şi 3 ale PNDR. 

8. În capitolul “Organizarea GAL”, pag 76-82 sunt oferite informaţii cu privire la capacitatea GAL 

de implementare a strategiei (resurse umane, material, mod de organizare) 

9. Teritoriul are o populaţie de 37.699, conform conform Anexei 3 - Lista localităţilor din teritoriu 

10. Teritoriul prezintă o densitate a populaţiei de 40,2 loc./km
2
 conform Anexei 3 -Lista localităţilor 

din teritoriu 

11. Conform informaţiilor furnizate în capitolul ”Patrimoniul de mediu” (pag 18-19) în teritoriu se 

regăsesc 2 arii de protecţie specială aviofaunistică Natura 2000, (Cf. certificat APM anexat).  

12. Teritoriul nu cuprinde porţiuni din judeţele limitrofe. 

13. Parteneriatul include o organizaţie a minorităţilor etnice (Asociația ”Împreună vom reuși” și 

Grupul de inițiativă Locală ”Lumină din Lumină”), conform documentelor consitutive ale 

acestora, regăsite în capitolul Anexe..   

14. 36%,respectiv 37 persoane dintre reprezentanţii legali ai organizaţiilor partenere sunt tineri, 

conform actelor constitutive ale organizațiilor partenere (care certifică statutul de reprezentant 

legal) şi ale informațiilor din cărțile de identitate (care certifică vârsta),care se regăsesc la 

capitolul Anexe. 
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15. 27%, respectiv 28 de persoane dintre reprezentanţii legali ai organizaţiilor partenere sunt 

femei, conform actelor constitutive ale organizațiilor partenere (care certifică statutul de 

reprezentant legal) şi ale informațiilor din cărțile de identitate (care certifică sexul), care se 

regăsesc la capitolul Anexe. 

16. Parteneriatul include reprezentanţi ai organizaţiilor agricole (Coop. agricolă Roua Florilor), 
reprezentanţi ai sectorului economic şi ai organizaţiilor de mediu (Fundația Terra Mileniul III), 
reprezentanţi ai sectorului forestier (SC Cul-Mar SRL și SC Colibri For Com SRL) cf. statut și 
autorizații anexate.  

17. Conform Formularului nr. 2 – Acord de parteneriat privind participarea la procesul de selecţie 

a GAL, parteneriatul public-privat “Valea Mostiștei” este compus din 25 parteneri publici, 

respectiv 24% şi 78 parteneri privaţi, respectiv 76 % (conform informațiilor din copiile actelor 

constitutive ale partenerilor care se regăsesc la capitolul Anexe).  

18. Analiza diagnostic prezintă în detaliu, cu trimitere la date oficiale, fiecare aspect prezent în 

teritoriu. Prima parte a documentului, de la pag 4 la pag 43, prezintă teritoriul din punct de 

vedere fizic și geografic, demografic, al patrimoniului de mediu, arhitectural și cultural, 

economic, al serviciilor și infrastrcturii medico-sociale, al organizațiilor active la nivelul 

teritoriului. Analiza SWOT, prezentată la paginile 44-48 din document, conform modelului 

oferit, concluzionează temele incluse în analiza diagnostic. 

19. La nivelul teritoriului ”Valea Mostiștei” sunt stabilite 3 priorități majore de dezvoltare, din care 

derivă 6 obiective specifice.  Alegerea priorităților și a obiectivelor a fost argumentată în 

document, la paginile 49-51. În argumentare s-au folosit datele și concluziile din analiza 

SWOT, iar relația dintre ele este reflectată atât vizual, printr-o schemă grafică, cât și narativ. 

20. Cele 6 acțiuni (măsuri) au fost stabilite astfel încât să conducă în mod nemijlocit la realizarea 

obiectivelor. Concordanța dintre ele este reflectată în prezentarea fiecărei acțiuni (măsuri) în 

parte, prin motivația sprijinului și prin obiectivele generale și specifice care arată clar modul 

cum derivă acțiunea, din prioritățile și obiectivele strategiei. 

21. Obiectivele propuse prin strategie sunt complementare principalelor strategii de dezvoltare 

existente și aplicabile pentru teritoriul vizat în mod special la nivel județean și regional ca și la 

nivel național – nivel care include și politicile europene (pag.37 - ”Bilanțul politicilor de 

dezvoltare locală”). Măsurile propuse vizează oferirea de sprijin financiar pentru acele 

operațiuni și activități care nu sunt sprijinite prin alte programe, dar care le pot completa din 

punct de vedere al impactului la nivel local (vezi și argumentarea obiectivelor pag 49-51 – 

”Priorități și măsuri”). În relație cu PNDR, strategia propune măsuri de mai mică anvergură și 

care se pliază pe specificul local al teritoriului. 

22. Criteriile de selecție a proiectelor sunt prezentate pentru fiecare acțiune/măsură în parte. 

Acestea se încadrează în obiectivele strategiei și concurează în mod direct la atingerea 

obiectivelor specific de dezvoltare, respectiv a direcțiilor strategice propuse: creșterea 

atractivității zonei, sprijin pentru păstrarea unui mediu curat, atragerea populației tinere în 

teritoriu, dezvoltarea de microîntreprinderi,. 

23. Deciziile operative la nivelul GAL privesc operațiunile de execuție/implementare eficientă a 

obiectivelor stabilite prin strategie, la nivelul standardelor calitative impuse prin indicatorii 

stabiliți pentru fiecare măsură propusă. Sistemul decizional este prezentat în  detaliu la 

capitolul Crearea și funcționarea GAL-ului, pag 72-75. Gestionarea zilnică a implementării 
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strategiei și gestionarea operativă și corectă a resurselor este în responsabilitatea directă a 

Compartimentului Administrativ, condus de Directorul Executiv. Rolurile și responsabilitățile 

acestuia și al echipei executive sunt detaliate prin fișele de post aferente fiecăruia (pag.76-80). 

Detalierea modalității de gestionare a implementării se regăsește la începutul capitolului 

”Mecanismul de implementare” , pag.87.  Pentru activitățile necesare implementării strategiei 

au fost detaliate elementele necesare astfel încât să se poată coordona activitățile 

administrative cu pista de audit - pag. 95. Sunt prezentate mecanismele de raportare și de 

control intern și extern. (pag 95) propuse la nivelul GAL, precum și activități de audit financiar 

independent cuprinse în ”Bugetul de funcționare al GAL”, pag. 82. 

24. Dispozitivul de monitorizare și evaluare în cadrul GAL este prezentat detaliat, cu roluri și 

responsabilități ale organismelor de conducere și de execuție (pag 93-96), cu metodologie și 

indicatori specifici (mecanismul de implementare la pag 87 și sistemul de monitorizare, pag 

93. Sunt descrise modalitățile de informare/raportare către structurile Autorității de 

Management și ale Agenției de Plăți, precum și rolul pe care GAL în poate juca în 

monitorizarea implementării proiectelor finanțate, chiar dacă nu va avea rol de semnatar al 

contractelor de finanțare. 

25. Metodologia consultării partenerilor locali este descrisă detaliat la capitolul Prezentarea 

procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală (pag.66-69). Aceasta conține atât 

pașii parcurși pentru implicarea factorilor interesați în pregătirea strategiei – întâlniri ale 

grupurilor de lucru, ședințe tematice, întâlniri și discuții de grup, cât și prezentarea 

principalelor modalități de diseminare a rezultatelor de etapă parcurse în elaborarea strategiei.  

Atașăm (în capitolul Anexe) procese verbale/minute ale întâlnirilor organizate pe parcursul 

procesului de elaborare participativă a strategiei si copii ale aparițiilor media referitoare la 

procesul de elaborare a strategiei. 

26. Dispozitivul de comunicare și informare dezvoltat la nivelul parteneriatului are obiective clare 

de a oferi informații clare potențialilor beneficiari, de a conștientiza publicul larg cu privire la 

implementarea strategiei și de a crește încrederea potențialilor beneficiari în PNDR și în 

strategia de dezvoltare a teritoriului (pag. 83). Dispozitivul prevede cel puțin 10 metode diferite 

de comunicare-informare (pag. 84) precum și modalitatea de evaluare a eficienței acestora.  

27. Acțiunile propuse în strategia de dezvoltare a teritoriului ”Valea Mostiștei” prezintă o abordare 

integrată, unică pentru teritoriu a unor probleme existente (spre exemplu: valorificarea 

patrimoniul natural al teritoriului pentru turismul de agrement sau sportiv, ţintind în special 

populaţia din municipiul Bucureşti, susținerea cu precădere a dezvoltării serviciilor pentru 

populație, pentru a susține cererea din partea celor care doresc să se mute în teritoriu și a 

celor care călătoresc/vizitează zonele din teritoriu).  

28. Dintre cele 6 acțiuni/măsuri propuse în strategie, 50% au ca și criteriu de selecție/prioritizare 

cooperarea între comune sau cu alte teritorii. Acțiunile privitoare la turism, servicii publice 

pentru populație sau valorificare a patrimoniului natural și cultural precum și acțiunea specifică 

de cooperare sunt încurajate să fie realizate în cooperare. De asemenea, măsura 1 - 

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole precum și măsura 2 - Formare 

profesională, informare și consultanță, vor avea mai multă eficiență dacă vizează 
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beneficiari din mai multe comune din teritoriu, astfel încât vor fi încurajate și în acest caz 

acțiunile de cooperare. Pentru detalii a se vedea descrierea măsurilor (pag. 52-65). 

29. Strategia de dezvoltare a teritoriului ”Valea Mostiștei” include 3 priorități majore și 6 obiective. 

Aceste obiective se regăsesc în Axele 1 și 3 din PNDR. Pentru detalii a se vedea descrierea 

măsurilor (pag. 52-65). 

30. Strategia include obiective și măsuri care se adresează fermierilor de semi-subzistență: 

măsura 1 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și măsura 2 - Formare 

profesională, informare și consultanță, au ca beneficiari direcți sau finali fermieri de semi-

subzistență. Pentru detalii a se vedea descrierea beneficiarilor și a criteriilor de selecție din 

cadrul acestor măsuri (pag.52).   

31. Criteriile de selecție din cadrul fiecărei măsuri asigură următoarele ponderi pentru beneficiarii 

tineri sub 40 de ani: măsura 1 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole - 45%, 

măsura 2 - Formare profesională, informare și consultanță – 60%, măsura 3 - Sprijin 

pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor – 57%, măsura 4 - Încurajarea 

activităților agro-turistice – 30 %, măsura 5 - Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi 

din sectoare non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație – 44%. La 

toate măsurile unde beneficiari direcți pot fi persoane fizice, ponderea beneficiarilor tineri sub 

40 de ani este mai mare de 30%. La toate măsurile unde pot fi incluse acțiuni de protecția 

mediului ponderea proiectelor care respectă acest criteriu este, mai mare de 25%. Criteriile de 

selecție din cadrul măsurilor asigură următoarele ponderi pentru proiectele care cuprind 

acțiuni pentru protecția mediului, astfel: măsura 1 - Creșterea valorii adăugate a produselor 

agricole - 45%, măsura 2 - Formare profesională, informare și consultanță – 50%, măsura 3 - 

Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor – 43%, măsura 4 - Încurajarea 

activităților agro-turistice – 30%, măsura 5 - Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din 

sectoare non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație – 28%.   

32. Criteriile de selecție din cadrul măsurilor asigură că 52% dintre acțiunile din strategie urmează 

să fie promovate de către grupuri de producători, asociații sau parteneriate, cu următoarele 

ponderi: măsura 1 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole – 25%, măsura 2 - 

Formare profesională, informare și consultanță – 100%, măsura 3 - Sprijin pentru creșterea 

valorii economice a exploatațiilor – 57%, măsura 4 - Încurajarea activităților agro-turistice – 

30%, măsura 6 (Proiecte de cooperare) – 100%. 
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I.  INTRODUCERE  
Microregiunea Valea Mostiștei a luat ființă odată cu lansarea activităților pilot de promovare a initiațivei 

programului Leader începând cu anul 2008, prin acțiuni de informare și conștientizare a actorilor locali și prin 

demararea înregistrării juridice a parteneriatului dintre 12 unități administrativ teritoriale: 11 comune 

(Sărulești, Ileana, Frăsinet, Gurbănești, Lehliu Sat, Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Tămădău Mare, Sohatu 

Plătărești și Mânăstirea) și un oraș mic (Lehliu Gară) precum și reprezentanți ai mediului de afaceri (societăți 

comerciale) și ai societățtii civile (ONG-uri locale și școli).  

 

Microregiunea Valea Mostiștei, situată în nord vestul județului Călărași are ca element de definire cursul râului 

cu același nume, precum și particularitățile zonei rurale situate în Câmpia Mostiștei și Bărăganul de Sud. 

 

Caracterizată de un relief predominant de câmpie și luncă, singurele neregularități reprezentându-le văile 

terasate, așa numite clovuri, precum și movilele, care ar putea fi mai degrabă rezultatul interventiei omului, 

localitățile de zonă se pot clasifica în: așezări situate în microdepresiuni (Sărulești, Gurbănești, Frăsinet), așezări 

în trepte, amplasate pe terasele unor râuri sau lacuri (Valea Argovei, Ileana, Lehliu Sat, Plătărești), așezări de 

șes, amplasate în câmpie deschisă (Sohatu, Nicolae Bălcescu, Lehliu Gară) și având în general specific agricol sau 

agro-pescăresc, cu excepția orașului Lehliu Gară, care reprezintă un pol de dezvoltare locală și are un 

predominant caracter industrial – comercial.  

 

Solurile regiunii caracterizate de cernoziomuri, explică caracterul predominant cerealier al regiunii.  

 

Flora și fauna sunt caracteristice zonelor de step și silvostepă, cu o abundență de specii, printre care și specii 

daflate în cadrul siturilor protejate.  

 

Microregiunea este străbătută în partea de nord de autostrada A2 – București – Constanța și de calea ferată 

București – Constanța, principalul nod de comunicații pentru zona fiind orașul Lehliu Gară.  

 

Din punct de vedere istoric microregiunea aparține județului Călărași, pământ cu vechi tradiții în istoria 

multimilenară a poporului român. Dovezile materiale scoase la iveală de săpăturile arheologice precum și 

mărturiile documentare, atestă pe de o parte vechimea existenței populației românești pe aceste meleaguri, 

preocupările ei precum și unitatea și continuitatea în acest spațiu. Cele mai recente cercetări arheologice 

demonstrează existența unui număr de cca. X situri arheologice în teritoriu, datând încă din perioada 

neoliticului timpuriu (culturile Boian și Gumelnița) și continuînd cu cele din epoca bronzului și a fierului.  

 

Parteneriatul numără 103 membri iar GAL Valea Mostiștei a fost înființat și are deja o structură de funcționare 

ca organizație nonguvernamentală.  

Prioritățile strategice ale GAL Valea Mostiștei, definite în cadrul procesului participativ de planificare strategică 

urmăresc:  

1. Facilitarea transformării și modernizării agriculturii pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui la 

creșterea economică din teritoriu;  

2. Valorificarea potențialului natural, cultural și așezării geografice a teritoriului, în scopul susținerii dezvoltării 

turismului de agrement;  

3. Susținerea dezvoltării antreprenoriatului și facilitarea tranziției forței de muncă din domeniul agricol către 

sectoare economice non-agricole.  

 

Pentru dezvoltarea teritoriului în diecțiile vizate au fost creionate un set de 6 măsuri (incusiv de cooperare) care 

în total urmăresc o alocare financiară de 2.285.200 euro (contribuție FEADR și națională) și 1.342.800 euro 

contribuții private. 
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II.  PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC  

  II.1.  Prezentarea fizică şi geografică  

Amplasarea teritoriului  

Microregiunea Valea Mostiștei este situată în regiunea de nord-vest a județului Călărași, în imediata vecinătate 

a județelor Ilfov la vest și Ialomița la nord.  

 

Coordonatele geografice în care se încadrează teritoriul sunt date de comuna Tămădău Mare care reprezintă 

poziția nordică a acestuia, situată pe meridianul de 26°57’ longitudine vestică și paralela de 44°47’ și poziția cea 

mai sudică, determinată de coordonatele teritoriului comunei Frăsinet, situată pe meridianul de 26°44’ 

longitudine vestica și paralela de 44°15’ latitudine nordică.  

 

Microregiunea se află aproximativ la jumătatea distanței între București si Călărași, adică cca. 50 de km, 

legatura cu municipiul București putându-se realiza atât pe calea ferată București – Constanța și București - 

Oltenița pentru partea vesticăa a teritoriului, iar traficul rutier pe Autostrada A2 București – Constanța și pe 

drumul national DN3 București – Călărași și București - Oltenița.  

 

De asemenea, orașul Lehliu Gară, reprezintă un nod de comunicare pentru microregiune și un important pol de 

dezvoltare comercial și economic la nivelul acesteia.  

 

Vecinătăți  

 

Teritoriul se învecinează la nord cu comuna Horia, aparținând județului Ialomița, iar la sud cu comuna 

Mânăstirea, județul Călărași. La est sunt amplasate comunele Vasilați, Nana și Luică, precum și orașul Fundulea, 

iar la vest comunele Dor Mărunt, Lupșanu, Ulmu, Dorobanțu. In partea de est a teritoriului, dincolo de 

comunele cu care se invecinează direct, este situat județul Giurgiu, iar la sud, dincolo de comuna Mânăstirea 

este amplasată granița prin care România se învecinează cu Bulgaria, conturând un cadru de vecinătate 

favorabil microregiunii.  

 

În ceea ce privește contextul LEADER, la est, teritoriul Valea Mostiștei are ca vecin GAL Bărăganul de Sud-Est.  

 

Relief  

 

Microregiunea Valea Mostiștei este situată în Câmpia Bărăganul Mostiștei (sau Bărăganul Sudic), ce face parte 

din partea sudică a Câmpiei Române. Relieful caracteristic este compus din Câmpia Mostiștei, Câmpia Lehliului 

și lunca Mostiștei (Câmpul Argovei), singurele neregularități reprezentându-le văile terasate, așa numitele 

crovuri, precum și movilele.  

Localitățile de zonă se pot clasifica în: așezări situate în microdepresiuni (Sărulești, Gurbănești, Frăsinet), 

așezări în trepte, amplasate pe terasele unor râuri sau lacuri (Valea Argovei, Ileana, Lehliu Sat), așezări de șes, 

amplasate în câmpie deschisă (Lehliu Gară).  

 

Din punct de vedere genetic, relieful Câmpiei Române este rezultanta directă a acțiunilor fluviolacustre.  

 

În ansamblu, relieful Câmpiei Române se încadrează în categoria marilor șesuri continentale ale Europei, de 

tipul câmpiilor de loess, cu forme netede, ușor ondulate și înclinate, cu energie redusă și altitudini care în foarte 

puține cazuri depășesc 200 m.  

Astfel, Bărăganul de Sud prezintă o întindere netedă, acoperită cu un strat gros de loess (rocă sedimentară de 

origine eoliană, alcatuită dintr-un praf fin, de culoare galben-brună, prin care apa pătrunde relativ ușor), efect 

al evoluției sale geologice îndelungate ca bazin de sedimentare.  

Relieful are aspect plan, rareori existând zone mai înalte.  
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Clima  

 

Teritoriul microregiunii Valea Mostiștei aparține în totalitate sectorului cu climă continentală, specific Câmpiei 

Române. Regimul climatic general este omogen în tot cuprinsul teritoriului ca urmare a uniformității reliefului 

de câmpie. El se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații nu prea bogate, care cad mai ales sub 

forma de averse și prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar și de frecvente perioade de 

încălzire care provoacă discontinuități în distribuția temporară și teritorială a stratului de zăpadă.  

 

Media anuală a presiunii atmosferice este de circa 1016 mb, vara valorile fiind mai mici, pentru ca iarna să fie 

mai mari datorită faptului că predomină activitatea anticiclonală. 

În ce privește media anuală a temperaturii
1
, aceasta se situează în jurul valorii de +11oC. Media temperaturii 

aerului în luna cea mai caldă (iulie) este de + 23 oC, în timp ce în cea mai rece lună a anului (ianuarie), media 

este de +2 oC. 

Precipitațiile atmosferice constituie un factor hotărâtor al stării de vegetație a plantelor și a producției agricole. 

Ele sunt aduse, în general, de către masele de aer atlantice și mediteraneene. Anual se înregistrează o cantitate 

de precipitații de cca. 503,6 mm.  

 

Umiditatea aerului, cu o medie anuală de 80%, are valori mai ridicate iarna şi mai scăzute primăvara şi vara. Un 

maxim al umidităţii aerului este înregistrat în perioada decembrie-februarie (90%) şi un minim în iulie (71%). În 

perioada iulie-septembrie se ajunge la un deficit major de umiditate din sol, iar culturile din teritoriu necesită 

irigaţii. 

 

Umezeala aerului se datorează curenților de aer de origine tropicală și mediteraneană, care se produc 

îndeosebi iarna, ca și a celor atlantici care înregistrează o frecvență mare vara. Acestora li se adaugă sursele 

locale: evaporația apei de pe suprafața Dunării, Gălățuiului și a Văii Mostiștei, evapotranspirația plantelor și a 

solului.  

 

În ceea ce priveşte suma orelor de strălucire a soarelui, aceasta este mai crescută în lunile de vară mai- 

septembrie, de peste 200 de ore/lună, însemnând peste 8 ore/zi, cu un ”vârf” în luna iulie. Pentru zilele de 

iarnă în perioada decembrie-februarie, numărul orelor de strălucire a soarelui scade la aproximativ un sfert față 

de perioada de vară. Anotimpurile de primăvară și toamnă înregistrează o medie de peste jumătate din orele 

de strălucire a soarelui înregistrate pe perioada de vară (cca. 5 ore/zi).  

 

Viteza medie a vantului este de 3,6 m/sec, înregistrându-se diferențieri pe anotimpuri. 

 

Frecvențele medii anuale înregistrate indică predominarea vântului de vest (16,4%) și sud-vest (12,4%), și a 

celor din nord (14,8%) si nord-est (13,3%) producând iarna spulberarea zăpezii și vara pierderea apei din sol. 

Frecvența medie anuală a calmului atmosferic este de 12,9%.  

 

Dintre vânturile ce se resimt pe teritoriul microregiunii Valea Mostiștei, pot fi amintite:  

 Crivățul - un vânt foarte puternic, rece și uscat, care se dezvoltă la periferia anticiclonului siberian, 

având direcția NE-SV. Bate iarna, determină geruri mari, înghețuri intense, polei, iar uneori viscole 

puternice, însoțite de viteze mari ale vântului, provocând spulberarea, troienirea zăpezii, înghețul 

solului și degradarea culturilor, eroziunea solului, înzăpezirea arterelor de circulație.  

 Austrul - vânt uscat, prezent aproape în toate anotimpurile. El se dezvolta la periferia anticiclonilor 

centrați în Peninsula Balcanică, în condițiile existenței unei depresiuni  

 

 

                                                           
1
 Date referitoare la mediile climatice preluate de la INCDA Fundulea, stația meteorologică 
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barice în  centrul Transilvaniei. Iarna produce ger, vara secetă, primăvara usucă rapid câmpul umed.  

 
 Băltărețul - vânt umed, având originea în ciclonii care se formeaza pe Marea Mediterană și în Marea 

Neagră. Bate în special toamna și primăvara, din SE și spre NV, sau din est spre vest, însoțit de nori 
negri și groși, care produc o ploaie măruntă și caldă, de scurtă durată. Uneori bate și iarna aducând 
ploi, iar vara, răcoare.  

 Suhoveiul - bate în perioada caldă a anului. Bate din direcții diferite, dar îndeosebi din est, fiind un vânt 
fierbinte și uscat, provocând secetă și, uneori, eroziunea solului și furtuni de praf. Mai poartă numele 
de " Sărăcilă", "Traistă Goală" sau "Traistă-n Băț".  
 

Dintre fenomenele atmosferice deosebite pot fi amintite: poleiul, chiciura, înghețul și depunerile de gheață - în 
perioada de iarnă; pentru toamnă și primavară: bruma (care prezintă condiții favorabile de formare încă din a 
doua parte a lunii septembrie și primavara până în luna mai), ceața; pentru anotimpul de vară: 
evapotranspirația peste 700 mm, roua foarte abundentă, ploile torențiale, grindina, care apare în urma unor 
ploi torențiale de convecție, la trecerea unor furtuni reci peste suprafața supraîncălzită. 
 
Fenomenul de îngheț este specific perioadei reci a anului, primul inghet producându-se, de regulă, în prima 
decadă a lunii octombrie, iar ultimul îngheț de primavară este semnalat, de obicei, cel mai târziu prin luna 
aprilie. 
 

Solurile  

Din punct de vedere morfologic teritoriul este situat în Bărăganul Sudic, considerată cea mai importantă unitate 

morfologica a Câmpiei Române.  

 

Solurile sunt soluri zonale de stepă și au ca roci parentale loessul sau depozitele loessoide. Loessul este 

considerat ca material parental optim de formare a solurilor. Acesta s-a sedimentat în pleistocenul superior, 

fiind cel mai întins depozit de cuvertura. 

 

În zona câmpului se întâlnesc cernoziomuri ciocolatii cu petice de cernoziomuri castanii. În crovuri întâlnim 

petice de cernoziomuri levigate de depresiune. Aceste soluri sunt caracteristice ținutului cu climat stepic unde 

precipitațiile sunt în jur de 500 mm și vegetația este alcătuită din ierburi. Sunt bogate în humus, care atinge 

grosimi ce variază între 60-80 cm. Fiind afânate, se lucreaza ușor, primesc și înmagazinează cantități de aer și de 

apă suficientă pentru dezvoltarea plantelor.  

Fiind formate pe loess cu o structură glomerulară și o textură lutoasă și lutoasă-nisipoasă, sunt poroase, fapt ce 

determină un drenaj perfect. Când ploile sunt abundente, apa care se afla în exces se infiltrează ușor și în 

celelalte straturi, iar cand este insuficientă, se ridica spre suprafață prin circulatia ascendentă la nivelul 

rădăcinilor.  

Sunt perioade, uneori destul de lungi când, din cauza căldurii și a vânturilor, rezerva de apă din sol să se 

epuizeze, astfel că plantele pot suferi de secetă. Condițiile favorabile de sol și relief explică predominantul 

caracter cerealier al regiunii. 

Resursele de apă  
 

La nivelul teritoriului se înregistrează o suprafață de cca 5457 ha luciu de apă
2
, reprezentând aproape 6% din 

suprafața totală a acestuia.  

Regimul hidrografic este reprezentat de râul Mostiştea, râu autohton al Câmpiei Române, cu o suprafaţă totală 

a bazinului hidrografic de peste 1700 km2. Lungimea totală este de 98 km, iar panta medie este de 1%, ceea ce 

face ca apa provenită din precipitaţii sau din stratul freatic să stagneze sub formă de bălţi, aceasta prin 

amenajări având utilitate piscicolă şi pentru irigaţii. De semnalat că văile Argova și Vânăta din Câmpul Argovei 

(ca și afluenții lor Cucuveanu și Milotina) sunt barate cu diguri, formând salbe de lacuri. Întregul bazin al 

Mostiștei are peste 100 de iazuri realizate prin mici baraje. 

                                                           
2
 Sursa datelor: fișele de culegere a datelor completate de către primării 
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Caracteristicile hidrogeologice și hidrochimice ale formațiunilor sedimentare din regiune sunt condiționate de 
următorii factori:  

 subunitatea morfologică pe care se dezvoltă;  

 raportul de alimentare sau drenare față de rețeaua hidrografică.  
 
Condiții favorabile ale înmagazinării și circulației apelor subterane se regăsesc la nivelul următoarelor 
formațiuni geologice:  

 în nisipuri albiene,  

 în „stratele de Fratești” (Pleistocen inferior)  

 în nisipurile „Compexului marnos” (Pleistocen mediu)  

 în „nisipurile de Mostiștea” (Pleistocen superior)  

 în depozitele loessoide ale Câmpiei și aluviunile teraselor Ialomiței și Dunării.  
 
Stratele de Fratești (Pleistocen inferior) găzduiesc un orizont acvifer sub presiune cu nivel freatic ascensional. 

Nisipurile de Mostiștea (Pleistocen superior) bazal găzduitoare de orizonturi acvifere cu apă sub presiune cu 

nivel ascendent, pe alocuri are chiar nivel liber, funcție de permeabilitatea rocilor acoperitoare, nu prea este 

exploatat.  

Orizontul freatic situat la adâncimi de 8 – 10 m la baza depozitelor loessoide este exploatat prin fântâni sătești. 

 

Flora și fauna  

 

Conform încadrării biogeografice, teritoriul Valea Mostiștei, se situeaza în regiunea de stepă, iar din punct de 

vedere al provinciilor floristice, face parte din provincia danubiano-pontică. 

 

Flora și fauna sunt caracteristice zonelor de stepă și silvostepă, fiind direct influențate de starea factorilor de 

mediu din județ și de acțiunile antropice. La nivelul microregiunii, majoritatea vegetației este reprezentată de 

culturi de cereale și de plante tehnice.  

 

Zona stepei ocupă cea mai mare parte a județului Călărași și prin urmare și a teritoriului analizat, fiind 

caracterizată prin existența stejarului brumăriu (Quercus pedunculifora) și a arțarului tătăresc (Acer tataricum), 

dispersate între terenurile agricole și areale restrânse de pajiști secundare stepice care abundă în firuță cu bulb 

(Poa bulbosa), firuță bărboasă (Andropogon ischaemum), năgară (Stipa capillata), peliniță (Artemisia austriaca), 

laptele câinelui (Euphorbia stepposa), etc.  

 

Vegetația din zonă este caracterizată prin existența zăvoaielor de luncă alcatuite din salcie și plop, șleauri de 

luncă cu stejar, frasin, ulm, carpen, cărpiniță, vișin turcesc, plante agățătoare, viță de vie salbatică, cătină, lemn 

câinesc, liană grecească și plantații de plop între care se intercalează pajiști de luncă cu Agrostis stolonifera, 

Alopecurus pratensis, Agrpyron repens și terenuri cultivate. 

 

Fauna salbatică din teritoriu este reprezentată de elemente tipice adaptate agrobiocenozelor din zonele de 

stepă și silvostepă ca: iepurele, potârnichea, prepelița, șoparla de iarba, șarpele, dihorul de stepă, nevastuica, 

șobolanul, ciocârlia, graurul, guguștiucul, porumbelul sălbatic, turturica, sturzul. 

În păduri a fost aclimatizat fazanul.  
Fauna pădurilor de câmpie este alcatuită din exemplare de căprior, cerb, jder de copac, mistreț, viezure, 
veverițe, câinele enot sau mangutul (Nyctereutes procynoides ussuriensis Matschie), ciocănitoare, bufnițe, 
porumbei gulerați, sticleți, fazani, melci. Fauna luncilor și lacurilor este reprezentată de vidră (lutra lutra), vulpe 
(Vulpes vulpes), becațina comună, lișita, rața sălbatică, melci, acvila, șoimul, lebăda.  
 
În iezere și ostroave cuibăresc: pelicanul creț, pelicanul comun, cormoranul mic, cormoranul mare, barza albă, 

barza neagră, stârcul de noapte, stârcul galben, stârcul de cireadă, lebăda de vară, lebăda de iarnă, egreta mică, 

egreta mare, lopătarul, țigănușul, pescărușul albastru, rața mică, rața pestriță, rața mare, privighetoarea de 

zăvoi, fluierarul de munte, silvii, silvii cu 
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capul negru, prundărați gulerați mici, scoicari, privighetoarea de zăvoi, mierla, frunzărița galbenă, gaia neagră, 

huhurezul mic, ciuful de pădure, caprimulg, prigorii, codalbii.  

 

Peștii care populează apele lacurilor și băltilor sunt: carasul, crapul, plătica, bibanul, șalaul și știuca.  

 

Producția vegetală 

 

Cerealele dețin ponderea cea mai mare în cadrul culturilor agricole de câmp. Porumbul se află pe locul întâi 

dintre cereale. Este cultura care se pretează cel mai bine condițiilor pedo–climatice și prin aplicarea masurilor 

agrotehnice în mod rațional s-ar obtine producții foarte mari.  

 

Grâul, se află pe locul al doilea între cereale, fiind o cultură care se pretează foarte bine condițiilor naturale din 

zonă.  

 

Floarea soarelui este a treia cultura ca pondere în suprafață.  

 

Viticultura este o ramura care în ultimii ani, a înregistrat o dezvoltare cantitativă, dar nu și calitativă, fiind 

caracterizată în special prin producția de soiuri hibride.  

 

Pomii fructiferi se găsesc mai ales pe marginea arterelor de penetrație și în gospodăriile individuale. Speciile de 

pomi fructiferi din zona sunt: caisul, zarzărul, prunul, vișinul, mărul, nucul, gutuiul, parul, dudul, cireșul. 

II.2.1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului  
 
Harta localizării în cadrul județului (Anexa 1) 
  
Teritoriul Valea Mostiștei este amplasat situată în regiunea de nord-vest a județului Călărași, în imediata 

vecinătate a județelor Ilfov la vest și Ialomița la nord, la jumătatea distanței între București si Călărași, adică 

cca. 50 de km.  

 

Din punct de vedere al reliefului, aparține Câmpiei Bărăganul Mostiștei (sau Bărăganul Sudic), ce face parte din 

partea sudică a Câmpiei Române. Relieful caracteristic este compus din Câmpia Mostiștei, Câmpia Lehliului și 

lunca Mostiștei (Câmpul Argovei), cu altitudini sub 200 m. 
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Harta teritoriului Valea Mostiștei (Anexa 2)  
 
Prezintă teritoriul Valea Mostiștei în contextul județului Călărași, din care face parte. Pe hartă sunt marcate 
liniile de demarcație ale teritoriului precum și contururile unităților administrativ teritoriale care compun 
teritoriul.  
Sunt evidențiate principalele căi de comunicații de care se bucură teritoriul: calea ferată București – Constanța 
și București - Oltenița (pentru partea vestică a teritoriului) și Autostrada A2 București – Constanța, drumul 
national DN3 București – Călărași și București - Oltenița din perspectiva traficului rutier.  
 
Este, de asemenea, marcată rețeaua de drumuri județene și comunale care deservește teritoriul.  
 
Rețeaua hidrografică bogată este evidențiată în cadrul hărții teritoriului, în scopul surprinderii principalelor 
resurse naturale de la nivelul acestuia.  
 
Sunt evidențiate și principalele caracteristici ale economiei locale: agricultura, pescuitul, creșterea animalelor, 

procesarea alimentelor, precum și capacitățile de cazare tip camping la nivelul teritoriului. 

 

 

II.2.1.3 Populaţie, demografie  
 
În localităţile cuprinse în teritoriul Valea Mostiștei, la 1 iulie 2009, se înregistra o populaţie totală de 37.699 de 

locuitori, distribuită în 11 comune şi un oraş mic, conform datelor statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de 

Statistică a judeţului Călărași. 
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La nivelul localităţilor care compun teritoriul analizat, populația variază într-un interval cuprins între 1.437 şi 

6.319 locuitori, cel mai populat fiind oraşul Lehliu Gară, Ștefăneşti, iar cea mai slab populată fiind comuna 

Gurbănești.  

 

În ceea ce priveşte densitatea populaţiei la nivelul teritoriului, calculată pe baza datelor la 1 iulie 2009, aceasta 

este în medie de 40,2 loc./km2, cu mult sub media calculată la nivelul judeţului Călărași de 64 loc./km2, 

specifică zonelor de cîmpie, mai izolate geografic. 
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TOTAL 
 

Lehliu-Gară 

Frăsinet 

Gurbănești 

Ileana 

Lehliu-Sat 

Nicolae 

Bălcescu 

 

Sărulești 

Sohatu 

Tămădău Mare 

Valea Argovei 

Plătărești 

Mânăstirea 

41497  37699  -3798  11.8  -15.4  6474  10665  20560  727  
100%  100%  Regresie  -  -  17%  28%  55%  3.5%  

 

6562  6319  -243  6  -32  1027  1323  3969  169  
  16%            17%           Regresie                                               16%             21%            63%           4.3% 

2048  1752  -296  -6  -8  267  595  890  44  
    5%            5%           Regresie                                                15%              34%            51%           4.9% 

1662  1437  -225  5  -27  253  543  641  12  
    4%            4%           Regresie                                                18%              38%            45%           1.9% 

3872  3262  -610  -8  -21  608  1056  1598  61  
    9%            9%           Regresie                                                19%              32%            49%           3.8% 

2985  2792  -193  6  3  427  836  1529  113  
    7%            7%           Regresie                                                15%              30%            55%           7.4% 

1707  1572  -135  -3  -11  297  420  855  34  
    4%            4%           Regresie                                                19%              27%            54%           4.0% 

3174  3116  -58  48  -10  634  705  1777  64  
    8%            8%           Regresie                                                20%              23%            57%           3.6% 

3558  3065  -493  30  -41  485  1212  1368  77  
    9%            8%           Regresie                                                16%              40%            45%           5.6% 

2614  2328  -286  8  -17  436  545  1347  26  
   6%             6%           Regresie                                                19%              23%            58%           1.9% 

2792  2458  -334  5  -20  439  808  1211  68  
   7%              7%           Regresie                                                18%             33%            49%          5.6% 

4317  3734  -583  35  -2  617  899  2218  59  
   10%            10%           Regresie                                               17%             24%            59%          2.7% 

6206  5864  -342  14   -3   984  1723    3157  NA  
   15%            16%           Regresie                                               17%             29%            54%        NA 

Șomajul a fost calculat ca procent al șomerilor înregistrați din total populație de vârstă 
activă la 2009. 
Pentru comuna Mânăstirea nu au putut fi procesate datele pentru 2009.  

 

 

 

 

 



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași  

 
Dinamica populaţiei  
 

Teritoriul Valea Mostiștei are, la nivelul anului 2009, o structură demografică specifică zonelor de câmpie, cu o 

populaţie în scădere şi îmbătrânită. Din totalul populaţiei, 72% reprezintă populaţie între 0-60 de ani, iar restul 

de 28% populaţia îmbătrânită, cu vârste de peste 60 de ani. 

 

Dinamica populaţiei teritoriului evidențiază o scădere constantă începând cu 2002, perioadă în care s-a pierdut 

cca. 9 % din populaţie. 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 
 

 

Deşi rata sporului natural al populaţiei la nivelul teritoriului (diferenţa dintre numărul nou născuţilor şi numărul 

persoanelor decedate) pentru anul 2008 se menţine negativă (-1,8 0/00), comparată cu unităţile superioare este 

mai mare decât rata înregistrată la nivel judeţean (-2,50/00) şi cea de la nivelul Regiunii Sud Muntenia (-3,4 0/00), 

dar mai scăzută decât sporului natural la nivelul întregii ţări (-1,5 0/00).
3

  

 

Comunele din teritoriu cu cel mai mare spor natural, potrivit datelor disponibile pentru anii 2005-2009 sunt: 

Sărulești, Nicolae Bălcescu și Tămădău Mare. Cel mai scăzut spor natural s-a înregistrat pentru comunele 

Mânăstirea, Lehliu Sat și Frăsinet. 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.calarasi.insse.ro/cmscalarasi/rw/resource/bun_jud_miscarea_naturala_a_pop_pe_medii_in_anul_2008.htm?view=true 
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Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

 

Soldul migraţiei se înregistrează negativ pentru anul 2009 la nivelul întregului teritoriu. Localitățile care au 

înregistrat în ultimii cinci ani (perioadă pentru care am analizat date) sold migratoriu pozitiv, cu un număr de 

persoane sosite cu domiciliul în localităţi mai mare decât numărul celor plecate sunt: Sărulești, Tămădău Mare, 

Nicolae Bălcescu, Lehliu Sat și orașul Lehliu Gară.  

Cel mai mare număr de persoane sosite în teritoriu s-a înregistrat în anul 2008, ca urmare a perioadei de 

dezvoltare a economiei înregistrată pentru 2007. Pentru 2009, an de criză economică, acesta a scăzut cu mult 

peste nivelul anului 2005. 

 

Analiza mobilităţii spaţiale a populaţiei la nivelul teritoriului are un rol important, aceasta fiind alături de 

natalitate, unul dintre factorii creşterii sau descreşterii numărului populaţiei. Cauzele care determină 

mobilitatea spaţială a populaţiei sunt variate şi implică întotdeauna existenţa unor factori de respingere în 

regiunea de plecare (reprezentați în cadrul teritoriului prin lipsa confortului de tip urban și a oportunităților de 

dezvoltare personală, mai ales pentru populația tânără), precum şi a unor factori de atracţie în regiunea de 

sosire (reprezentați de posibilitatea obținerii unei proprietăți într-un cadrul natural favorabil și de un anumit stil 

de viață liniștit, în special pentru populația de vârsta apropiată pensionării). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 
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Pentru teritoriu, datele privind migraţia la nivelul teritoriului cuprind și datele statistice existente aferente 

migrației internaţionale. Este de menționat că, la nivelul întregii țări, datele statistice disponibile nu surprind cu 

acurateţe evoluţia migrației internaționale. Pentru o imagine mai apropiată de realitate prezentăm concluziile 

unei cercetări sociologice publicată de către Fundația Soros, în 2006: ”Peste o treime dintre gospodăriile ţării, 

aproximativ două milioane și jumătate, au avut cel puţin unul dintre membri plecat în străinătate după 1989. 

Aproximativ o cincime dintre gospodăriile României au avut cel puţin un membru care a lucrat în străinătate. 

Ponderea persoanelor de 18-59 ani care au lucrat în străinătate după 1989 este de cel puţin 12%.
4
  

 

Populaţia pe grupe de vârstă şi etnii  

 

Analiza populaţiei pe grupe de vârstă relevă un procent de 55% al populaţiei de vârstă activă, care poate fi 

încadrată pe piaţa muncii, sub mediile judeţeană, regională şi naţională. Diferența o regăsim în procentul 

populaţiei cu vârsta de peste 60 de ani - care este de 28% din populaţia totală a teritoriului.  

 

De subliniat ca populaţia tânără este cu un procent mai mare decât media județeană și cu două față de mediile 

regională și națională. 

Populația pe 
categorii de 

vârstă 

Național  
 
 
% 

Regional 
(Sud 
Muntenia) 

 
 
 
% 

 
 

Județul 
Călărași 

 
 
 
% 

Valea 
Mostiștei 

 
 
 
% 

0-14 ani 3265476  15% 488053  15% 51186  16% 6474  17% 

15-60 ani 14034289  65% 2085408  63% 192476  62% 20560  55% 

60 ani și 
peste 4204677  20% 711064  22% 

69217  

 22% 10665 28% 

Total 21504442  100% 3284525  100% 312879  100% 37699  100% 
Sursa: date disponibile pentru 2009 pe website-ul INSSE Călărași

5
 

 

Evoluţia populaţiei, din perspectiva grupelor de vârstă între 2002 – 2009, pe baza datelor oficiale, arată o 

scădere cu un procent a populaţiei tinere de la 18% în 2002 la 17% în 2009, încadrându-se în tendinţele 

naţionale şi europene. O scădere se înregistrează și în totalul populație cu vârste de peste 60 de ani – cu cca 2 

procente, astfel că se echilibrează dinamica prin creșterea populației de vârstă activă (15-60 de ani). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 Locuire temporară în străinătate – Fundația pentru o Societate Deschisă, noiembrie 2006, pg 13 

5
 http://www.calarasi.insse.ro/cmscalarasi/rw/resource/bun_jud_pop_pe_gr_de_varsta_1_iulie.htm?view=true 
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Conform ultimului recensământ al populației din 2002, situația la nivelul teritoriului evidenția o populație 

majoritară română – cu un procent de 94% din total populație, la care se adaugă o populație de cca 5,9 % de 

etnici rroma. Din datele demografice analizate comuna cu cea mai semnificativă miniritate rroma este Sărulești, 

cu peste 14 % din totalul populației, urmată de orașul Lehliu Gară cu 9,3%. Cel mai mic număr de etnici rromi se 

înregistra la Sohatu – doar 1,1 % din populație. La nivelul celorlalte comune populația rroma înregistra procente 

cuprinse între 2,5 % și 9%, conform tabelului de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

 

Pe baza studiilor recente privind etnia rromă, este posibil ca numărul persoanelor care se recunosc ca fiind de 

etnie romă să fie mai ridicat, cunoscută fiind reticenţa etnicilor rromi de a se declara ca atare în perioada 

realizării recensământului, când politicile publice antidiscriminare nu erau implementate. ”Se ştie că datele 

recensământului din 2002 (ca şi cele de la recensămintele anterioare) subestimează masiv dimeniunea reală a 

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

României în secolul 21, 2007, pg 47). Coroborând informaţiile regăsite şi în alte cercetări sociologice care au 

stat la baza generării de programe specifice comunităţilor de romi, se poate estima că numărul real al 

locuitorilor de etnie roma este mai mare cu 50 până la 100 %.
6

 

Locuitori de alte etnii sunt menţionaţi la recensăminte în număr nesemnificativ la nivelul teritoriului. 

Populaţia activă şi inactivă  

 
Potrivit datelor statistice disponibile, la nivelul anului 2002, la nivelul teritoriului, din totalul de 41.497 de 

locuitori, se înregistra un număr de 13.467 de persoane active – cuprinzând aici atât persoanele care 

desfăşurau o activitate economică retribuită, cât şi populaţia aflată în căutarea unui loc de muncă, incluzând 

salariaţii, muncitorii independenţi, dar şi şomerii sau tinerii în căutarea primului loc de muncă. 

 

                                                           
6
 Cercetările realizate în cadrul studiului PROROMI, realizat de Banca Mondială propuneau, în iulie 2005, estimarea numărului total real de 

persoane roma la minimum 730 174 și maximum 968 275 față de datele recensământului oficial din 2002, unde populația roma era de 535 
140 de persoane. 

 
Localitatea 

Populație 
Rroma 

% din total 
populație 

 

Oraș Lehliu-Gară 611 9.3% 

Frăsinet 94 4.6% 

Gurbănești 150 9.0% 

Ileana 98 2.5% 

Lehliu-Sat 88 2.9% 

Nicolae Bălcescu 43 2.5% 

Sărulești 458 14.4% 

Sohatu 38 1.1% 

Tămădău Mare 71 2.7% 

Valea Argovei 122 4.4% 

Plătărești 269 6.2% 

Mânăstirea 438 7.1% 
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Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

 În ce priveşte populaţia inactivă, conform datelor de la recensământul din 2002, aceasta era de 25.430 

persoane (din totalul celor 41.497 de locuitori) – cuprinzând aici pe aceia care nu au atins încă vârsta necesară 

intrării pe piaţa muncii, care sunt în curs de formare (elevii, studenţii, militarii în termen pentru anul de 

referinţă), precum şi femeile casnice şi pensionarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

Trebuie menționat că dezechilibrul în structura pe vârste determinat de scăderea natalităţii şi de fenomenul de 

migraţie al populaţiei tinere are influenţe sociale majore asupra raportului dintre numărul persoanelor active 

ocupate şi cele întreţinute şi inactive, mai ales în ultimii ani, pentru care nu sunt disponibile date statistice 

relevante. Din analiza datelor privind populaţia ocupată, pe sexe şi statut profesional, la recensământul din 

2002, reiese faptul că, la nivelul teritoriului, cel mai mare număr de persoane active erau salariaţi (cca. 50 % din 

totalul persoanelor ocupate). Celelalte categorii care înregistrau un număr semnificativ al populaţiei erau 

lucrători pe cont propriu (cca. 30 % din persoanele ocupate) și alte 10 %). lucrători în gospodăria proprie. 

Categoria de persoane ocupate ca patroni/ întreprinzători privați contabiliza puțin peste 1% din totalul celor 

ocupate. 
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Oraș Lehliu-Gară 2054 1449 76 351 3 74 101 

Frăsinet 356 179 4 115 11 18 29 

Gurbănești 312 165 - 85 3 28 31 

Ileana 1178 321 21 481 1 249 105 

Lehliu 890 461 9 241 18 64 97 

Nicolae Bălcescu 530 254 3 219 4 30 20 

Sărulești 994 484 2 353 9 108 38 

Sohatu 957 267 7 409 - 205 69 

Tămădău Mare 966 437 5 296 - 119 109 

Valea Argovei 734 301 5 257 20 104 47 

Plătărești 1226 833 12 301 - 41 39 

Mânăstirea 1628 727 17 493 5 175 211 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

II.1.0.1 Şomajul la nivelul teritoriului 
  

În urma analizei datelor puse la dispoziţie de către Direcția Județeană de Statistică a județului Călărași, preluate 

de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului începând cu anul 2006 observăm că 

teritoriul a traversat o perioadă de scădere a șomajului în 2007, urmată de o creștere semnificativă pentru 

ultimii 2 ani – aproape dublul numărului de șomeri înregistrat în 2007. Numărul femeilor șomere este mai mult 

decât dublu față de anul 2007 și cu peste 100 de persoane mai mare decât în 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

Numărul șomerilor neîndemnizați era de peste 85% în perioada 2006-2008, însă la nivelul anului 2009 numărul 

acesta a scăzut cu cca. 24 de procente. Această diferență s-a transferat în procentul șomerilor îndemnizați, care 

a crescut până la 39 %. 
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Evoluția numărului de șomeri din perspectiva nivelului de educație evidențiază în perioada de criză o creștere a 

numărului de șomeri cu studii medii și studii superioare. De asemenea, pentru 2009, numărul șomerilor cu 

vârste cuprinse între 35-45 de ani și peste este în ceștere comparativ cu anii precedenți – cu aproximativ 4 și 

respectiv 2 procente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

Situația este explicabilă și din perspectiva nivelului educațional al populației dinteritoriu conform 

recensământului din 2002: aproximativ 30% din populație sunt absolvenți ai ciclului primar ca nivel maxim de 

educatie și alte 30% au absolvit nivelul gimnazial, în vreme ce numai 1,6% din populația zonei absolvise 

învățământul superior. După 2002 calitatea nivelului educațional al populației din teritoriului urmărește 

tendințele în scădere de la nivel național, ceea ce conduce la o slabă capacitate de a obține un loc de muncă.  

Comparând situația șomajului la nivelul teritoriului cu cel de la nivelul județean, al macroregiunii dincare face 

parte teritoriul și cu nivelul național, se constată o dinamică similară pentru ultimii trei ani (2007-2009), cu 

menșiunea că la nivelul teritoriului Valea Mostiștei creșterea numărului persoanelor șomere a fost mai 

accentuată decît în cazul celorlalte niveluri menționate, după cum se observă din graficul compus de mai jos. 
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Sursa: date disponibile pe site-ul INSSE date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a 

Județului Călărași 

 

II. 2.1.4 Patrimoniu de mediu  
 

Pentru protejarea speciilor sălbatice din faună și floră, altele decât păsări, a fost adoptată în 1992, Directiva 

pentru Conservarea Habitatelor Naturale, a faunei și florei sălbatice). Prin această inițiativă s-au desemnat cele 

mai potrivite zone care asigură supraviețuirea și reproducerea speciilor de păsări amenințate cu dispariția, 

vulnerabile sau rare. Aceste zone au primit denumirea de Arii de Protecție Specială (SPA).  

Ariile Speciale de Conservare și Ariile de Protecție Specială formează rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000, 

al carei scop este menținerea într-o stare de conservare favorabila a unei selecții a celor mai importante tipuri 

de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) și specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei 

Habitate și în Anexa I a Directivei Păsări).  

În județul Călărași au fost desemnate 8 situri Natura 2000 (Ciocănești–Dunăre; Iezer-Călărași; Lacul Mostiștea; 

Oltenița-Ulmeni; Lacul Gălătui; Brațul Borcea; Dunăre-Oltenița; Dunăre–Ostroave). Trei dintre localitățile ce fac 

parte din teritoriul Valea Mostiștei, respectiv comunele Frăsinet, Valea Argovei și Mânăstirea fac parte din 

rețeaua Natura 2000 și intră în componența siturilor: ROSPA0105 – Valea Mostiștei și ROSCI0131 – Oltenița – 

Mostiștea – Chiciu. Teritoriile comunelor Frăsinet și Valea Argovei se suprapun pe circa 10% din suprafețele lor 

peste siturile Natura 2000. 

Aceste situri au fost declarate ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania 

(conform HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică și a Ordinului 1964/2007 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanța comunitară). 

 

Situl Valea Mostiștei - ROSPA0105, are o suparafață de 4379 ha, unde sunt cuprinse suprafețe ocupate de râuri, 

lacuri, mlaștini, turbării, pajiști naturale, stepe, culturi agricole și pășuni.  

Acest sit găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate, dintre care 5 specii periclitate la 

nivel global. Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor Pelecanus Crispus (pelicanul creț), 

Aytya Nyroca, Botaurus stellaris, Ixobrycus minulus.  

Situl este important în perioada de migrație pentru speciile: Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax pygmaeus, 

Tringa glareola, Pluvialis apricaria, Egreta alba, Philomachus pugnax. 

În perioada de migrație, situl găzduieste mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de baltă, fiind posibil 

candidat ca sit RAMSAR (zonă umedă de interes internațional).  

Situl este administrat de SC Piscicola SA Călărași și concesionarii acesteia și nu are momentan un plan de 

management. De altfel, păsările sunt deranjate de activitatea piscicolă, iar proprietarii sau concesionarii 

crescătoriilor piscicole sunt deranjati de păsările care le produc pagube.  

De asemenea zona face parte și din situl de interes comunitar ROSCI0131, Oltenița–Mostiștea–Chiciu, având o 

suprafață de 11.930 ha și care cuprinde următoarele tipuri de habitate: ape stătătoare oligotrofe până la 

mezotrofe, pajiști de altitudine joasă, lacuri eutrofe naturale, râuri cu maluri nămoloase. 

Localitatea Suprafaţa în ha  Codul ariilor (clasificarea conform 
directivelor privind Habitatele şi Păsările) 

Frăsinet 820.2 ROSPA 0105 și ROSCI0131 
Valea Argovei        824.8 ROSPA 0105 și ROSCI0131 
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Speciile de interes protejate în cadrul acestor situri sunt menționate în detaliu în cadrul capitolului de anexe.  

Principalele amenințări le reprezintă practicarea unei agriculturi neprietenoasă mediului (utilizarea pesticidelor 

și a ingrășămintelor chimice), braconajul, inexistența unei administrări reale care sa conduca la protecția ariilor, 

exploatări forestiere care conduc la distrugerea cuiburilor.  

O exploatare corespunzătoare a acestor arii ar putea conduce la dezvoltarea unei componente de turism 

durabil, precum și a unor activități specifice ariilor protejate.  

II.2.1.5 Patrimoniul arhitectural şi cultural 

 Judetul Călărași este cunoscut la nivel național și internațional, grație numeroaselor descoperiri făcute de-a 

lungul anilor, care au pus în evidență existența în acest areal a două dintre cele mai apreciate culturi neolitice 

(Boian și Gumelnita) și a culturii Coșlogeni, specifică epocii Bronzului.  

Nici microregiunea Valea Mostiștei nu duce lipsa de astfel de vestigii arhitectural – culturale.  

Dintre acestea menționam următoarele: 

A. Monumente din categoria arheologie  

 

Comuna Monumente arheologice 
Frăsinet Se  gaseste  situl  arheologic  Tăriceni,  situat  în    curtea  bisericii,  în  partea  de 

sud    a    satului,    unde    au    fost    identificate    cateva    fragmente    ceramice 
descoperite pe un promontoriu înalt, mărginit de două văi adânci, aparținând 
culturii Gumelniţa A2. 

Gurbănești Sat Coțofanca, la N de sat, pe malul drept al Mostiștei, pe o suprafațã de 3,5 
ha, așezare Latène (Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14547) 

Sat Gurbănești, la E de sat, pe terasa lacului Mostiștea, așezare Latène, 
(Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14553) 

Sat   Preasna,   la   N   de   sat,   pe   malul   stâng   al   Mostiștei,   sit   arheologic, 
(Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14569), compus dintr-o așezare Latène, 
(Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14569.01) și o așezare din Epoca bronzului târziu, 
(Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14569.02) 

Lehliu Descoperiri ce atesta locuirea civila in zona Lehliu. 

Epoca medievală / sec. IX – X, Aşezarea culturii Dridu de la Lehliu. la 500 m 
N de satul Lehliu. 
Epoca  medievală, Epoca  modernă / sec. XVIII  -  XIX   Cimitirul  de  la  Lehliu  - 
"Cimitirul părăsit". în partea de E a satului Lehliu 

Epoca  medievală,  Preistorie:   Aşezarea  preistorică  de  la  Lehliu.  pe  partea 
dreaptă a văii Profira, la 200 S de digul care formează balta Lehliu II 

Epoca  medievală, Epoca  migraţiilor / sec. al IV-lea   Aşezarea medievală  de 
la Lehliu. la 200 m S de digul care formează Balta Lehliu II 

Epoca  migraţiilor  /  sec.  al  IV-lea   Aşezarea  de  secol  IV  p.Chr.  de  la  Lehliu 
(2). la 1,5 km S de satul Lehliu 
Epoca   migraţiilor,   Epoca   medievală   /   sec.   al   IV-lea,   sec.   XVIII   –   XIX 
Aşezarea de secol IV p.Chr. de la Lehliu (1). la 1 km S de satul Lehliu 

Epoca medievală / sec. XVIII - XIX. Aşezarea medievală de la Lehliu. la 1,5 
km sud de satul Lehliu 

Epoca   medievală,   Epoca   bronzului   /   sec.   IX   -   X   Aşezarea   de   epoca 
bronzului   de   la   Lehliu.   La   100   m   N   de   şoseaua   naţională   Bucureşti- 
Constanţa, pe partea stângă a văii Profira 
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Sărulești Au fost identificate, în punctul Măgureni, la Sud-vest de sat, în cotul pe care 
îl  face  Mostiştea  în  dreptul  satului,  fragmente  ceramice  provenind  din  vase 
eneolitice  aparţinând  culturii  Gumelniţa  A2.  Descoperirea  lor  la  0.60  –  0.80 
m, sub solul actual, în  amestec cu fragmente de chirpici şi  porţiuni de  vatră 
nu  exclude  posibilitatea  ca  aşezarea  de  pe  tell-ul  de  la  sud–est  de  satul 
Măgureni să se fi extins, în anumite perioade şi pe malul râului. 

Tămădău 
Mare 

Satul    Șeinoiu,  în  zona  "Movila  din  cimitir”  a  fost  descoperită  și  cercetată  o 
asezare tip Tell datând din eneolitic, cultura Gumelnita. 
În  nivelul  Gumelniţa  B1,  a  fost  descoperită  o  locuinţă  incendiată,  care  se 
prezintă  sub  forma  unei  mase  de  chirpici  ars,  cu  dimensiunile  de  4x3  m.  În 
colţul   de   est   al   locuinţei   se   găsea   vatra   rectangulară   cu   colţurile   uşor 
rotunjite  şi  dimensiunile  de  0.90x1.00  m.  Aceasta  nu  beneficia  de  gardină. 
Fragmentele  de  chirpici  purtau  urme  de  crengi,  ceea  ce  denotă  că  tehnica 
de construcţie folosită a fost paianta.  Podeaua era realizată din lut bătătorit. 
Dintre  resturile  locuinţei  au  fost  scoase  mai  multe  vase  sparte  pe  loc  (pl. 
IV/2-4), unelte de silex şi o râşniţă descoperită în imediata apropiere a vetrei. 
Colţul   estic   al   locuinţei   era   tăiat   de   o   groapă   Laténe.   De   altfel,   foarte 
aproape   de   suprafaţă   au   fost   descoperite   fragmente   ceramice   Laténe, 
perioadă căreia îi pot fi atribuite şi alte două gropi post gumelniţene. 

Şi   în   nivelul   Gumelniţa   A2,   a   fost   descoperită   o   locuinţă   incendiată   cu 
suprafaţa de 5.20 x  4.10  m2. Aceasta se  prezenta sub forma unei mase de 
chirpici  cu  grosime  de  0.60  m.  Chirpiciul  purta  urme  de  nuiele,  crengi  mai 
groase şi “scânduri“. Deasupra distrugerii au fost depuse câteva vase întregi 
şi câteva greutăţi de lut care provin, probabil, de la un război de ţesut. De pe 
podeaua locuinţei, realizată din lut bătătorit, a fost recoltat un bogat material 
ceramic (pl. IV/1), unelte de silex, oase de animale domestice şi sălbatice. 
Planul şi dimensiunile locuinţei sunt delimitate de un şănţuleţ întrerupt numai 
în dreptul intrării, lat de 0.20/0.25 m şi adânc de 0.25/0.30 m, pe care autorul 
săpăturilor  îl  numeşte  “şanţ  de  delimitare  a  pereţilor“,  probabil  un  şanţ  de 
fundaţie (Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14581) 

Sat  Tămădău  Mare,  la  2  km  SE  de  comunã  în  zona  "Valea  Călugărească”, 
așezare Latène (Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14582) 

Valea 
Argovei 

Sat  Lunca, așezare  neoliticã la  800 m  NV de sat, pe terasa lacului Frăsinet 
(fost Obilești) (Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14556) 

Sat  Lunca,  în  punctul  "Pe  coastă”,  la  500  m  de  sat  pe  pe  malul  drept  al 
terasei  înalte  a  râului  Mostiștea,  așezare  datată  în  sec.  IV   -  III  a.  Chr., 
Latène (Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14557) 

Sat  Lunca,  în  punctul  "La  grădini”,  pe  malul  de  V  al  lacului  Frăsinet,  sit 
arheologic, care cuprinde o necropolã de incinerație (Cod LMI 2004 CL-I-m- 
B-14558.01),  datat  sec.  IX  a.  Chr.,  Hallstatt  timpuriu  și  o  așezare  datată 
mileniul  V  a.  Chr.,  Neolitic,  cultura  Boian,  faza  Bolintineanu  (Cod  LMI  2004 
CL-I-m-B-14558.02) 

Sat  Siliștea,  pe  insula  Dealul  Beci  se  află  ruinele  curții  brâncovenești  de  la 
Obilești  datate  în  sec.  XVIII  (Cod  LMI  2004  CL-I-m-B-14578),  neidentificate 
până în prezent 

Sat  Vlădiceasca,  la  SV  de  sat  în  zona  "Gherghelăul  Mic",  ostrov  inundat  în 
mijlocul  lacului  Frăsinet  -  sit  arheologic  tip  tell  (Cod  LMI  2004  CL-I-s-B- 
14591) care cuprinde o așezare din epoca Latène (Cod LMI 2004 CL-I-m-B- 
14591.01),  o  așezare  din  perioada  eneoliticã,  cultura  Gumelnița  (Cod  LMI 
2004  CL-I-m-B-14591.02)  și  o  așezare  din  epoca  neolitică,  cultura  Boian 
(Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14591.03) 

În satul Lunca au fost descoperite fragmente ceramice descoperite pe plajă. 

Decorul şi formele care au putut fi reconstituite sunt tipice pentru faza A2, a 
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B. Monumente din categoria arhitectura identificate în teritoriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Monumente din categoria memorial-funerare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocupații tradiționale la nivelul teritoriului Valea Argovei  
 
Cultura plantelor  

După cum atestă și cercetările arheologice efectuate de-a lungul anilor în regiune, în această parte a țării, 

agricultura a fost una din ocupațiile de bază ale localnicilor. Din perioada geto-dacilor avem și primele 

informații scrise despre cultivarea cerealelor în așezările de pe 

 Culturii  Gumelniţa.  Astfel,  au  fost  identificate  castroane  şi  străchini  cu  decor 
barbotinat, excizat şi incizat. 

În   Vlădiceasca,   în   sudul   satului   a   fost   identificată   o   locuință   geto-dacă, 

orientată sud est – nord vest, de forma unui paralelogram. În colţul de est se 

află o groapă cilindrică conţinând în majoritate ceramică şi silexuri specifice 

culturii Gumelniţa. 

Comuna Tip monument arhitectură 
Sohatu Sat  Sohatu,  Biserica  "Schimbarea  la  Față”,  construită  în  anul  1848  (Cod 

LMI 2004 CL-II-m-B-14718) 
Valea 
Argovei 

Sat   Siliștea,   între   satul   Dănești   și   comuna   Lupșanu,   pe   valea   pârâului 
Argova, Casă boierească construită în sec. XVIII (Cod LMI 2004 CL-IIm-B- 
14717) 

Tămădău 
Mare 

Sat  Tămădău  Mic,  Biserica  "Sf.  40  de  Mucenici”,  construită  în  anul  1810, 
reparată în anul 1890 (Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14721) 

Muzeul Alexandru Odobescu - sat Călăreți 

Frăsinet Sat  Tăriceni,  Biserica  "Sf.  Ierarh  Nicolae”,  construită  între  anii  1832-1834 
(Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14722) 

Gurbănești Sat  Codreni  -  Câmpia  Bărăganului/râul  Mostiștea  -  Schitul  "Codreni"  - 
biserică  din  1678.  Schitul  este  actualmente  acoperit  de  apele  acumulării 
Mostiștea  (la  aproximativ  10  m  adancime).  A  fost  construit  in  anul  1678  și 
era compus din biserică, chilii, turn clopotniță, zid de incintă. 

Ileana 
Sat Arțari - Câmpia Bărăganului/râul Vânata - Biserica din 1875 

Mânăstirea Sat Coconi - Piscul Coconi - mormintele feudale 
Biserica ”Sf. Dumitru” - ctitorită de domnitorul Matei Basarab, din 1648 
Situl arheologic de la Sultana – așezare neolitică 
Casa memorială Alexandru Sahia 

Comuna Tip monument memorial-funerar 
Ileana Sat Arțari, la 1,2 km sud-vest de marginea de vest a satului, la 200 m  vest 

de  soseaua  Ileana-  Artari,  în  apropierea  unei  stații  de  irigații,  se  afla     o 
Cruce de piatră, monument din   sec. XIX (Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14726) 

Gurbănești Sat  Preasna,  Cruce  de  hotar  datată  sec.  XIX  (Cod  LMI  2004  CL-IVm-  B- 
14748) 

Sohatu Sat  Progresu,  în  curtea  bisericii,  Cruce  de  piatră  datată  1840  (Cod  LMI 
2004 CL-IV-m-B-14749) 

Tămădău 
Mare 

Sat  Dârvari,  Lângă  biserică,  Cruce  de  piatră  datată  1728  (Cod  LMI  2004 
CL-IV-m-B-14736) 

Valea 
Argovei 

Sat Lunca, la V de sat, punctul "Malul Bătăliei”, locul luptei de la Obilești din 
războiul ruso-turc din 1806-1812 (Cod LMI 2004 CL-IV-s-B-14741) 

Sat   Ostrovu,   Cruce   de   piatră   datată   1651   (Cod   LMI   2004   CL-IV-m-B- 
14745), neidentificată până în prezent. 
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Borcea și Dunărea de Jos. Astfel, pe baza unor mărturii ale lui Ptolomeu Arrian aflăm că în anul 335 î.e.n., 
oștenii lui Alexandru Macedon, aflați în război cu geții de la nord de Dunăre, “merseră prin locuri unde holdele 
de grău erau îmbelșugate. În felul acesta rămaseră mai neobservați în înaintarea lor pe mal”. Aceste mărturii 
sunt întărite de cercetările arheologice efectuate pe Valea Mostiștei unde au fost descoperite numeroase vase 
ceramice destinate conservarii cerealelor. 
 
Cresterea animalelor  
 
Alături de cultivarea plantelor, locuitorii acestei zone s-au ocupat din cele mai îndepărtate timpuri și cu 
creșterea animalelor (oi, capre, boi, cai, porci, bivoli) dar și păsări de curte (găini, rațe, gâște, curci etc.). 
Creșterea animalelor în timpurile străvechi nu era foarte mult diferită de actualul mod de creștere a animalelor 
în gospodării. “Astfel, pe timpul iernii, animalele erau adăpostite în construcții speciale, iar geto-dacii se 
străduiau să le asigure furajele necesare. În acest scop, în afara fânului, a paielor de grâu, de orz, de secara și de 
mei, se mai foloseau ovăzul și probabil năutul”.
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În ceea ce privește păstoritul, au fost identificate două tipuri de păstorit: a) păstoritul local și b) păstoritul 
transhumant.  
 
Pescuitul  
 
Condițiile fizico-geografice din zonă au favorizat de-a lungul timpului existența unei faune ihtiologice de o mare 
bogăție și varietate, faună care a constituit dintotdeauna o însemnată sursă de hrană pentru autohtoni. Și în 
prezent pescuitul este pentru multi dintre locuitorii așezărilor din teritoriul Valea Mostiștei, o îndeletnicire 
importantă, peștele fiind marea bogăție a bălților, lacurilor și apelor curgătoare din acestă zonă.  
 
Mai mult, în zilele noastre pescuitul a devenit un sport și un mijloc de agrement, ceea ce a făcut ca zona să fie 
renumită pentru pescuitul sportiv, localitatea Sărulești, spre exemplu, fiind recunoscută pe plan internațional 
pentru Campionatul Mondial de Pescuit Sportiv.  
 
Apicultura  
 
Apicultura este recunoscută ca îndeletnicire încă de pe vremea lui Herodot: “ținutul de dincolo de Istru e 
ocupat de albine și din cauza lor nu se poate pătrunde mai departe”.  
 
Creșterea viermilor de mătase  
 
Deși relativ recentă, creșterea viermilor de mătase este atestată în această regiune în secolul al XVIII-lea. Odată 
cu dezvoltarea sericiculturii a crescut și numărul duzilor din localitățile din teritoriu. Accelerată poate în mod 
nerațional în anii regimului comunist (când școlilor și instituțiilor publice li s-au transferat sarcini exprese 
privind creșterea viermilor de mătase), sericicultura a înregistrat un regres vizibil în ultimii 20 de ani.  
 
Etnografie  
Locuințele  
 
Până la jumătatea secolului al XIX-lea majoritatea locuințelor din zonă erau de tipul “bordeielor semiîngropate” 
cu o singură cameră, care aveau la mijloc un stâlp de susținere. Deasupra erau acoperite cu stuf. Se dormea pe 
jos, pe preșuri confecționate din păr de capră. Locuințele de suprafață au apărut și ele încă din secolul al XVII-
lea, dovadă stând numeroase zapise pentru vânzarea unor case din partea locului.  
Una dintre tehnicile de construcție cel mai des folosită au fost până la începutul secolului nostru a fost cea a 
“gradelelor”, prin care atât pereții exteriori cât și cei interiori sunt executați din împletitură de nuiele de salcie 
și paie consolidate apoi cu pământ bulgărit. Astăzi această tehnică mai este folosită doar rareori, la construirea 
anexelor gospodărești.  
După primul război mondial, casele încep să fie construite din paiantă sau gard, pereții fiind realizați din 

proptele verticale de salcâm, unite prin lanți de salcie între care se băteau în cuie șipci de brad. Toată această 

structură era apoi bine umplută cu pământ amestecat cu pleavă 
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și paie lungi de grâu. De regulă, casele astfel construite sunt prevăzute cu prispe laterale de dimensiuni mici, 

făcute pentru a proteja pereții de igrasie. Fațada are o prispă mare, închisă cu un fel de cerdac de lemn, numit 

“parmaluc” la marginea căruia sunt înfipți popici de lemn care sprijină tavanul.  

După 1944 cele mai multe case sunt făcute din chirpici sau tule, blocuri paralelipipedice din pământ amestecat 

cu pleavă și paie de grâu, care se realizau în tipare, după ce pasta rezultată era bine frământată. Legatura între 

ele se făcea cu “mocioleta” de pământ galben și pleavă.  

Familiile mai înstărite au folosit încă de la începutul secolului al XIX-lea cărămida în construirea caselor. Dar 

odată cu construirea la Călărași a Intreprinderii de prefabricate din beton, după 1970, locul cărămizii în 

construcții a fost luat de B.C.A.  

În ceea ce privește suprastructura amplasată pe pereți, pentru podirea camerelor și realizarea șarpantei 

(planșee, grinzi, căpriori), aceste elemente erau construite din lemn de brad, în multe cazuri, mai ales pntru 

tavane, folosindu-se și stuful.  Odată cu pătrunderea noilor materiale de construcții se schimbă tot mai 

pregnant atât aspectul exterior cât și cel interior al locuințelor. Cu toate acestea, casele tradiționale ar putea 

reprezenta un punct de atracție, iar revigorarea meșteșugului de construire a caselor tradiționale ar putea duce 

la noi construcții de tip ecologic, care sa fie promovate. 

Decorurile interioare 

În ceea ce privește categoria țesăturilor cu caracter decorativ, acestea au fost considerate de țăranul român ca 

obiecte de valoare, trecute în foile de zestre și moștenite din generație în generație.  

Din categoria așternuturilor de pat amintim “foițele” din in sau bumbac. Decorul lor constă în dungi sau carouri 

colorate, iar pe latura care este la vedere, se atașează o dantelă croșetată cu model în colțuri. Superioară 

foițelor de pat este velința, care era țesută “lână în lână” sau cu urzeală de bumbac și băteală de lână. Se 

folosesc culori vii, bine armonizate, iar decorul este constituit preponderent din dungi. Macatul de pat are 

aceleași caracteristici cu ale velinței, dar motivele decorative sunt independente, dispuse din loc în loc, 

încadrate fiind de un chenar cu margini dințate, uneori simplu, alteori cu o lățime de cca. 30 cm. În chenar apar 

motive vegetale sau zoomorfe care se repet.  

Lădarul, este folosit pentru acoperirea lăzii de zestre.  

Pernele lungi, denumite așa din cauza lungimii de până la 1-1,20 m, erau țesute din lână, frumos decorate cu 
motive geometrice și vegetale. Mai târziu au pătruns pernele lungi învelite în pânză albă de bumbac cu broderie 
cu fir alb, realizată cu acul. Pernele de pat obișnuite sunt mai mici și au tot rol decorativ, învelite în pânză albă 
din in sau bumbac. Uneori motivele sunt preluate după cele ale ștergarelor, iar motivele sunt preponderent 
vegetale.   

Ramul este cea mai cunoscută țesatură de perete folosită în satele din zonă. Are un caracter decorativ 
deosebit, culorile utilizate fiind armonios îmbinate. Poate avea dantelă realizată cu croșeta sau ciucuri împletiți. 
Ele sunt realizate în dimensiuni mari pentru a acoperi un întreg perete.  

Ștergarele sunt destinate împodobirii pereților. Dimensiunile lor variază între 70 cm și 4 metri. Sunt țesute în 2 
sau 4 ițe, din bumbac sau borangic.Perdelele pentru ferestre sunt lucrate pe pânză albă, decorate cu acul sau 
cu broderie spartă cu fir alb și cu colți decupați în panză și brodați. Comuna Sohatu era recunoscută în trecut 
pentru perdelele produse acolo.  

Țesăturile ocazionale sunt legate de ceremonialul nunții, botezului sau înmormântării. Cele mai cunoscute sunt 
ștergarele. Ștergarele de nuntă au un decor mai bogat, ele oferindu-se nuntașilor. Cele pentru înmormântare 
au un decor mai sobru. 

Meșteșuguri traditionale  
Torsul si tesutul – sunt inca practicate de femeile din zona rurala. Formele si uneltele stravechi ale industriei 
casnice textile au persistat pana nu de mult in acesta zona. Tesutul si cusaturile specifice regiunii, adevarate 
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piese de arta populara, in care sunt valorificate ornamentele, cromatica si formele traditionale se realizeaza si 
astazi in unele comune din regiune.  
 
Cusutul, a fost un mestesug casnic frecvent utilizat in gospodariile taranesti, legat nemijlocit de impodobirea 

pieselor de imbracaminte si a tesaturilor de interior. Legat de tehnica cusutului intalnim si crosetatul. Femeile 

din aceasta zona realizand foarte frumoase mileuri care sunt amplasate pe obiectele de mobilier din interior.  

Prelucrarea lemnului, ridicarea constructiilor, ornamentarea stalpilor si fruntarelorcaselor prin crestare si 

perforare se facea de catre mesteri specializati. 

Prelucrarea fierului se realiza in ateliere de fierarie si erau necesare la repararea atelajelor particulare.  

Cojocăritul a fost până nu demult nelipsit din satele călărășene, inclusiv din cele din teritoriul analizat. Marea 

majoritate a cojocarilor exersând meșteșugul în gospodărie, în timpul liber, atunci când nu se ocupau de 

agricultură și creșterea animalelor. Cojoacele și pieptarele realizate în zonă erau recunoscute pentru 

frumoasele lor ornamente viu colorate cu motive geometrice și florale. 

Incondeiatul ouălor Pentru sărbătoarea Învierii (sărbătoarea de Paști) sau de Înălțare, femeile din aproape 

toate gospodăriile tărănești practicau și încă mai practică încondeierea ouălor. Încondeierea se face cu ceară 

sau prin utilizarea unor frunze de plante. 

Obiceiuri tradiționale 
În ansamblul culturii populare tradiționale, obiceiurile și datinile sunt adevărate sărbători populare bogate în 
cantece, dansuri, poezie și acte mimice și dramatice. La aceste sărbători contribuie toate domeniile folclorului și 
chiar unele domenii ale artelor populare plastice, ca de pildă costumul și diferite obiecte de recuzită.  
 
Satul din regiunea Văii Mostiștei, ca și satul românesc în ansamblul său păstrează încă obiceiurile familiale 
legate de naștere, botez, căsătorie, înmormântare.  
 
La aceste obiceiuri familiale se mai adaugă și obiceiurile calendaristice, precum:  

 obiceiurile de iarnă: colindele de Crăciun și anul nou, Boboteaza și Iordanul;  

 obiceiurile de primavară: sărbătorile de Lăsatul Secului, descântatul pomilor, încuratul cailor, Duminica 
Floriilor, Rusaliile;  

 obiceiurile de vară: Drăgaica, Paparudele și Scaloianul;  

 obiceiurile de toamnă: sărbătoarea recoltei;  
 
Folclorul  

Principalele caracteristici ale genurilor muzicale întâlnite în regiune sunt: cântecele de leagăn, cântecele de 

nuntă, baladele, doinele, bocetele, colindele și cântecele de joc.  

La acestea se mai adaugă melodiile instrumentale moștenite încă din vremuri străvechi de la ciobanii care își 

purtau turmele de oi prin aceste locuri și intonau cantece la fluier și la caval, instrumente muzicale cu mare 

răspindire în zona.  

De asemenea, dansul popular reprezintă una din cele mai vechi forme de artă populară. Ocaziile tradiționale de 

joc din viața satului le-au reprezentat: hora satului, nunta, botezul, iar mai târziu, balul popular.  

Repertoriul jocurilor era foarte bogat, fiind alcătuit din hore, sârbe și brâuri, fiecare prezentând mai multe 

variante. La acestea se mai adaugă și tradițiile culturale ale etniei rrome care conviețuiește la nivelul 

teritoriului. Printre aceștia se regăsesc păstrători ai vechilor cântece lăutărești țigănești 

 

 



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

II.2.1.6 Economia locală  
 

II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active  
 

La nivelul teritoriului ”Valea Mostiștei” numărul mediu al salariaților este în creștere, conform datelor statistice 

colectate, cu aproximativ 35%, situație favorizată de amplasarea în imediata apropiere a celei mai dezvoltare 

regiuni a României, regiunea București-Ilfov (în special a municipiului București, cel mai important pol de 

dezvoltare la nivel național, care continuă să necesite spațiu pentru extinderea activităților sale economice. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

 

Repartizarea populaţiei active (personalului salariat) pe principalele domenii de activitate este prezentată grafic 

mai jos. Se evidențiază evoluția pozitivă a sectorului de servicii și de comert, la fel ca și evoluția descrescătoare 

a numărului de salariați în sectorul agricol. 
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Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

 

Potrivit datelor statistice se observă o evoluție descrescătoare a numărului de salariați implicați în activități 

specifice domeniului agricol. Aceasta evoluție este posibil să nu surprindă realitatea zonei, întrucât o mare 

parte a populației este implicată în activități specifice agriculturii de subzistentă, fără însă a beneficia de 

calitatea de salariat/asigurat. Statisticile locale ale fiecarei comune evidențiază numărul mare de lucrători 

zilieri/necalificați în agricultură.  

Numărul de salariați în activități industriale a înregistrat un așa numit efect ”Yo-Yo”: scădere în anul 2007 față 

de anul 2002, creștere semnificativă în 2008 (putând reflecta deschiderea unor afaceri noi la nivelul anului 

2008, afaceri care nu și-au atins încă potențialul de generare de noi locuri de muncă) și din nou scădere în 2009 

pe fondul creizei economice generalizate.  

Sectorul comerțului angajează un număr crescător de persoane, iar cel al serviciilor înregistrează o evoluție 

pozitivă clară, angajând în anul 2009 cu peste 85% mai multe persoane față de 2002. Acesta este și sectorul 

care angajează cele mai multe persoane în totalul sectoarelor, fiind urmat de sectorul industrial.  

La nivelul unităților administrative membre ale teritoriului, constatăm că 5 din cele 12 au un procent al 

salariaților în sistemul de stat de peste 55%, ajungând până la un maximum de 94% în cazul comunei Plătărești. 

Cel mai mic procent de angajați în sectorul de stat îl înregistrează comuna Valea Argovei. Luând în calcul 

reformele în sectorul bugetar necesare în perioada următoare putem prevedea cu ce dificultăți se vor 

confrunta salariații din teritoriu. 
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Lehliu-Gară 1366 183 13% 261 19% 355 26% 115 8% 174 13% 173 13% 

Frăsinet 90 9 10% 18 20% 7 8% 14 16% 27 30% 14 16% 

Gurbănești 119 20 17% 7 6% 10 8% 21 18% 20 17% 31 26% 



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

Ileana 127 34 27% 11 9% 8 6% 20 16% 41 32% 11 9% 

Nicolae 

Bălcescu 

75 6 8% 5 7% 5 7% 18 24% 18 24% 14 19% 

Lehliu-Sat 393 20 5% 105 27% 12 3% 24 6% 23 6% 124 32% 

Mânăstirea 376 43 11% 103 27% 66 18% 25 7% 55 15% 36 10% 

Plătărești 294 5 2% 4 1% 5 2% 21 7% 43 15% 213 72% 

Sărulești 282 35 12% 111 39% 37 13% 23 8% 43 15% 12 4% 

Sohatu 146 65 45% 4 3% 8 5% 19 13% 29 20% 16 11% 

Tămădău 

Mare 

237 28 12% 5 2% 23 10% 23 10% 25 11% 19 8% 

Valea 

Argovei 

208 40 19% 5 2% 79 38% 18 9% 25 12% 13 6% 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

II.2.1.6.2 Agricultură  
 

Teritoriul Valea Mostiștei este amplasat în zona de câmpie și, ca urmare, cca. 84% din suprafața însumată a 

localităților componente reprezintă teren arabil. Fânețele și livezile acoperă o suprafață foarte redusă, de cca. 

0,1 % din total. Terenurile arabile nelucrate sunt există însă intr-o suprafață infimă față de total, reprezentând 

tot aproximativ 0,1 %.  

Modalitatea în care este utilizat fondul funciar arată caracterul predominant agricol al teritoriului, cu 76 896 ha 

teren arabil lucrat, adica 83% din total.  

O altă componentă importantă a fondului funciar este reprezentată de suprafața luciului de apă existent la 

nivelul teritoriului, reprezentînd aproape 6 % din total. În afara suprafețelor ocupate de construcții și drumuri – 

care împreună însumează 5% din suprafața teritoriului de o importanță deosebită mai menționăm pășunile, cu 

cca. 3% din suprafață, pădurile, cu 2% și respectiv viile/pepinierele cu 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate la nivelul primăriilor partenere în teritoriu 
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Fondul funciar – distribuția pe unități administrativ teritoriale  

Din punct de vedere al repartizării pe unități administrative, comuna Ileana deține aproximativ 15% din fondul 

funciar existent la nivelul teritoriului analizat, urmată fiind de comuna Mânăstirea – cu 13% și de Valea Argovei 

cu cca. 10%.  

Cu excepția comunelor Nicolae Bălcescu și Tămădău Mare care dețin fiecare câte 4% din fondul funciar al 

teritoriului, celelalte 7 unități administrative sunt relativ echilibrate ca pondere a fondului funciar: între 6 și 9% 

din total.  

Reprezentarea grafică a distribuției fondului funciar ne arată un teritoriu echilibrat din acest punct de vedere, 

fără discrepanțe semnificative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate la nivelul primăriilor partenere în teritoriu 

 

Organizarea exploatațiilor agricole  

 

În ce privește modul de organizare al exploatațiilor agricole la nivelul teritoriului Valea Mostiștei, peste 10 000 

ha din suprafața cultivată (cca. 18%) este lucrată în exploatații individuale. Marea suprafață a terenului cultivat, 

adică peste 28 000 ha (48%) este exploatată de către societățile agricole. Diferența este exploatată în alte 

forme de organizare (asociații agricole și societăți comerciale), cu mențiunea că la nivelul teritoriului nu a fost 

identificată nici o cooperativă și nici o societate agroindustrială.  

 

Majoritatea exploatațiilor au în vedere cultivarea terenului agricol. 
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Sursa: date statistice colectate la nivelul primăriilor partenere  

Cultivarea plantelor  

La nivelul teritoriului este predominantă este cultivarea grâului (deținând o pondere de peste 40% din 

suprafața cultivată, adică 30 500 ha). Este urmată de culturile de floarea soarelui, cu o pondere de cca. 19 % din 

suprafața cultivată și de cultura de porumb – aprox. 16 %.  

Culturile de rapiță însumează cca. 13 % din suprafața cultivată, situându-se pe locul 4 ca pondere.  

Celelalte culturi evidențiate în teritoriu ajung la sub 4 % din suprafața cultivată: lucernă, muștar, pepeni, 

legume, alte culturi. De menționat că ultimele trei categorii au puțin peste 1% ca pondere.  

Putem concluziona că agricultura practicată în teritoriul Valea Mostiștei este, ca și la nivelul întregului județ din 

care face parte, centrată pe cultura cerealor și a plantelor tehnice. 
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Sursa: date statistice colectate la nivelul primăriilor partenere 

Creșterea animalelor este, de asemenea, una dintre preocupările importante ale locuitorilor din zona analizată. 

Asa cum este de așteptat, în gospodăriile individuale sunt crescute mai ales păsări de curte, însă există, de 

asemenea, un număr important de ovine și de porcine.  

Suplimentar, față de numărul de păsări menționat (cca. 191 225), pe teritoriu există și o fermă pentru creșterea 

intensivă a acestora. În această fermă sunt produse cca 1,5 mil. păsări anual.  

Se observă și un număr ridicat de familii de albine la nivelul teritoriului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate la nivelul primăriilor partenere 

 Produse tradiţionale  

Pe teritoriul Valea Mostiștei nu sunt înregistrate produse agricole sau alimentare tradiţionale. Este menţionată 

ca produs tradiţional brânza de Sohatu. Nu se cultivă în sistem ecologic. 
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II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi  
 
Economia locală a microregiunii studiate este predominant agrară, reprezentată prin firme active în principal în 
sectoarele de agricultură și comerț, cu o rată redusă de diversificare comparativ cu mediul urban. Astfel în 
jumătate dintre comunele din teritoriu procentul cifrei de afaceri provenit din agricultură era între 57 și 98,7% 
din totalul cifrei de faceri la nivelul localității. Pentru celelalte 6 localități ale teritoriului cel mai important 
procent din cifra de aafaceri a localității vine din sectorul comerț - între 48 și 75%.  
 
Localitățile cu gradul cel mai mare de diversificare a economiei locale sunt orașul Lehliu Gară și comuna 
Mânăstirea.  
 
În anul 2009

8
, din totalul de 315 întreprinderi înregistrate la nivelul teritoriului un procent de peste 65% dintre 

activau în domeniul agricol și în comerț. Aproximativ 19% activau în domeniul serviciilor și sub 2% în domeniul 
turismului. Cifra de afaceri agregată era de 83.617.507 lei. La nivelul județului Călărași, firmele din teritoriu 
reprezintă cca. 6% din numărul total înregistrat în întreg județul.

9
 

 
Conform datelor disponibile, din numărul total al agenților economici de la nivelul teritoriului, un procent de 40 

% erau înregistrați în orașul Lehliu Gară și numai 2% în comunele Frăsinet și Tămădău Mare. Ca și 

contrapondere pentru mediul urban, un procent însemnat întîlnim și pentru comuna Mânăstirea, celelalte 8 

comune membre ale teritoriului înregistrând un procent de agenți economici între 3-7% fiecare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

 

 

Comparativ cu rata de diversificare de la nivelul orașului Lehliu Gară, cel mai redus grad de diversificate între 

localitățile care compun teritoriul Valea Mostiștei se înregistra în comuna Gurbănești (3% din firmele din 

microregiune),cu doar două ramuri economice astfel: circa 75% din întreprinderi activau în agricultură și 25 % în 

comerț. 

 

 

                                                           
8
 conform bilanțurilor depuse la DGFP Călărași 

9 http://www.listafirme.ro/calarasi/j112.htm 
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Din cele 315 întreprinderi existente la nivelul anului 2009 un număr de 120 își desfășurau activitatea în 

domeniul comerțului, 87 în domeniul agriculturii și 61 în domeniul serviciilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, agricultura deținea aproximativ 44% din totalul acesteia, urmată 

îndeaproape de comerț cu cca. 40%. Turismul se clasa pe ultimul loc, având o pondere mai mică de 0.5% în 

totalul cifrei de afaceri a întreprinderilor din teritoriu.  

Întreprinderile care își desfășurau activitatea în domeniul industrial, reprezentau 6,7% din numărul total de 

intreprinderi și aveau o pondere mai mică de 3% din cifra de afaceri a întreprinderilor din zonă.  

Din punctul de vedere al numarului de angajați, potrivit datelor înregistrate la Administrația Financiară la 

jumătatea anului 2009, în teritoriul analizat nu exista nicio întreprindere cu mai mult de 250 de angajați, cele 

mai multe dintre întreprinderi (287) având mai puțin de 9 angajați. Cele mai mari întreprinderi din teritoriu, cu 

un număr de angajați între 50 și 249 se regăseau la nivelul orașului Lehliu Gară și în comuna Valea Argovei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: date statistice colectate de către Direcția Județeană de Statistică a Județului Călărași 
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Zona dispune de un potențial semnificativ în ce privește depozitarea cerealelor.  

Se poate spune că, în condițiile în care, industria reprezintă sub 3 % din cifra de afaceri la nivelul teritoriului, 

aceasta este extrem de puțin reprezentată, cu un număr de 21 de firme, adică puțin peste 6,7% din totalul 

întreprinderilor prezente în teritoriu.  

Patru dintre localitățile componente ale teritoriului nu au nici o întreprindere activă în domeniul industrial: 

Gurbănești, Valea Argovei, Lehliu Sat și Tămădău Mare, cele 21 firme fiind amplasate în 8 din cele 12 localități 

ale teritoriului.  

Aproape 43% dintre întreprinderile industriale sunt amplasate pe teritoriul orașului Lehliu Gară.  

În afara mediului urban (Lehliu Gară) în doar 3 dintre comunele din teritoriul își desfășoară activitatea mai mult 

de o firmă industrială. Aceste disparități provoacă efecte în lanț și în celelalte sectoare economice, în special în 

sectorul de servicii și în cel de comerț. 

II.2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii  
 

În privința comerțului practicat pe teritoriul Valea Mostiștei nu se observăă variații mari de la o localitate la 

alta, în general comercializându-se produse de uz casnic/curațenie și produse alimentare și băuturi alcoolice.  

Activitățile legate de comerț sunt reprezentate în teritoriu printr-un număr de 120 de agenți economici. Se 

comercializează, în principal, produse alimentare dar și nealimentare, produse pentru menaj. Se 

comercializează, de asemenea materiale de construcții și combustibili pentru asigurarea încălzirii pe timp de 

iarnă.  

Din totalul de 120 de firme active în sectorul comerț, cca. 40% sunt înregistrate în orașul Lehliu Gară, iar 17 % în 

comuna Mânăstirea. Comunele Frăsinet, Gurbănești si Tămădău Mare au fiecare câte 2 firme înregistrate (2.2% 

din total).  

Sectorul serviciilor este concentrat în localitatea Lehliu Gară, cu 49% din numărul total al firmelor active în 

domeniu. În anul 2009, în comunele Frăsinet și Gurbănești nu erau înregistrate unități economice active în 

sectorul servicii, în alte 5 comune fiind înregistrată câte o singură în domeniu, astfel că mai puțin de jumătate 

din localitățile teritoriului beneficiază de unități prestatoare de servicii.  

Toate localitățile care fac parte din teritoriu au acces la rețelele de energie electrică, poștă și la serviciile de 

telefonie (fixă și mobilă) și la conexiune internet. De asemenea, o parte dintre locuitorii satelor componente au 

acces la rețele centralizate de livrare a apei curente. În Lehliu Gară se prestează servicii de alimentare cu apă și 

servicii de canalizare.  

Teritoriu are acces la calea ferată București-Constanta și Bucuresti-Călărași și la autostrada București-

Constanta; câteva drumuri naționale și județene străbat teitoriul oferind locuitorilor posibilități rezonabile de a 

se deplasa către orașele mari aflate în apropiere (București, Călărași și chiar Constanța).  

Accesul la calea ferată reprezintă un avantaj indiscutabil din perspectiva dezvoltării unor activități economice 

de volum, întrucat se asigură o modalitate ieftină de transport către București,către portul Constanța sau către 

Călărași (avându-se în vedere accesul la Dunare al orașului).  

Din punct de vedere al furnizării energiei termice, cu excepția orașului Lehliu Gară, în care există zone în care se 

face alimentarea centralizată cu energie termică, asigurarea încălzirii pe timp de iarnă al gospodăriilor se face 

individual, prin intermediul sobelor (cu eficiență scăzută), utilizând, în cele mai multe cazuri, lemnul. 
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Există, de asemenea, acces la servicii specifice: notariat, proiectare, contabilitate. Toate acestea sunt 

concentrate la nivelul orașului Lehliu Gară, dar există, partial, și în alte localități.  

Turismul  

Prin comparație cu zonele cu potențial turistic ridicat recunoscute (zonele montane, zonele cu tradiții cultural-

religioase, Delta Dunării și litoralul Mării Negre), ponderea turismului în teritoriul Valea Mostiștei este relativ 

mică din cauza faptului că potențialul turistic specific teritoriului nu este unul de tip clasic ci mai degrabă 

propice unui turism de de proximitate, care ar putea fi interesant pentru turiștii proveniţi din capitala țării 

București, precum și pentru turiștii interesați de turismul de tip hobby – pescuit, sporturi de apă, ciclism, etc., la 

care s-ar putea adăuga turismul de tip cultural-arheologic. 

 În ultimii anii a început să prindă contur turismul sportiv și de agrement, în mod special datorită unor 

investitori privați care au dezvoltat infrastructura necesara pentru crescătoriile de pește și pentru desfășurarea 

unor întreceri sportive de pescuit.  

În mod sporadic se mai practică și turismul religios. Mulți creștini vin adesea pentru vindecare, la crucea 

tămăduitoare de la Tămădău Mare. Cu toate acestea infrastructura de turism nu a fost dezvoltată în acest sens, 

astfel încat să ofere condiții de cazare sau masă pe plan local. De asemenea numeroasele biserici, schituri și 

mânăstiri nu au fost puse în valoare, ele figurând prea puțin pe hărțile turistice. 

Cel mai puțin exploatat este turismul cultural, care să puna în valoare descoperirile arheologice din regiune.  

Evoluția turismului din datele puse la dispoziție de către Direcția de Statistică a Județului Călărași evidențiază o 

creștere a numărului de înnoptări în ultimii 3 ani, de la 71 la 1344 - adică de aproape 19 ori -, ca și a numărului 

de sosiri care aproape s-a dublat, în ciuda faptului că la nivelul teritoriului nu mai este înregistrată decât o 

singură unitate de cazare. 

 

 
Sursa: Direcția de Statistică a județului Călărași  

Pe de altă parte, amplasarea teritoriului în apropierea capitalei și a viitoarei zone metropolitane, precum și 

accesul la o reţea de comunicaţii însemnată (autostrada Bucureşti-Constanța, drumuri judeţene şi naţionale, 

cale ferată, apropierea aeroportului internațional București) fac ca teritoriul Valea Mostiștei să poată deveni 

interesant și din punct de vedere al 

Indicatori turism 2002 2007 2008 2009 

Nr. Unități de cazare (din care) 2 1 1 1 

Moteluri 1 1 1 1 

Pensiuni 1 0 0 0 

Nr. Locuri în unități de cazare(din care) 41 20 20 20 

Locuri în moteluri 21 20 20 20 

Locuri în pensiuni turistice 20 0 0 0 

Total locuri zile (din care) 12685 7300 7320 7300 

Moteluri - locuri zile 7185 7300 7320 7300 

Pensiuni turistice - locuri zile 5500 0 0 0 

Sosiri total (din care) 385 60 89 169 

Sosiri în moteluri 224 60 89 169 

Sosiri în pensiuni 161 0 0 0 

Înnoptări - total (din care) 5786 71 115 1344 

Înnoptări în moteluri - nr. 5006 71 115 1344 

Înnoptări în pensiuni 780 0 0 0 
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turismului de afaceri, chiar dacă la acest moment infrastructura necesară este încă slab dezvoltată.  

Din analiza infrastructurii turistice a teritoriului se evidențiază ca necesară dezvoltarea ”echipării” zonei pentru 

turism, mai ales în ce privește turismul de recreere şi turismului cultural orientat spre protejarea 

monumentelor şi a cadrului natural de care beneficiază aceasta.  

Deși foarte putin exploatat ca activitate economică, turismul ar putea deveni una din importantele domenii de 

dezvoltare pentru zonă. 

II.2.1.7 Servicii şi infrastructură medico-socială  
 

Din perspectiva asigurării serviciiilor de sănătate, educație, recreere în teritoriul Valea Mostiștei, acestea se 

încadrează în tendințele generale ale judetului, fiind mai bine reprezentate în mediul urban (orașul Lehliu Gară) 

în comparație cu mediul rural.  

 

Educație  

În cele 12 unități administrativ teritoriale partenere funcționează 27 de grădiniţe, 39 şcoli primare, 14 şcoli 

gimnaziale, 1 şcoală de artă şi meserii şi 1 liceu (ambele în orașul Lehliu Gară).  

În fiecare comună există grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcolile gimnaziale fiind amplasate, în cele mai 

multe cazuri, în centrele de comune. Limba de predare a tuturor unităţilor de învăţământ din teritoriu este 

limba română, iar în comuna Sărulești funcționează o grădiniță bilingvă, în care se predă și limba rromani.  

La nivelul teritoriului funcționează și 2 biblioteci – una comunală în Gurbănești și una la nivelul orașului Lehliu 

Gară.  

Nu există instituţii de învăţământ private în teritoriul analizat.  

Componenta formală a sistemului educațional din teritoriul Valea Mostiștei se limitează în mare măsură (cu 

excepția orașului Lehliu Gară) la învătțământul la nivel preșcolar, primar și gimnazial. Dinamica descrescătoare 

a numărului elevilor este urmare a fenomenelor demografice de dată recentă și reprezintă o provocare în 

planul reformei și al strategiilor locale de învățământ. 

 Actul educațional la nivelul teritoriului este susținut de o rețea relativ bună de grădinițe și școli, o problemă 

fiind accesul elevilor la liceu (un singur liceu la Lehliu Gară), aceștia fiind nevoiți să se orienteze catre liceele din 

Călărași sau București. 

Gradul de pregătire al elevilor și posibilitatea de a găsi un loc de muncă stabil este afectat de dotarea parțial 

corespunzătoare a unităților de învățământ, calificarea personalului din sistemul educational și nu în ultimul 

rând de lipsa unei orientări strategice a instituțiilor locale de educație spre acoperirea nevoilor pieței forței de 

muncă.  

În ceea ce privește formarea continuă a adulților, principalii furnizori acreditați de formare sunt situați în 

municipiul Călărași: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală FORDOC - care 

are ca grup țintă angajații din administrația publică locală și aleșii locali-, și Centrul Regional de Formare 

Profesională a Adulților Călărași – care functionează în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 

de Muncă. 
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II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitate  

 

Servicii medicale  

În teritoriu funcţionează un spital, o policlinică şi un centru SMURD (în oraşul Lehliu Gară), și un număr de 13 

cabinete medicale (în fiecare comună), 2 dispensare umane, un număr de 6 cabinete stomatologice și 8 

farmacii umane. Un număr total de 141 de cadre medicale (în afara farmaciștilor) deservesc cele 26 de unități 

medicale funcționale la nivelul teritoriului. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizând distribuția în teritoriu a serviciilor medicale putem spune că la nivelul orașului Lehliu Gară acestea 

sunt foarte bine reprezentate raportându-ne la numărul total al populației. În plus, acestea deservesc și o parte 

dintre comunele învecinate, astfel încât putem spune că la nivelul teritoriului nu există un deficit de 

infrastructură medicală. 

 Aproape în fiecare comună există un cabinet medical (medicină de familie) care sigură servicii prin personal 

medical calificat. Dotările și accesibilitatea acestora ar mai putea fi îmbunătățite.  

Numărul de cabinete stomatologice existent - 6 la 12 unități administrativ teritoriale din care 4 în orașul Lehliu 

Gară nu reprezintă totuși o situație având în vedere populaţia puţin numeroasă.. Accesibilitatea la aceste 

servicii este însă scăzută din cauza tipului dispersat de așezări dar și a nivel economic scăzut la nivelul 

teritoriului. În domeniul stomatologiei și furnizării de produse farmaceutice, se mențin tendințele de la nivel 

național și județean de a dezvolta unități în sectorul privat. 

Infrastructura cultural - sportivă  

În cele 11 comune și în orașul lehliu Gară au fost identificate un număr de 17 terenuri sportive (de fotbal, de 

tenis, etc), 2 săli de sport și 11 terenuri/spații de joacă. Există de asemenea și 4 cluburi sportive, iar în privința 

infrastructurii culturale număram 8 cămine culturale, unele recent reabilitate și dotate (centrul cultural Lehliu 

Gară) altele care necesită lucrări de modernizare, reabilitare.  

Se remarcă numărul mic de săli de sport, numărul mic de terenuri de joacă și al zonelor de agrement și sport. 

De asemenea, la nivelul teritoriului nu există nici un bazin de înot acoperit, și nu a fost identificat nici un club al 

copiilor în cadrul cărora aceștia să poată derula activități extrașcolare organizate și îndrumate de persoane de 

specialitate. 

Tip unitate medicală Nr. total în 
teritoriu 

Nr. cadre 
medicale 

Cabinete medicale individuale 13 28 
Dispensare 2 4 
Cabinete stomatologice 6 7 
Spital 1 64 
Policlinică 1 20 
Ambulanță 1 12 
SMURD 1 4 
Centru medico-social pentru vârstnici 1 2 

Total 26 141 
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II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale  
 

În ceea ce privește activitățile sociale și instituțiile locale, la nivelul teritoriului Valea Mostiștei, este de 

menționat că beneficiarii finali, potențiali parteneri în proiecte de dezvoltare la nivel local si / sau microregional 

sunt cetatenii.  

 

În teritoriul Valea Mostiștei a fost identificat un număr foarte mic de organizaţii neguvernamentale - numai 3, 

distribuite, ca arie geografică, în doar 2 dintre cele 12 comunităţi membre ale teritoriului (Sărulești și 

Mânăstirea).  

 

Două dintre ele au activități cu caracter social, care vizeaza atât comunitățile de etnie rroma din cele două 

comune, dar și populaţia comunelor, în general. Acestea au reușit organizarea de parteneriate cu ale organizații 

nonguvernamentale din afara teritoriului, pentru implementarea diferitelor proiecte în localitățile din teritoriu 

(de ex. Asociația Alegria Sărulești a dezvoltat un parteneriat cu Fundația Soros Romania și cu Fundația Terra 

Mileniul III). La nivelul comunei Tămădău Mare și la Sărulești funcționează și câte o asociație sportivă.  

 

În teritoriu au fost create și 2 Asociații de Dezvoltare intercomunitară, cu scopul de a dezvolta în parteneriat 

proiecte punctuale de dezvoltare la nivel local:  

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA – Lehliu Gară, pentru programul SAMTID în 

vederea alimentării cu apă;  

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubritate – 

Gurbănești.  

 

În majoritatea unităților administrative partenere din teritoriu se organizează annual ”Ziua comunei” 

evenimente publice care adună membrii comunităților și ”fii satului”. Se organizează spectacole de muzică 

popular, reprezentanții administrațiilor publice țin discursuri prin care informează membri comunităților asupra 

celor mai recente evenimente de la nivel local. 

II.1.0.2 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu  
 

Pentru prezentarea bilanțului politicilor de dezvoltare locală asupra teritoriului până la momentul analizei, am 

analizat cadrul general în care sunt implementate aceste politici, prezentând contextul la nivelul european și 

palierele relevante la nivel național și regional, până la nivelul local, comunal. Astfel, cele mai relevante 

influențe le-au avut până acum nivelurile local, județean și național, prin intermediul inițiativelor concrete de 

dezvoltare și prin sprijinul financiar pe care l-au pus la dispozitie. Însă începând cu 2008 crește influența 

politicilor regionale, pentru alinierea la obiectivele comune europene.  

Există planificate şi implementate intervenţii de natură strategică pe mai multe niveluri, toate corelându-se cu 

obiectivele strategice europene privind reducerea disparităţilor interregionale la nivelul celor 27 state membre 

ala Uniunii Europene. Totuși, la momentul elaborării documentelor strategice naţionale privind dezvoltarea 

(2005-2006), nu s-a avut în vedere nivelul microregional - reprezentat astăzi de teritoriile care îşi creioneaza 

propriile strategii de dezvoltare locală. Este de menționat că strategiile şi planurile dezvoltate de până la acest 

moment au un impact semnificativ asupra gradului actual de dezvoltare locală şi, mai mult, vor avea influențe 

majore asupra elementelor de strategie pe care acestea le schiţează cu sprijinul financiar al PNDR, din nevoia 

de a corela strategiile teritoriilor cu strategiile de la eșaloanele superioare deja existente. 
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Nivelul european, național și județean  

 

Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) reprezintă politica fundamentală a UE, reformulată pentru 

perioada 2007-2013, prin adăugarea unei dimensiune teritorială. În linii generale, aceasta prevede că:  

- tuturor zonelor Comunităţii trebuie să li se asigure posibilitatea de a contribui la dezvoltarea 

europeană;  

- orientările strategice trebuie să ţină cont de: necesităţile de investitii atât pentru zonele urbane, cât 

şi pentru zonele rurale, având în vedere rolul acestora în dezvoltarea regională, în promovarea unei 

dezvoltări echilibrate, a unor comunităţi stabile şi a integrării sociale.  

Pentru zonele rurale, inclusiv asocieri ale teritoriilor, există politici complementare de dezvoltare: 1) Politica 

Agricolă Comună, pilonul 2 Politica de Dezvoltare Rurală care îşi propune creşterea dinamismului economic al 

zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, a agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi 

îmbunătăţirii resurselor naturale, privind in mod exclusiv zonele rurale si periurbane şi 2) Politica Comună de 

Pescuit.  

Aceste politici sunt susţinute prin intermediul Fondurilor Structurale şi al Fondului European pentru Dezvoltare 

Rurală si Fondului European pentru Pescuit, disponibile şi gestionate la nivelul statelor membre, prin programe 

operaționale.  

În procesul de elaborarea a documentelor strategice de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean şi local, 

orientările strategice relevante ale Uniunii Europene trebuie luate în calcul ca linii directoare cărora trebuie să li 

se subscrie şi să li se alinieze orice măsură întreprinsă.  

De asemenea, la nivel european se conturează în ultima perioadă un nou concept cel de dezvoltare 

policentrică, ce îşi propune sprijinirea competitivităţii regionale şi dezvoltării teritoriale la nivel european 

prezentat prin Agenda teritorială a Uniunii Europene. Acesta îşi propune, ca politică publică, mobilizarea 

potenţialului regiunilor europene şi al oraşelor şi utilizarea diversităţii teritoriale pentru o creştere economică şi 

a locurilor de muncă sustenabilă printr- o dezvoltare spaţială integrată
10

, polii de creștere și cei de dezvoltare 

urbană specializată realizeazând ”țesutul” integrat care va cuprinde și influența zonele rurale adiacente.  

Teritoriul se află în aria de eligibilitate a Programului Operațional Transfrontalier România –Bulgaria. 

Politici de dezvoltare la nivel naţional  

 

Pentru alinierea politicilor naţionale de dezvoltare la obiectivele europene, a fost elaborat un document sinteză 

- Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR). Acesta prevede priorităţile Romîniei şi modalităţile de alocare la 

nivel naţional a surselor financiare europene structurale, prin programe operaţionale. Documentele similare 

pentru Agricultură şi Pescuit sunt Planul Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală, respectiv Planul Naţional 

Strategic pentru Pescuit şi Acvacultură.  

 

Pe lânga CSNR există programe naţionale guvernamentale care vizează sprijinirea dezvoltării locale:  

- OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural;  

                                                           
10

 http://www.eu-territorial-agenda.eu  

http://www.eu-territorial-agenda.eu/


Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

- Legea 350/2007 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general;  

 
- HG 577/1997 privind Programul de pietruire, reabilitare, modernizare și/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor.  
Agenda teritorială agreată la nivelul Uniunii Europene urmează să fie transpusă în politici naţionale prin 

intermediul Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030, aflat în proces de elaborare.  

Unul dintre obiectivele strategice ale acestui are în vedere “stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi 

dezvoltarea rurală adecvată diferitelor categorii de teritorii”. 

Politici regionale de dezvoltare  
 
Ca legătură între nivelul național și cel local, regăsim palierul dedicat strategiilor cu impact regional. Astfel, la 

nivelul Regiunii Sud Muntenia, în care este încadrat teritoriul analizat, a fost elaborată strategia care vizează o 

arie geografica formată din alte 6 județe în afara județului Călărași. Este important să cunoaștem strategia 

regiunii în care este încadrat teritoriul ”Valea Mostiștei”, deoarece, pe durata actualei perioade de programare 

multianulală, până în 2013, o parte din fondurile structurale disponibile pentru România (de ex. POR) urmează 

să fie accesate la nivel regional, iar evaluarea proiectelor propuse vor trece printr-o evaluare regională. Sunt 

considerare prioritare acele proiecte care propun soluții la probleme locale și regionale care contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor strategice ale regiunii.  

Programul Operaţional Regional instituie strategia de dezvoltare bazată pe poli de creştere şi poli de dezvoltare 

urbană
11

. Deși este situat în proximitate capitalei, pentru teritoriul ”Valea Mostiștei” nu a fost identificat nici un 

alt pol de dezvoltare urbană sau pol de creștere în imediata apropiere care poate influenţa semnificativ 

strategiile de dezvoltare a teritoriuluiprin realizarea cu prioritate a investiţiilor din axa prioritară 1 „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. 

La nivelul centrelor urbane, reprezentate de oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, POR altele decât polii 

de creştere şi polii de dezvoltare urbană, vizate de asemenea de fondurile disponibile prin, am identificat 

municipiul reședință de județ și municipiul Oltenița. De asemenea, alte centre urbane aflate pe o distanță sub 

100 de km. față de teritoriu sunt municipiul Slobozia (reședință a județului Ialomița) și Fetești.  

Totuși, strategia de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia rămâne relevată pentru dezvoltarea teritoriului 

analizat, prin prioritățile de dezvoltare stabilite.  

Astfel, la nivel strategic dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia în perioada 2007-2013 se bazează pe următoarele 

priorități:  

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale si regionale  

Prioritatea 2 – Sprijinirea afacerilor  

Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurala si eficientizarea agriculturii  

Prioritatea 4 – Dezvoltarea Resurselor umane  

Un aspect important pentru procesul de elaborare a strategiei teritoriului, care derivă din strategia 

regională, se referă la evidențierea ca principiu de aplicare a elementelor de strategie a caracterului 

inovator: ”Strategia se va baza pe o abordare care să permit 
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încurajarea şi dezvoltarea la nivelul regiunii a unei culturi inovative şi să susţină dezvoltarea de idei şi iniţiative, 
în special promovarea unei societăţi informaţionale pentru beneficiul socio-economic al regiunii.” (Planul de 
Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia, 2006, pg.87).  
 

La nivel regional, indirect, dezvoltarea teritoriului ”Valea Mostiștei” poate fi influențat și de strategiile de 

dezvoltare ale celorlalte regiuni cu care se învecinează: Regiunea București-Ilfov și Regiunea Sud-Est, elementul 

de coeziune fiind reprezentat de planul de amenajare a teritoriului național
12

: la nvelul teritoriului se află 

principale coridoare de transport care leagă regiunile menționate. 

Planul de Dezvoltare al Județului Călărași, 2007-2013  
 
Pentru perioada de programare 2007-2013 la nivelul judeţului Călărași a fost elaborat Planul de Dezvoltare a 

Judeţului, reprezintând ”mecanismul cheie pentru implementarea la nivel local a priorităților de dezvoltare, 

creând tuturor comunităților cadrul programatic de a-și fundamenta și dezvolta planurile și strategiile locale de 

dezvoltare” (Planul de Dezvoltare al Județului Călărași, 2001-2013, pag.73).  

Prin intermediul Planului de Dezvoltare a județului Călărași au fost stabilite următoarele direcții strategice: 

Prioritatea 1 - Modernizarea infrastructurii județului;  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea afacerilor, creșterea competitivității economice și dezvoltarea cooperării 

tranasfrontaliere și internaționale;  

Prioritatea 3 - Dezvoltarea rurală și eficientizarea agriculturii;  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea rsurselor umane și utilizarea eficientă a potențialului forței de muncă. 

Proiectele propuse, care vizează în mod direct teritoriul Valea Mostiștei sunt:  
 
1. Îmbunătățirea accesului la rețeaua rutieră europeană de transport TEN–T7 în județul Călărași, prin 

reabilitarea și modernizarea DJ 201 B, km 19+000 - km 39+950, pe traseul limită județ Ialomița – Valea Argovei 

și DJ 303, km 26+294 – km 48+278 pe traseul Valea Argovei – Mânăstirea;  

2. Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ303 tronsonul Călăreți-Valea Argovei, km 0+000 – 26+294.  

 

În planul de acțiune aferent Planului de Dezvoltare a Județului sunt cuprinse mai multe propuneri de proiecte 

(o sinteză a propunerilor de la nivelul unităților administrative teritoriale) care vizează și teritoriul Valea 

Mostiștei, multe dintre ele cu aplicabilitate la nivelul întregului județ. Majoritatea au ca posibilă sursă de 

finanțare PNDR – măsura 322, sursă de finanțare care, la momentul realizării prezentei analize nu a fost 

accesată cu succesul așteptat de către partenerii din teritoriu.  

În cadrul priorității 3 este menționată în lista activităților indicative sprijinirea derulării inițiativelor locale de tip  

LEADER. 
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Nivel local  

 

Pentru modelarea inițiativelor de dezvoltare locală, la nivelul localităților membre ale teritoriului au fost 

elaborate începând cu anul 2007 strategii şi planuri de dezvoltare locală. În linii mari, pentru acele unități 

administrativ teritoriae care au elaborate astfel de documente strategice, direcţiile de dezvoltare propuse 

urmează modelele existente la nivel județean și regional, fiind orientate in principal spre domeniile de 

interventie ale fondurilor structurale si ale fondurilor europene care finanțează dezvoltarea rurală.  

 

Prioritizarea investiţiilor şi a proiectelor din perspectiva unor termene în timp nu este satisfăcătoare, termenele 

limită aparând de cele mai multe ori ca menţiune generală, până la finalul perioadei de programare 2007-2013. 

 

Strategiile de dezvoltare locală existente pe care le-am parcurs, oferă administrațiilor locale două mari 

avantaje: (1) listarea foarte cuprinzătoare a politicilor europene, naționale și regionale de dezvoltare, precum și 

a potențialelor surse de finanțare din Fondurile structurale și din cele de dezvoltare rurală și pescuit și (2) 

experiența dobândită la nivel local de a realiza o analiză cuprinzătoare a situaţiei locale, cu puncte forte și 

puncte slabe existente, dar şi a colaționării de date statistice relevante (chiar daca neaduse la zi). De asemenea 

ele pun la dispoziția factorilor locali (în principal administrații locale) liste privind intervenţiile necesare în viitor 

pentru dezvoltarea la nivel local.  

 

Majoritatea documentelor analizate menționează inițiativa de dezvoltare a teritoriului prin intermediul Axei 

LEADER a PNDR.  

Experiența existentă la nivelul teritoriului în implementarea de proiecte de dezvoltare locală  

 

Dezvoltarea teritoriului Valea Mostiștei este orientata către noile coridoare de transport și va fi influențată de 

procesul de consolidare a polilor de dezvoltare urbană și a funcţionării unor asociaţii de unități administrativ-

teritoriale. Investițiile viitoare vor trebui coordonate cu Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia și cu 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Călărași.  

La nivelul teritoriului, în perioada cuprinsă între 2002 -2009 au fost implementare următoarele programe și 

acțiuni: 

 

Program Acțiune Localitate din 

teritoriu 

Observații 

Priectul de 

Dezvoltare 

Rurală (finanțare 

Banca Mondială) 

Reabilitare de drumuri 

comunale 

Ileana, Nicolae 

Bălcescu, Sărulești, 

Tămădău, Valea 

Argovei, Sohatu, 

Mânăstirea 

Finalizat 

2002-2007 

Sisteme de alimentare cu apă Ileana, Tămădău Finalizat 

2002-2007 

SAPARD Dezvoltarea și îmbunătățirea 

infrastructuriii rurale 

(modernizare   drumuri de 

interes local) 

Frăsinet, Sărulești 2002 - 2007 

SAMTID Reabilitarea sistemului de 

alimentare cu apă în județul 

Călărași 

Lehliu Gară 2005 - 2007 

OG nr. 7 / 2006 – 

infrastructură în 

mediul rural 

Alimentare cu apă Ileana, Gurbănești, 

Lehliu Gară, Valea 

Argovei 

2006 - 2008 

Legea nr 224 / 2008 
privind   serviciul de 
salubrizare  
 
 
 
 
 

  Reabilitare stație epurare, extindere  

 

 

 

 

 

, 

Sărulești  
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Experiența teritoriului în dezvoltare locală prin intermediul parteneriatelor  

Din analiza datelor puse la dispoziție de către primăriile din teritoriu se evidențiază o bună experiență în 

dezvoltarea de relații parteneriale între administrațiile locale – prin intermediul participării în Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Astfel la nivelul teritoriului, au fost create astfel de structuri de cooperare cu 

personalitate juridică, de drept privat, înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale pentru 

realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional ori furnizarea în comun a unor 

servicii publice
13

. 

 

 

                                                           
13

 Cf. Legii nr. 251/2001 a administrației publice locale, cu modificările ulterioare 

 
 
    Buget de stat 

 

Extindere alimentare cu apă  
 
 
 
 
 
 
Â 
 

Frăsinet, Nicolae Bălcescu  
 

 
Reabilitare scoală  
 

Sohatu  
 

 

Reabilitare zonă verde  
 

Sohatu  
 

 

Reabilitare Centru de zi  
 

Sohatu  
 

 

Hg 577 / 1997 privind 
pietruirea drumurilor  

 

Modernizare drum de interes local  
 

Gurbănești,  
Tămădău Mare  
 

 

PHARE  Reabilitare școli  
 

 Lehliu-Gară Finalizat 

Reabilitare sistem alimentare cu apă  
 

Lehliu-Gară Finalizat 

Pentru o administrație europeană  
 

Lehliu-Gară Finalizat 

Educația părinților romi  
 

Lehliu-Gară Finalizat 

Caravana Sănătății  
 

Lehliu-Gară Finalizat 

 Sistem integrat de gestionare a 
deșeurilor  
 

Lehliu-Gară Finalizat 

Fondul Român de 
Dezvoltare Socială  

 

Pietruire drum  
 

Lehliu-Gară Finalizat 

Alimentare cu apă  
 

Valea Argovei  
 

2006-2011 

Proiectul Economia 
bazată pe cunoaștere 

(finanțare Banca 
Mondială)  

 

Crearea, dotarea cu echipamente 
(computere, imprimante), asigurarea 
personalului (2 angajați/punct de 
informare), asigurarea conexiunii 
internet de mare viteză pentru 3 puncte 
de acces public la informație (PAPI). 

Lehliu Gară, Sărulești, 
Gurbănești  
 

2006-2011  

 

 
OUG nr 174 / 2002  

 

Reabilitare termică a clădirilor  
 

Lehliu Gară  
 

 

FSE – PO Dezvoltarea 
Capacității 

Administrative  
 

Dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale 
personalului aparatelor de specialitate 
din cadrul primăriilor  
 

Frăsinet, Gurbănești, 
Ileana, Lehliu Gară, Nicolae 
Bălcescu, Sărulești, Sohatu, 
Tămădău Mare, Valea 
Argovei  
 

În derulare  
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Deși sunt menționate rareori proiecte realizate în cadrul acestor parteneriate, existența unui număr 
semnificativ de structuri asociative, care depășesc aria teritoriului vizat, reprezintă o ”infrastructură” foarte 
importană în procesul de dezvoltare teritorială inițiat prin intermediul abordării LEADER.  
 

Unul dintre proiectele cele mai recente dezvoltate în cadrul parteneriatului a fost realizat pe durata 

implementării proiectului, ca urmare a activităților de consultare și cooperare derulate cu privire la 

identificarea direcțiilor strategice de acțiune pentru strategie. Este vorba despre proiectul ”Dezvoltarea 

aptitudinilor profesionale ale personalului aparatelor de specialitate din cadrul primăriilor” finanțat din 

Fondul Social European în cadrul Programului Operaționat de Dezvoltare a Cpacității Administrative. În proiect 

sunt implicate 10 administrații locale partenere la nivelul teritoriului. 
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III. ANALIZA SWOT LA NIVELUL TERITORIULUI  
III.1 Teritoriu- caracteristici geografice, patrimoniu de mediu, patrimoniu arhitectural şi 

cultural 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Amplasarea în apropierea unor importante 
căi de comunicații regionale, naționale și 
europene (autostrada A2 – Bucuresti – 
Constanța, calea ferată București – 
Constanța, drumul național DN3 București – 
Călărăși);  

 Amplasata in imediata vecinatate a 
Municipiului Bucuresti;  

 Existenta unor retele bune de telefonie (atat 
fixa cat si mobila);  

 Asezarea sa in Campia Romana ii confera un 
fond funciar de cea mai buna calitate;  

 Raul Mostistea (devenit salba de lacuri, in 
urma unor lucrari de amenajare hidrotehnica 
in perioada comunista) reprezinta un 
important capital natural pentru 
microregiune si a doua sursa de apa dulce la 
nivelul judetului Călărași;  

 Clima temperat continentala ofera conditii 
bune de viata pentru locuitori;  

 Zona este caracterizata de o foarte mare 
luminozitate ceea ce ofera potential pentru 
cultivarea oricarui tip de plante precum si de 
utilizare a energiei solare;  

 larga varietate de flora si fauna specifica 
zonelor de stepa si silvo-stepa, unele dintre 
ele protejate prin reteaua europeana Natura 
2000;  

 Existenta unor izvoare subterane de apa 
plata si sulfuroasa pe teritoriul microregiunii;  

 Un patrimoniu arhitectural si cultural 
deosebit cu numeroase zone de interes pe 
teritoriul intregii microregiuni (incluzand 
numeroase situri arheologice);  

 Existenta a numeroase traditii locale precum 
si a unor mestesuguri traditionale;  

 

 Lipsa unei infrastructuri de transport 

adecvate in interiorul microregiunii, drumuri 

ocolitoare pentru accesul intre comune;  

 Infrastructura deficitara (drumuri, apa, 

canalizare, statii de epurare apa uzata, retea 

energie electrica de calitate slaba)  

 Baltile apartin Administratiei Nationale Apele 

Române si sunt concesionate de acestea fara 

a aduce mari beneficii regiunii;  

 Intensificarea fenomenului de seceta din 

ultimii ani;  

 Reteaua de irigatii este redusa si deteriorata;  

 Existenta unor soluri degradate;  

 Lipsa perdelelor forestiere de protectie;  

 Calitatea proasta a surselor de apa (cantitati 

mari de nitriti si nitrati);  

 Lipsa gropilor ecologice de gunoi ;  

 Lipsa sistemului de colectare a gunoiului de 

grajd;  

 Lipsa sistem de colectare pentru majoritatea 

deseurilor reciclabile;  

 Insuficienta resurselor forestiere pentru uzul 

individual;  

 Nivel crescut de poluare datorat atat 

cetatenilor cat si firmelor care nu respecta 

legislatia de depozitare a deseurilor;  

 Abandonarea traditiilor;  

 Pierderea unora din mestesugurile 

traditionale;  

 

Oportunități Riscuri 

 Dezvoltarea cooperarii la nivelul 

microregiunii;  

 Apropierea de orasul Lehliu care reprezinta 

un nod de comunicatii si un pol de dezvoltare 

pentru microregiune;  

 Proiecte de infrastructura în derulare  

 aproape in fiecare localitate a teritoriului;  

 Noi posibilitati de accesare a fondurilor de 

dezvoltare rurala;  

 Necesitatea unor investitii foarte mari in 

infrastructura si de durata lunga;  

 Conditii meteorologice nefavorabile 

agriculturii traditionale, datorate în special 

încalzirii globale;  

 Aridizarea solurilor;  

 Posibilitatea unei dezvoltari haotice sub 

presiunea extinderii zonei metropolitane a 

Bucurestiului;  
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 Dezvoltarea unor servicii de salubritate care 

sa gestioneza si colectarea selectiva a 

deseurilor;  

 Reteaua de gaze naturale trece prin 

apropierea microregiunii;  

 Valorificarea potentialului natural al zonei;  

 Realizarea de perdele forestiere de protectie;  

 Asocierea la comunitatile ce implementeaza 

Agenda Locala 21  

 

 

 

III.2 Economie locală (IMM-uri, comerț, servicii, turism) 

Puncte tari Puncte slabe 

 Amenajari hidrotehnice si bazine piscicole  

 Potential turistic (sporturi de apa)  

 Cupa mondiala de pescuit la crap la Sarulesti 

(Brand cunoscut deja la nivel international)  

 Existenta la Valea Argovei a unui investitor 

care a concesionat 1400 ha luciu de apa cu 

intentia de a amenaja lacul pentru 

organizarea unor sporturi pe apa - concurs 

international  

 Existenta la Valea Argovei a unui demers de 

amenajare a unei zone de agrement/strand  

 Existenta in zona padurii Ciorani a unui sat de 

vacanta  

 Existenta unei traditii in cresterea cailor (la 

Sohatu)  

 Existenta unei activitati de crestere a oilor 

(Sohatu: 2 – 3 mii oi) (prelucrarea lanii poate 

fi facuta in alte localitati din microregiune - 

exista darac in Lehliu)  

 Existenta unei activitati de crestere a bivolilor 

(Sohatu: cca 400 buc)  

 Branza de Sohatu (piata potențială Bucuresti)  

 Cresterea bovinelor (la Balcescu exista peste 

140 ha de pasune naturala)  

 Existenta unor unitati agricole de calitate  

 Proximitatea fata de centrul de cercetari in 

agricultura (Fundulea)  

 Existenta unui potential de producere a 

energiei alternative (Fabrica biodiesel, 

potential solar)  

 Proximitatea oraselor Lehliu si Fundulea care 

au un potential important de 

concentrator/consumator de servicii  

 Existenta unei afaceri cu puieti de sturion (in 

scopul repopularii Dunarii)  

 
 Lipsa activitatilor de colectare, procesare si 

marketing a produselor realizate (in 

agricultura)  

 Baltile sunt concesionate de catre investitori 

privati care nu permit accesul catre acestea  

 Parteneriat fragil intre producatori (agricoli)  

 Lipsa utilizarii produselor secundare rezultate 

din agricultura  

 Sectorul de afaceri este foarte slab dezvoltat  

 Capacitate limitata de adaptare la noile 

standarde în agricultura  

 Acces limitat la surse de informatie  

 Acces redus la consultanta în domeniul 

agriculturii  

 Mecanizare redusa a agriculturii  

 Sectorul zootehnic este foarte slab dezvoltat;  

 Dezinteresul investitorilor cauzat de 

infrastructura saraca  

 Lipsa fortei de munca specializate  

 Lipsa initiativei  

 Infractionalitatea ridicata  

 Migrarea tinerilor catre oras  
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 Existenta operatorilor de transport persoane  

 Existenta operatorilor de transport marfa  

 Existenta unor spatii de cazare si servicii  

 Existenta unei infrastructuri pentru irigatii, 

infrastructura ce poate fi reabilitata  

 Existenta apicultorilor  

 Existenta unei afaceri cu lalele, capsuni etc, 

cultivate in serele locale  

 

Oportunități Amenințări 

 Potential de devoltare a fermelor ecologice  

 Potential pentru utilizarea surselor 

regenerabile de energie (energie solara si 

biomasa, în mod special);  

 Existenta surselor de finantare pentru 

dezvoltarea durabila a comunitatii (pentru 

cresterea competitivitatii economice, 

dezvoltare rurala, mediu, dezvoltare 

regionala, îmbunatatirea infrastructurii, 

cresterea capacitatii administratiei publice si 

dezvoltarea resurselor umane)  

 Potential practicare activitati sportive si de 

recreere  

 Potential dezvoltare zone rezidentiale sau 

sate de vacanta, avand in vedere distanta 

fata de Bucuresti  

 Potential exploatare ape subterane (apa 

plata, ape sulfuroase)  

 Potential dezvoltare brand care poate fi 

valorificat pe pietele capitalei (in special 

branzeturi si produse rezultate din 

prelucrarea fructelor, produse legate de 

apicultura)  

 

 Concentrarea capitalului si a investitiilor in 

Bucuresti  

 Imbatranirea populatiei (fortei de munca)  

 Riscuri induse de catre schimbarile climatice 

(seceta, temperaturi medii mai ridicate, 

cresterea vulnerabilitatii plantelor, 

animalelor si oamenilor fata de boli si agenti 

patogeni)  
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III.3 Populaţie, servicii şi infrastructură medico-socială 

Puncte tari Puncte slabe 

 Forta de munca disponibila, calificata pentru 
agricultura;  

 Relatii pasnice între etnii;  

 Existenta unor mestesuguri traditionale 
(fierari, cojocari, tesatoare etc);  

 

 Populatie imbatranita ;  

 Populatie slab pregatita profesional ;  

 Nivel de trai scazut ;  

 Rata saraciei foarte accentuata; Numar mare 
de persoane beneficiare ale legii privind 
venitul minim garantat;  

 Nivel cultural scazut;  

 Abandon scolar crescut;  

 Numar insuficient de leaderi locali ;  

 Lipsa locurilor de munca/somaj crescut  

 Lipsa acuta de specialisti (agricultura, 
crestere animala, asistenta medicala, 
consilieri psihologi in scoli);  

 Migrarea tinerilor catre oras;  

 Nivel scazutde pregatire in scoli/lipsa 
interactiunii personale intre profesor si elev;  

 Lipsa invatamantului vocational si 
antreprenorial ;  

 Scaderea numarului de elevi din cauza ratei 
reduse a natalitatii;  

 Scaderea numarului personalului didactic;  

 Nivel foarte scazut de educatie ecologica al 
populatiei;  

 Grad scazut de mobilitate a populatiei;  
 

Oportunități Amenințări 

 Potențial crescut pentru proiecte în 
parteneriat cu comunele din microregiune;  

 Posibilități de atragere a tinerilor în zona 
rurală prin granturile europene destinate 
relocării populatiei tinere (tinerii fermieri);  

 Punerea în valoare a tradițiilor culturale ale 
etniei rrome (ex. cântece lăutărești);  

 Punerea în valoare a meșteșugurilor specifice 
etniei rrome;  

 

 Acces dificil la instruire pentru formarea 
resurselor umane, în special pentru 
învățământul preuniversitar și universitar;  

 Migrația tinerilor către zona urbană;  

 Spor natural negativ.  
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III.4 Instituţii locale, organizaţii neguvernamentale, politici de dezvoltare locală 

Puncte tari Puncte slabe 

 Infrastructura scolara existentă acceptabilă  

 Bună pregătire a profesorilor  

 Abandon școlar scăzut  

 Relație bună a personalului spitalului din 
Lehliu Gară cu comunitățile din teritoriu  

 Spații de joacă, terenuri sportive  

 Bune relații de colaborare cu instituțiile 
publice din județ  

 Existența strategiilor de dezvoltare locală  

 Pregătirea unor parteneriate active în 
domeniul dezvoltării locale  

 Realizarea de proiecte în parteneriat public – 
public și public – civic - privat la nivelul 
teritoriului  

 Abilități ale instituțiilor /organizațiilor din 
terioriu de a derula proiecte în parteneriat  

 

 O singură școală de meserii în teritoriu  

 Unele mijloace fixe aferente educației sunt 
deteriorate  

 Acces redus la servicii medicale  

 Insuficientă asistență farmaceutică  

 Grad scăzut de acoperire în privința asisței 
sociale  

 Lipsă bazin de înot  

 Număr insuficient de săli de sport  

 Grad scăzut de implicare a cetățenilor în 
comunitate  

 Lipsa abilităților de asociere a populației din 
teritoriu  

 Resurse financiare reduse pentru 
cofinanțarea proiectelor mari finanțate din 
fonduri europene  

 Lipsa unei baze de date care să conțină 
informații despre mediul asociativ din 
microregiune  

 Fragilitatea parteneriatelor (unele 
parteneriate s-au dizolvat după ce nu au mai 
avut asigurată finanțare pentru noi proiecte)  

 

Oportunități Amenințări 

 Cadru legal favorabil  

 Creșterea asistenței financiare din parte a UE 
prin fonduri structurale  

 Facilități pentru asociațiile agricole  

 Implementarea programului LEADER  
 

 Instabilitate legislativă  

 Slaba vizibilitate a acțiunilor structurilor 
asociative în mass-media  
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IV. PRIORITĂŢI  

 

Construind pe rezultatele analizei diagnostic și ale analizei SWOT și luînd în calcul interesele privind dezvoltarea 

locală identificate la nivelul comunităților membre ale teritoriului, dar și viziunea de ansamblu asupra 

dezvoltării teritoriale, în concordanță cu Programul Național Strategic de Dezvoltare Rurală, Strategia de 

Dezvoltare Locală a teritorului Valea Mostiștei se centrează pe trei aspecte-cheie:  

 

4. Facilitarea transformării și modernizării agriculturii pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui la 

creșterea economică din teritoriu;  

5. Valorificarea potențialului natural, cultural și așezării geografice a teritoriului, în scopul susținerii dezvoltării 

turismului de agrement;  

6. Susținerea dezvoltării antreprenoriatului și facilitarea tranziției forței de muncă din domeniul agricol către 

sectoare economice non-agricole.  

 

Susținerea celor trei priorități necesită o abordare complexă care să asigure complementaritatea și coerența 

între Axele 1, 2 și 3 din PNDR precum și cu alte programe județene, naționale sau europene.  

 

Justificarea opțiunii pentru cele trei priorități:  

1. Agricultura practicată în teritoriul Valea Mostiștei este una de tip ”agricultură extensivă”, centrată pe cultura 

cerealor și a plantelor tehnice. Cultura cerealelor în teritoriul Valea Mostiștei, deși poate fi considerată de 

interes național și integrată în politicile și planurile de dezvoltare ale Uniunii Europene, este încă necompetitivă, 

fiind puternic influențată de condițiile meterologice, de competiția cu alte țări și de politicile naționale de 

subvenționare a producție agricole. Suprafața productivă a teritoriului este de peste 87.000 ha și predomină 

solurile din categoria cernoziomuri şi soluri aluvionale, cu o fertilitate ridicată, ceea ce permite practicarea pe 

scară largă a agriculturii, predominant fiind caracterul cerealier al producţiei vegetale. Culturile existente nu au 

valoare ridicată iar modalitățile de producție nu conferă producătorilor competitivitate. Resursele naturale și 

pregătirea profesională a oamenilor, recomandă însă acest teritoriu pentru dezvoltarea agriculturii. Așezarea 

geografică, foarte aproape pe cea mai importantă piață de desfacere a României (capitala) recomandă tipul de 

culturi vegetale care sunt necesare consumului populației. Strategia se va concentra așadar pe creșterea 

agriculturii intensive, pe încurajarea culturilor cu valoare economică ridicată (legume, flori) concomitent cu 

îmbunătățirea capacității de valorificare superioară a producției. Se are în vedere apoi sprijinirea inițiativelor 

asociative ale agricultorilor în scopul reducerii costurilor fixe de exploatare și pentru a spori gradul de penetrare 

pe piața de desfacere a produselor agricole.  

 

2. A doua prioritate urmărește valorificarea unui potențial natural și cultural existent în teritoriu pentru a crește 

atractivitatea zonei pentru turiști și pentru a impulsiona activitățile economice din domeniul turismului. 

Patrimoniul natural al teritoriu are un potențial deosebit pentru turismul de agrement sau sportiv, țintind în 

special populația municipiului București (accesul de la București în teritoriu se face în mai puțin de o oră 

datorită autostrăzii Soarelui – A2). Teritoriul Valea Mostiștei se remarcă în principal prin bazinul hidrografic 

bogat în ceea ce priveşte numărul râurilor, dar mai cu seamă a pârâurilor şi lacurilor naturale şi artificiale 

existente. De asemenea, un aspect important pentru stabilirea acestei direcții prioritare de dezvoltare îl 

constituie valorificarea cu grijă a ariilor protejate, în acest teritoriu situându-se două arii naturale de interes 

comunitar (SPA), care găzduiesc specii extrem de interesante de păsări. Cu 5457 ha luciu de apă, cadrul 

hidrologic reprezintă un adevărat potenţial de dezvoltare a activităţilor turistice de tipul turismului de pescuit.  
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De asemenea, trebuie luat în considerare și potențialul cultural deosebit, încă insuficient exploatat – teritoriul 

facând parte din ceea ce se numește cultura Gumelnița, potențial important pentru primirea turiștilor, mai ales 

cei interesati de vestigii arhelologice neolitice. Este de remarcat că sectorul de turism este slab dezvoltat 

comparative cu potențilalul existent – deținând doar 2% din structura economic a teritoriului.  

3. Cea de-a treia prioritate este impusă de numărul redus al societăților private. Cu o medie de 99 firme la 

10.000 de locuitori, teritoriul se situează sub media județului Călărași (133 firme/10.000 de locuitori). Dintre 

societățile comerciale prezente în teritoriu, 28% au domeniu de activitate agricultura, silvicultura sau pescuit și 

încă 38% activează în domeniul comerțului. Industria o pondere de numai 6,7%, ca și sectorul construcțiilor. 

Domeniul serviciilor pentru populaţie este slab reprezentat, în special la nivelul celor 10 comune din teritoriu, 

două dintre ele neavînd nicio unitate economica înregistrată în domeniul serviciilor, iar cinci comune având 

înregistrată fiecare doar câte o firmă din acest domeniu. Turismul reprezintă cca. 2% din structura economică a 

teritoriului. 

 Prin această prioritate, strategia teritoriului urmărește încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea economiei 

din sectoarele non-agricole.  

Dezvoltarea economică a teritoriului este susținută astfel de trei piloni: agricultura, turism de nișă – agrement și 

sector economic - servicii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optând într-o manieră echilibrată pentru cele trei priorități, la nivelul teritoriului este abordată o problemă 

importantă pentru teritoriu și anume tendința de îmbătrânire și depopulare, specifică zonelor rurale de câmpie, 

predominant agrare. Numai agricultura în sine, indiferent de nivelul de performanță atins, nu va reuși să atragă 

forța de muncă tânără și nici să o păstreze pe cea existentă. Agricultura definește însă teritoriul Valea Mostiștei 

iar potențialul său natural este o garanție a capacității de regenerare a competitivității în acest sector de 

activitate. Intreprinderile mici și mijlocii, în special cele active în domeniul serviciilor vor oferi tinerilor șansa 

ocupării și a dezvoltării profesionale, atât ca antreprenori cât și ca angajați. La fel, fără a fi coroborate cu alte 

măsuri care vizează domenii complementare de dezvoltare, acestea nu ar putea activa teritoriul din punct de 

vedere economic, fiind necesare investiții mari și timp îndelungat pentru a atinge un nivel de dezvoltare dorit. 

Turismul de agrement/petrecere a timpului liber va spori atractivitatea teritoriului și va aduce un număr de 

turiști care vor cheltui bani cumpărând servicii și produse locale, contribuind la dezvoltarea economiei 

teritoriului Valea Mostiștei. 
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Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției  

Agricultura practicată în teritoriul Valea Mostiștei este, ca și la nivelul întregului județ din care face parte, 
centrată pe cultura cerealor și a plantelor tehnice. De interes național și integrată în politicile și planurile de 
dezvoltare ale Uniunii Europene, cultura cerealelor este puternic influențată de condițiile meterologice, de 
competiția cu țările terțe UE și de politicile naționale de subvenționare a producție agricole. Fertilitatea solului 
și clima sunt favorabile acestor culturi, iar Anexa 10 PNDR privind zonele cu potențial agricol, menționează în 
dreptul fiecăreia dintre localitățile din teritoriu un potențial ridicat pentru culturile cerealiere și de plante 
tehnice, pentru culturile de legume și pomi fructiferi (cais, piersic, migdal). Trebuie menționat că 83% din 
suprafața totală a teritoriului reprezintă teren arabil, urmat la foarte mare distanță de luciu de apă (6%), 
pășuni(3%) și suprafețe forestiere (2%).  

Acest potențial nu este încă deplin valorificat din punct de vedere economic, din cauza lipsei condițiilor de 
colectare, depozitare și comercializare superioară a produselor agricole. Doar 14% dintre terenuri se lucrează în 
sistem asociativ (asociații agricole), nu există nici o structură cooperatistă și nici o societate agroindustrială, iar 
în condițiile culturii cerealiere, ce reclamă o producție intensivă, acest lucru limitează capacitatea de vânzare a 
producătorilor. 48% din teren este exploatat de către societăți agricole iar 20% de către societăți comerciale.  

Îmbunătățirea marketingului reprezintă o premisă a creșterii competitivității. Prin urmare, crearea și 
dezvoltarea unui sistem de colectare, depozitare și comercializare a produselor agro-alimentare devine o 
necesitate imediată în vederea obținerii de produse corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ 
solicitărilor pieței. La aceasta se adaugă necesitatea formării și dezvoltării formelor asociative (grupuril de 
producători) pentru a crește puterea de valorificare a produselor locale. 

Obiectiv general  
Facilitarea transformării și modernizării agriculturii pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui la 
creșterea economică din teritoriu.  
Obiective operaționale  
Sprijin pentru investiții care vizează creșterea capacității de valorificare a produselor locale. Incurajarea 
dezvoltării formelor asociative la nivelul teritoriului.  
 
Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției  
Sprijinul pentru această măsură se acordă pentru realizarea de investiții corporale și necorporale pentru 
procesarea și/sau marketingul produselor agricole. În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite proiectele în urma 
cărora vor beneficia un număr mai mare de fermieri, în special cei din fermele de semi-subzistență, din mai 
multe comune.  
Măsura sprijină  
1. Proiecte care urmăresc introducerea de noi tehnologii și eficientizarea producției agricole.  

2. Proiecte care contribuie la îmbunătățirea preluării, depozitării și procesării primare a produselor agricole.  

3. Proiecte care urmăresc creșterea capacității de comercializare a produselor obținute de fermieri, inclusiv de 
marketing și promovare.  
 

 

 

 

 

Măsura 1. Creșterea valorii adăugate a produselor agricole (123 PNDR) 
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Beneficiari 

 

Criterii de selecție  

Se va acorda prioritate pentru:  

- forme asociative (cooperative, asociații de producători, etc.); 

 - microîntreprinderi conduse (ca acționari principali) de către tineri până la 40 de ani; 

 - proiecte de care vor beneficia un număr mare de fermieri din ferme de semi-subzistență; 

 - proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului; 

- proiectele care valorifică materie primă/produse locale; 

 

Se introduc criterii de departajare pentru proiectele eligibile selectate cu punctaj egal, precum si un punctaj 

minim, după cum urmează: Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de 

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare; 

1. Vârsta sub 40 de ani a aplicantului; 

2. Proiecte inovative; 

3. Numărul locurilor de muncă nou create, în ordine descrescătoare. 

Punctaj minim: 30 de puncte. 

Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)  

A. Acțiuni imateriale  

 Onorarii și diurnă pentru activități de consultanță: plan de afaceri, studii de fezabilitate, studii de piață, 
plan de marketing, etc  

 Construirea de pagini web de prezentare sau vânzare on-line, materiale promoționale, campanii de 
promovare.  

 Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de pantente și licențe pentru pregătirea 
implementării proiectului  

 Costuri generale pentru pregătirea proiectelor de construcții: taxe pentru arhitecți, ingineri, pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor, autorizații, etc.  

 Participarea la târguri, expoziții cu scopul realizării de parteneriate și comercializării produselor.  

B. Acțiuni materiale  

 Construirea sau modernizarea spațiilor de depozitare a produselor, inclusiv spații frigorifice  

 Achiziționarea de echipamente, instalații, accesorii pentru eficientizarea producției sau pentru 
preluarea și depozitarea produselor agricole  

 Achiziționarea de mijloace de transport specializate necesare activității de producție și marketing  

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari 

 Microîntreprinderi și IMM- 
o uri 

 PFA-uri, Intreprinderi 
o Individuale (II-uri), 
o Inreprinderi Familiale (IF-uri) 

       Forme asociative 

 4 entități juridice din categoria celor de mai sus vor fi 
o aplicanți direcți. 

 peste 250 de fermieri din ferme de semi-subzistență 
vor fi beneficiari indirecți, care vor avea acces la 
investițiile realizate. 
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 Investiții pentru procesarea primară a produselor agricole care să crească valoarea adăugată a 
produselor, pe piață.  

 Construirea și/sau extinderea de spații comerciale/piețe/târguri cu scopul valorificării superioare a 
producției  

 Echipamente și dotări pentru gestionarea deșeurilor rezultate din procesul de producție  

 Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau rezolvare pe cont propriu a acestor 
utilități  

 

Finanțare  

Ajutor public FEADR + contribuție publică națională. În cadrul acestei măsuri, ajutorul public este de în medie 

de 50% din costul total al proiectului. Se vor aplica regulile de cofinanțare pentru fiecare tip de beneficiar, 

conform măsurii 123 din PNDR. 

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (€)  

Estimarea 

costului total pe 

măsură (€) 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură (€) 

Contribuţie 

publică 

naţională (€) 

Contribuţie 

privată (€) 

4 200.000 800.0000 320.000 80.000 400.000 

 

Indicatori de realizare 

Indicator Ținta 2011-2013 Îndeplinire 
criterii de 
selecție 

Număr total întreprinderi, din care 
- microîntreprinderi  
- PFA/uri, IF/uri/II-uri  
 

4 
2 
2 

 

Tipul de sector:  
- agricultură  
- silvicultură  
- industria alimentară  

 
 
 
4 

 

Tipul de activitate:  
- procesare/marketing  
- dezvoltare  

 
4 
0 

 

Număr de beneficiari, tineri – sub 40 de ani  2 50% 

Număr de proiecte care cuprind acțiuni de 
protecția mediului  

2 50% 

Număr de proiecte care sunt promovate de 
grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc  

 
2 

25% 
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Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției  

Activitățile de formare profesională își demonstrează necesitatea în contextul legat de creșterea 

competitivității și diversificării produselor și serviciilor din agricultură, de necesitatea valorificării obiectivelor 

naturale și culturale prin introducerea lor în programe turistice, de crearea de noi microîntreprinderi.  

Programele de pregătire profesională și antreprenorială pentru persoanele din mediul rural au fost până acum 

sporadice, iar pentru teritoriul Valea Mostiștei nu deținem, la momentul realizării analizei, evidențe care să 

arate că locuitorii au beneficiat de vreun asemenea program. Prin urmare, este necesar ca activitățile de 

formare profesională, informare și consultanță să fie oferite continuu pentru populația tânără – adultă care să 

fie atrasă de posibilitatea unui venit atractiv, din practicarea unei agriculturi rentabile sau prin lansarea în 

activități antreprenoriale din domeniul serviciilor sau turismului. 

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din această strategie: îmbunătățirea 

capacității de comercializare a produselor agricole, dezvoltarea agriculturii bio, diversificarea formelor de 

comercializare și marketing a produselor agricole, dezvoltarea turismului. Poate fi considerată o măsură de 

susținere a dezvoltării economice a teritoriului. 

Obiectiv general  
Facilitarea transformării și modernizării economiei rurale pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui 
la creșterea economică din teritoriu.  
Obiective specifice  

 Creșterea numărului fermieri care sunt pregătiți în teme specifice conducerii unei agriculturi 
competitive;  

 Creșterea numărului de întreprinzători și persoane fizice care demarează și conduc afaceri rurale.  
 
Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției  
1. Programe de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare, specializare), în vederea 
îmbunătățirii și perfecționării cunoștințelor privind:  
 

a) Domeniul agriculturii  
- Culturile cu valoarea economică mare (pomi fructiferi, arbuști fructiferi, arbuști ornamentali, 

flori, etc);  

- Noi tehnologii și inovații pentru cultivarea pomilor și arbuștilor fructiferi;  

- Agricultură ecologică;  
 

b) Protecția mediului  
- Practici de agro-mediu;  

- Managementul durabil al terenurilor agricole și forestiere;  
 

c) Conducerea afacerilor  
- Marketing-ul și desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor procesate;  

- Conducerea afacerilor din domeniul turismului;  

- Antreprenoriat – demararea și conducerea afacerilor;  
 

d) Activități profesionale în turism  
- Ghizi turistici;  

- Animatori tabere sau centre recreaționale;  

- Lucrători în turism.  
2. Acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe privind cerințele de igienă, producție, comercializare a 
produselor agricole și agro-alimentare de pe piața europeană  

Măsura 2. Formare profesională, informare și consultanță 
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3. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, schimburi de experiență, 
evenimente care pot contribui la informarea acestora.  

4. Consultanță pentru pregătirea documentațiilor de accesare a fondurilor europene pentru dezvoltarea 
fermelor și a activităților procesatoare din teritoriu (din alte axe decât LEADER – Axa1, Axa2, Axa3).  
 

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează 
în domeniile agriculturii, silviculturii, industria 
procesatoare, IMM-uri, turism.  
 

Beneficiari finali – 250 persoane dintre persoanele 
active din categoriile patron, lucrător pe cont propriu 
și lucrător în gospodăria proprie; Beneficiarii direcți ai 
finanțării prin această măsură sunt entități publice sau 
private care activează în domeniul informării, educării, 
formării, consultanței. Sunt încurajate parteneriatele 
cu furnizori de formare profesională și consultanță 
antreprenorială.  

 
Criterii de selecție locale:  
Pentru participanții la activități de formare sau de informare:  

- tineri sub 40 de ani  

- fermieri din ferme semi-subzistență  

- membrii ai unui grup de producători sau a unei alte forme asociative.  
Pentru beneficiarii direcți se va acorda prioritate aplicanților care au derulat deja proiecte la nivelul teritoriului 

sau care depun proiecte în parteneriat cu un partener de la nivelul teritoriului. Sunt obligatorii sesiuni pe tema 

protecției mediului pentru orice program de formare finanțat. 

Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)  
A. Acțiuni imateriale  

 Onorarii și diurnă pentru experții formatori și consultanți  

 Diurne pentru cursanți (cazare și masă)  

 Cheltuieli de transport  

 Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului  

 Închirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare profesională  
 
B. Acțiuni materiale  

 Materiale didactice și consumabile  
 

Finanțare  

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Beneficiarii finali 

nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activitățile sprijinite prin această măsură. 

 

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (€)  

Estimarea 

costului total pe 

măsură (€) 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură (€) 

Contribuţie 

publică 

naţională (€) 

Contribuţie 

privată (€) 

3 12.000
14

 36.000 28.800 7.200 0 

 

 

                                                           
14

 Medie de 50 de beneficiari/participanți pe proiect X 240 eur/pers 
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Indicatori de realizare 

Indicator Ținta 2011-2013 Îndeplinire 
criterii de 
selecție 

Număr participanți, din care:  
- femei  
- tineri sub 40 de ani  

150 
40 
90 

 
 
60 

Număr participanți, din care:  
- fermieri de semisubzistență 
- persoane care fac parte din grupuri de producători/asociații  

150 
90 
40 

 
 
27% 

Tipul participanților:  
- activi în agricultură  
- activi în industria alimentară  
- activi în turism  

 
80 
40 
30 

 

Numărul total de zile  
- de pregătire profesională  
- de informare și difuzare de cunoștințe  
- întruniri tematice, schimburi de experienţă, evenimente 
 - de consultanță  

1.600 
800 
450 
150 
200 

 

Număr de proiecte care sunt promovate de grupuri de 
producători, asociaţii, parteneriate, etc  

 
3 

 
100% 

 

 

 

Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției  

Majoritatea terenurilor agricol din teritoriul Valea Mostiștei se încadrează la categoria teren arabil (83%), 

productiv, urmate (la distanță extremă) de pășuni (3%) și păduri (2%). Cea mai mare pondere a culturilor pe 

suprafețele arabile este cea a culturilor de porumb (16%), grâu (43%), floarea soarelui (19%) și rapiță (13%). Pe 

suprafețe mici se cultivă legume proaspete, pepeni, muștar și zarzavat de grădină. Apropierea de cea mai mare 

piața de desfacere a României (capitala) ar trebui să încurajeze producția vegetală destinată consumului 

populației dar majoritatea covârșitoare a suprafețelor agricole sunt încă destinate culturilor extensive, puțin 

profitabile în condițiile în care sunt exploatate.  

Tipul de cultură, dotarea tehnică necorespunzătoare, ponderea ridicată a muncii manuale, metodele 

tradiționale mai puțin științifice de cultivare a pământului sau de creștere a animalelor sunt o serie de factori 

care determină o productivitate agricolă scăzută și o evidentă lipsă de competitivitate.  

Prin această strategie fermierii vor fi încurajați să treacă la culturi sau creșteri de animale cu valoare economică 

mai ridicată, care să se preteze la suprafețele de teren pe care le dețin sau le arendează, ex: legume, fructe, 

ferme ”bio”. 

Obiectiv general  

Facilitarea transformării și modernizării economiei rurale pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui 

la creșterea economică din teritoriu.  

Obiectiv operațional  

Creșterea numărului exploatațiilor agricole cu valoare economică mare.  

 

 

Măsura 3. Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor 
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Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției  

Sprijinul pentru această măsură se acordă pentru realizarea de investiții corporale și necorporale pentru 

conversia exploatațiilor vegetale și de creștere a animalelor în unele cu valoare economică mai mare (legume, 

fructe, ferme ”bio”, pomi/arbuști fructiferi, flori, etc). În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite proiectele pilot, 

care pot deveni modele pentru fermele din teritoriu. 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari 

Microîntreprinderi și IMM-uri  
PFA-uri, II-uri, IF-uri  
Forme asociative  
Ferme de semi-subzistență (2-8 UDE) . 
 

7 entități beneficiare 
Beneficiarii vor prezenta un plan de afaceri care 
trebuie să includă în mod obligatoriu creșterea valorii 
economice a exploatației agricole.  
 

Criterii de selecție locale:  
Va fi acordată prioritate pentru:  

 Proiectele accesate de fermieri cu exploatații de 2-8 UDE  

 persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până la data semnării contractului 
de finanțare cu statutul de cel puțin PFA;  

 microîntreprinderi conduse (acționari principali) de către tineri până la 40 de ani;  

 forme asociative (cooperative);  

 proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului;  

 proiectele care valorifică materie primă/produse locale;  

 proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile. 
 
Se introduc criterii de departajare a proiectelor eligibile selectate cu punctaj  egal, precum si punctaj minim, 
după cum urmează: Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea 
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare; 

 Fermieri cu exploatația agricolă cea mai mică, începând de la 2 UDE-uri; 

 Vârsta sub 40 de ani a aplicantului; 

 Numărul locurilor de muncă nou create, în ordine descrescătoare. 
 
Punctaj minim:20 puncte. 
 

Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)  
A. Acțiuni imateriale  

 Onorarii și diurnă pentru activități de consultanță: plan de afaceri, studii de productivitate, studii de 
fezabilitate, studii de piață, plan de marketing, etc.  

 Costuri generale pentru pregătirea proiectelor de construcții: taxe pentru arhitecți, ingineri, pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor, autorizații, etc.  

B. Acțiuni materiale  

 Achiziționarea de utilaje, instalații, echipamente, aparate  

 Construirea și/sau modernizarea spațiilor protejate pentru culturi, inclusiv a centralelor termice și 
instalații de irigat  

 Achiziția de material săditor sau rase de animale superioare  

 Investiții pentru respectarea standardelor pentru protecția mediului și depozitarea îngrășămintelor  

 Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura bio  

 Echipamente și dotări pentru gestionarea deșeurilor rezultate  
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 Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau rezolvare pe cont propriu a acestor 
utilități  

 

Finanțare  

I. Ajutorul public FEADR + contribuție publică națională este cuprinsa intre 40%-70%.din valoarea totală a 

proiectului. Se vor aplica regulile de cofinanțare pentru fiecare tip de beneficiar, din măsura 121 PNDR. 

Pentru proiectele care nu includ investiții pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile și nu sunt 

forme asociative: 

- Pentru sectorul zootehnic, sectorul vegetal, sectorul zootehnic în care se realizează implementarea 

standardului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, sectorul zootehnic 

în care se aplică implementarea standardului ”îndeplinirea standardelor pentru laptele crud” care se 

aplică numai pentru fermele existene de bovine. În cazul în care, prin proiect, se aplică ambele 

standarde amintite, intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 40%. 

- Pentru proiectele depuse de beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistență” care au semnat decizia de finanțare, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăși 

50.000 Euro iar ponderea sprijinului financiar va fi de 40%. 

Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

- 10% - pentru investițiile realizate de tinerii agricultori
1
 cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

Cererii de Finanțare; 

- 10% - pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu 

handicap natural și în arii naturale protejate încadrate în rețeaua Natura 2000 ( conform 

Regulamentului CE nr. 1698/2005, art.36, lit.a, punctele i, ii și iii); 

- 10% - pentru investiții având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de 

operațiuni: ”îmbunătățirea eficienței utilizării și depozitării îngrășămintelor cu azotat”, ”instalații 

pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole și în cadrul proceselor de prelucrare și 

comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în 

aceste două tipuri de operațiuni.  

II. Pentru proiectele care includ și investiții pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile: 

- Pentru proiectele din sectorul zootehnic, care includ și investiții pentru producerea și utlizarea energiei 

regenerabile,  ponderea sprijinului public va fi de 40%. 

- Pentru proiectele din sectorul vegetal, care includ și investiții pentru producerea și utlizarea energiei 

regenerabile, ponderea sprijinului financiar va fi de 40%. 

III. Pentru forma asociativă: 

Pentru proiectele care aparțin unei forme asociative și care deservesc majoritatea membrilor acesteia 
(jumătate plus unul din membrii), ponderea va fi de 40%. 

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (€)  

Estimarea 

costului total pe 

măsură (€) 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură (€) 

Contribuţie 

publică 

naţională (€) 

Contribuţie 

privată (€) 

10 64.000 640.000 256.000 64.000 320.000 
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La 6 proiecte  accesate de tineri, sprijinul  public nerambursabil va fi majorat cu 10% 
La 3 proiecte care cuprind actiuni de protectia mediului, sprijinul public nerambursabil se va majora cu 10%  si 1 
proiect incadrat in  arii protejate, sprijinul se va majora cu 10%. 
 
Indicatori de realizare 
Indicator Ținta 2011-2013 Îndeplinire 

criterii de 
selecție 

Număr de exploatații care primesc sprijin pentru investiții:  
- nou înființate 
 - conduse de tineri sub 40 ani  
- conduse de femei  

10 
2 
6 
2 

80% 

Volumul total al investițiilor  640.000 €  

Număr de exploatații de semi-subzistență sprijinite  4 40% 

Număr de proiecte care cuprind acțiuni de protecția 
mediului  

3 30% 

Număr de exploatații sprijinite aparținând membrilor 
formelor asociative  

4 40% 

 

 

 

Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției  

Această măsură urmărește valorificarea unui potențial natural și cultural existent în teritoriu pentru a crește 

atractivitatea zonei pentru turiști și pentru a impulsiona activitățile economice din domeniul turismului. 

 Teritoriul se remarcă în principal prin bazinul hidrografic bogat în ceea ce priveşte numărul lacurilor naturale şi 

artificiale existente. Cu 5447 ha luciu de apă de care dispune teritoriul Valea Mostiștei, cadrul hidrologic 

reprezintă un adevărat potenţial de dezvoltare a activităţilor turistice de tipul turismului de pescuit și de 

agrement. De asemenea, amplasarea teritoriului într-o poziție foarte ușor accesibilă pentru populația capitalei 

României (și la cca 60 de km de cel mai important aeroport internațional al României), îi conferă un potențial 

deosebit pentru dezvoltarea turismului, în special pentru persoanele care doresc să petreacă week-end-urile 

sau vacanțele scurte, fără să călătorească foarte mult. 

Pe lângă resursele naturale, teritoriul Valea Mostiștei se remarcă printr-o serie de obiective culturale, 

reprezentând astfel un veritabil punct de atracție pentru localnici și turiști: așezări eneolitice (ex. La movilă – 

așezare și necropolă eneolitică; Malul Roșu – așezare eneolitică aparținând culturii Gumelnița - mil. IV îen), din 

epoca bronzului, ruine ale cetății brîncovenești de secol XVII, monumente funerare din secolul al XVII-lea (cruci 

de piatră). Combinația dintre atracțiile naturale și cele culturale, de agrement/distracție poate oferi 

atractivitate teritoriului și poate impulsiona viața economică locală. 

Obiectiv general  
Dezvoltarea durabilă a economiei prin încurajarea activităților de turism de agrement.  
 
Obiective specifice  

 Creșterea numărului de locații de agrement;  

 Creșterea numărului de persoane ocupate în agricultura de semi-subzistență care cresc veniturile din 
agro-turism;  

 Diversificarea activităților și serviciilor pentru turiști din valorificarea patrimoniului cultural și natural.  
 
 
 

Măsura 4. Încurajarea activităților agroturistice (313 PNDR) 
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Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției  

Prin această măsură vor fi sprijinite investiții în activități recreaționale care valorifică patrimoniul cultural și 

natural local, investiții în infrastructură la scară mică precum centrele de informare sau marcajele turistice, 

după cum urmează: 

componenta a)  

 Investiții private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de 
primire turistică precum: achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, trasee 
pentru echitație inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic (cu excepția celor pentru curse si 
competitii) și asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), amenjări piscicole 
de agrement, piste pentru biciclete etc.  

 
componenta b)  

 Construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii și 
vizitarii turistice;  

 Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.;  

 Concepția și prima organizare a unor festivaluri/evenimente care să pună în valoare patrimoniul 
cultural și natural local (ex: festivalul produselor pescărești);  

 Investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee turistice tematice (ex: “paradisul păsărilor”, 
„drumul vestigiilor arheologice”, etc.).  

 


 Elaborare de materiale promoționale precum prima editare a materialelor în scopul promovarii 

actiunilor turistice: broșuri de prezentare, panouri de informare, site-uri, etc;  

 Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din 
spațiul rural, conectate la sistemele regionale și naționale  

 
Beneficiari 
 

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari 

 Microîntreprinderi  

 Persoane fizice care se angajează să se 
autorizeze cu un statut minim de persoană 
fizică autorizată până la semnarea 
contractului de finanțare  

 Autorități publice locale  

 ONG-uri  
 

30 de beneficiari din categoriile menționate, dintre 
care 15 entități publice și 15 entități private.  
 

Criterii de selecție locale:  
Va fi acordată prioritate pentru:  

 persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până la data semnării contractului 
cu statutul de cel puțin PFA;  

 microîntreprinderi conduse (acționari principali) de către tineri până la 40 de ani;  

 proiectele care se derulează pe teritoriul mai multor comune din teritoriu;  

 proiectele inovative;  

 proiectele care includ acțiuni de protecția mediului;  

 proiectele care pun în valoare patrimoniul local, specificul architectural al teritoriului;  

 proiectele care promovează cultura, tradițiile, meșteșugurile locale;  

 proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului;  

 proiectele care valorifică materie primă/produse locale;  

 proiectele care crează parteneriate public-privat la nivelul teritoriului;  

 proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile.  
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Se introduc criterii de departajare pentru proiectele eligibile selectate cu punctaj egal, precum si punctaj 
minim, după cum urmează: 

 Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea eligibilă a 
proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare; 

 Vârsta sub 40 de ani a aplicantului; 

 Proiecte derulate pe teritoriul mai multor comune; 

 Proiecte inovative; 

 Numărul locurilor de muncă nou create, în ordine descrescătoare. 
 
Punctaj minim:  10 puncte. 

 

Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)  
A. Acțiuni imateriale  

 Software, patente, licențe  

 Onorarii pentru consultanță  
 
B. Acțiuni materiale  

 Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea spațiilor de agrement, dotarea cu 
echipamente, utilaje)  

 Cheltuieli pentru mică infrastructură în turism (ex: piste de ciclism, drumuri verzi) sau drumuri de 
acces la obiectivele turistice, ca parte componentă a proiectelor  

 Activități recreaționale care valorifică patrimoniul natural și cultural local  

 Echipamente și dotări pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile de turism create (ex: 
pubele, echipamente de colectare a gunoiului din camping-uri)  

 Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau rezolvare pe cont propriu a acestor 
utilități (ex: toalete ecologice, fose septice, țâșnitori/fântâni pentru apă potabilă)  

 De asemenea, vor fi susţinute investiţiile de racordare la utilităţile publice, achiziţionarea de 
echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte 
componenta a proiectelor.  

 
Finanțare  
Ajutorul public FEADR + contribuție publică națională variază pentru această măsură, de la 100% pentru entități 
publice (APL și ONG) la 85% pentru entitati private (investitii in agroturism si activitati recreationale). 
 

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost 
total 
mediu (€)  

Estimarea 
costului total 
pe măsură (€) 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură (€) 

Contribuţie 
publică 
naţională (€) 

Contribuţie 
privată (€) 

3 entitati publice 25.840 77.520 62.016 15.504 0 

27 entitati private 30.906 834.480 558.144 139.536 136.800 

TOTAL public + 
privat (30 proiecte) 

30.400 912.000 620.160 155.040 136.800 
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Indicatori de realizare 

Indicator Ținta 2011-2013 Îndeplinire 
criterii de 
selecție 

Număr de activități turistice noi sprijinite:    

- infrastructură la scară mică (precum centre de 
informare turistică, amenajare trasee turistice, piste, 
agrement piscicol, etc)  

28 

dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural  2 
Volumul total al investitiilor:   

- infrastructura la scara mică  840.000 

- dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural  72.000 

Număr locuri de muncă create  33 

Numarul suplimentar de vizite turistice Împarțite pe 
număr de înnoptări, număr de turiști pe zi  

5.500 

Număr de activități recreaționale promovate  24 

Număr de beneficiari, tineri – sub 40 de ani  10 30% 

Număr de proiecte realizate în cooperare  10 30% 

Număr de proiecte care cuprind acțiuni de protecția 
mediului  

10 30% 

 

 

 

 

Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției  

Dintre societățile comerciale prezente în teritoriu, 28% au domeniu de activitate agricultura, silvicultura sau 
pescuit și încă 38% activează în domeniul comerțului. Industria prelucrătoare are o pondere de numai 6,7%, iar 
turismul de doar 2%. Aproximativ 40% dintre societățile comerciale sunt înregistrate la nivelul orașului Lehliu 
Gară, la nivelul comunelor acestea fiind între 2 și 7%, cu excepția comunei Mânăstirea cu un procent de 17%. 
Rata de diversificare este destul de redusă la nivelul comunelor membre ale teritoriului Valea Mostiștei.  
De asemenea, nu există nici o întreprindere cu peste 250 de angajați, marea majoritate a societăților 
identificate având sub 9 angajați, cu numai 28 din totalul de 315 firme numărând mai mult de 9 angajați.  
Domeniul serviciilor pentru populaţie este destul de slab reprezentat. Sectorul serviciilor este concentrat în 
orașul Lehliu Gară, cu 61% din numărul total al firmelor active în domeniu, două
comune din teritoriu neavînd înregistrată nicio unitate economică activă în domeniul serviciilor, iar în alte patru 
comune se înregistra o singura firmă activa în acest domeniu.  

Prin această prioritate, strategia teritoriului urmărește încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea economiei 
din sectoarele non-agricole  

Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor și nivelul redus al veniturilor obţinute din activităţi non-
agricole, se impune necesitatea creării de noi microîntreprinderi care vor revitaliza economia rurală prin 
crearea de locuri de muncă pentru populaţia în sectorul non-agricol și creșterea veniturilor acesteia.  

Sprijinul vizat prin aceasta masură se adresează micro-întreprinderilor, precum și locuitorilor care doresc să 
desfășoare o activitate economică devenind antreprenori. O atenție deosebită se va acorda femeilor, dat fiind 
faptul că datele statistice arată că acestea dezvoltă afaceri într-un numar mult mai redus decât bărbaţii.  

Obiectiv general  

Dezvoltarea durabilă a economiei prin încurajarea activităților non-agricole, în special în domeniul serviciilor 

către populație. 

 

Măsura 5. Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoare non-agricole, în 

special servicii pentru populație (312 PNDR) 
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Obiective specifice  

 Creșterea numărului microîntreprinderilor care activează în domeniul terțiar- servicii;  

 Diversificarea serviciilor către populație;  
 
Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției  
 
Prin această măsură vor fi sprijinite înființarea de centre de servicii pentru populație și dezvoltarea celor 
existente care își asumă realizarea servicii către populație, cum ar fi:  

 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie, etc;  

 Servicii de conectare şi difuzare internet;  

 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport, protecţie fitosanitară, 
însămânţare artificială a animalelor, etc)  

 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.  
 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari 

 Microîntreprinderi  

 Persoane fizice care se angajează să se 
autorizeze cu un statut minim de persoană 
fizică autorizată până la semnarea 
contractului de finanțare  

20 de beneficiari 
 

 
Criterii de selecție 
Va fi acordată prioritate pentru: 

 persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până la data semnării contractului 
cu statutul de cel puțin PFA;  

 microîntreprinderi conduse (acționari principali) de către tineri până la 40 de ani;  

 proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului;  

 proiectele care valorifică materie primă/produse locale;  

 proiectele care promovează cultura, tradițiile, meșteșugurile locale;  

 proiectele care crează parteneriate public-privat la nivelul teritoriului;  

 proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile.    
 

Se introduc criterii de departajare pentru proiectele eligibile selectate cu punctaj egal, precum si punctaj 
minim, după cum urmează: Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare; 

1. Vârsta sub 40 de ani a aplicantului; 

2. Proiecte inovative; 

3. Numărul locurilor de muncă nou create, în ordine descrescătoare. 

Punctaj minim: 30 de puncte. 
 

Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)  
A. Acțiuni imateriale  

 Software, patente, licențe  

  Onorarii pentru consultanță  
 
B. Acțiuni materiale  

 Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv, dotarea cu 
echipamente, utilaje)  

 Echipamente și dotări pentru gestionarea deșeurilor rezultate  
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 Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau rezolvare pe cont propriu a acestor 
utilități  

 

Finanțare  

Ajutorul public FEADR + contribuție publică națională se ridica la 70% din valoarea totala a proiectului pentru 

prestari servicii, iar pentru activitati de productie de bunuri, ajutorul public se ridica la 85%, conform regulilor 

din măsura 312 PNDR. 

Nr de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (€)  

Estimarea 

costului total pe 

măsură (€) 

Contribuţia FEADR 

– măsură (€) 

Contribuţie 

publică 

naţională (€) 

Contribuţie 

privată (€) 

10 proiecte 

prestari servicii 

46.800 468.000 288.000 72.000 108.000 

10 proiecte 

productie bunuri 

41.400 414.000 288.000 72.000 54.000 

20 44.100 882.000 576.000 144.000 162.000 

 

Indicatori de realizare 

Indicator Ținta 2011-
2013 

Îndeplinire 
criterii de 
selecție 

Număr de micro-întreprinderi sprijinite dintre care: 
 - nou înființate  
- conduse de tineri sub 40 ani 
- conduse de femei  

20 
6 
10 
4 

 
 
 
20% 

Volumul total al investițiilor  882.000 €  

Număr de micro-întreprinderi dintre care:  
- investiții în activități meșteșugărești și de artizanat  
- investiții în activități care promovează servicii către populație  

20 
3 
10 

 

Număr de proiecte care cuprind acțiuni de protecția 
mediului  

7 35% 
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Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției  
 
Partenerialul (GAL Valea Mostiștei) care a pregătit Strategia de Dezvoltare a teritoriului a început să 
construiască experiența derulării unor proiecte tip LEADER, cu ocazia implementării inițiativei din faza 3. 
Prioritățile propuse în cadrul strategiei sunt provocatoare iar atingerea obiectivelor din strategie poate fi 
realizată și prin colaborare cu alte teritorii din țară sau din străinătate, de exemplu, obiectivele care țin de 
dezvoltarea turismului și valorificarea potențialului cultural și natural.  
 
Această măsură vine să susțină obiective din strategia de dezvoltare a teritoriului, precum cele legate de turism 

sau valorificarea superioară a producției agricole. Schimbul de bune practici, inițiative comune, formare 

comună sunt câteva acțiuni care pot ajuta GAL Valea Mostiștei să continue dezvoltarea capacității proprii de 

implementare a programului LEADER și să contribuie cu succes la realizarea obiectivelor proprii. 

Obiectiv general  

Dezvoltarea experienței locale a teritoriului Valea Mostiștei pentru îmbunătățirea calității implementării 

strategiei locale.  

Obiectiv operațional  

Participarea Grupului de Acțiune Locală în două proiecte de cooperare.  

Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției  

Măsura va susține financiar proiecte de cooperare ale GAL Valea Mostiștei cu alte GAL-uri sau 

grupuri/parteneriate, care funcționează dupa principiul și metoda LEADER. Proiectele propuse vor trebui să 

susțină obiectivele din strategia de dezvoltare a teritoriului și să corespundă Axelor 1 și 3 din PNDR. 

 Proiectele de cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte:  

a. Parteneriatul: tipul actorilor implicati, legăturile dintre responsabilii de proiect și GAL, implicarea 

partenerilor locali în operatiunile prevazute.  

b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritoriala, valoarea adaugata a proiectului, 

coordonarea cu alte acțiuni derulate, valorificarea experienței cooperării din afara teritoriului.  

c. Tipul de proiect: Actiuni comune concrete (mai mult decât o intentie si/sau un schimb de experiență).  

d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte practice, metodologie 

si organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.  

e. Aspecte financiare: buget realist si coerent, plan de finantare, deviz, fezabilitate financiară, implicarea 

diversilor actori. 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari 

 GAL-uri 

 Grupuri/parteneriate, care funcționează 
după principiul și metoda LEADER  

3 GAL-uri (GAL Valea Mostiștei și alte două GAL-uri). 
 

 

 

Măsura 6. Proiecte de cooperare (421 PNDR) 
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Criterii de selecție  

Vor avea prioritate proiectele de cooperare care:  

 implică mai mult de două GAL-uri din România  

 implică un GAL din alt stat membru cu experienta LEADERâinclud activități inovative  

 combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 

 se adresează fermierilor de semi-subzistență  

 se adresează tinerilor din zona rurală 

 respectă normele de mediu 

 urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de 

producători, asociații, parteneriate  

 proiectele care promoveaza cultura, tradițiile, meșteșugurile locale 

 proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile. 

Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)  

 cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, 
activitati de traducere și interpretare, multiplicare documente; 

 cheltuieli de investiții pentru implementarea proiectelor comune;  
 

Finanțare  

Ajutorul public FEADR + contribuție publică națională se ridică la 85% din valoarea totală a proiectului, 

conform regulilor de finanțare din măsura 421 PNDR. 

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (€)  

Estimarea 

costului total pe 

măsură (€) 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură (€) 

Contribuţie 

publică 

naţională (€) 

Contribuţie 

privată (€) 

2 20.000 40.000 27.200 6.800 6000 

 

Indicatori de realizare 

Indicator Ținta 
2011-2013 

Îndeplinire 
criterii de 
selecție 

Număr de proiecte de cooperare sprijinite  
- transnaționale  
- interteritoriale  

2 
1 
1 

 

Număr de GAL-uri care întreprind proiecte de cooperare  3 100% 

Număr de proiecte de cooperare care implică mai mult de 
două GAL-uri  

1  

 

Alocarea financiară pe măsurile Planului de Dezvoltare a teritoriului Valea Mostiștei – Anexa 4 
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VI. PARTENERIAT 

Prezentarea procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală  

Metodologia consultării partenerilor locali aplicată la nivelul parteneriatului creat a fost conturată în jurul 

principiilor participative în dezvoltarea locală, prin implicarea factorilor interesați în procesele de informare, 

consultare, participare la luarea deciziilor și diseminare a rezultatelor obținute.  

Consultările au vizat toate etapele majore ale procesului de elaborare a strategiei, de la stabilirea etapelor, 

conținutului și calendarului de activități aferent și a factorilor importanți care să fie implicați, la elaborarea 

proceselor de comunicare la nivelul actorilor din teritoriu cu privire la implementarea activităților de pregătie a 

strategiei. 

Acestei etape i s-a adăugat cea de formare a echipei de lucru la nivelul parteneriatului și de trecere la pașii 

propriu ziși de elaborare a strategiei – culegere și analiză de date, analiza SWOT și diagnoza, elaborarea 

direcțiilor principale de dezvoltare și prioritizarea acestora. Etapa a treia a procesului de elaborare a strategiei a 

constat într-o discutare detaliată a obiectivelor și măsurilor propuse și de identificare și înțelegere a 

mecanismelor necesare implementării lor – mecanismul de implementare a strattegiei, mecanismul de 

comunicare-informare cu benefciarii, structura organizațională a GAL-ului, sistemul de monitorizare, evaluare și 

control, precum și a resurselor existente și a celor necesare implementării strategiei. Rezultatele procesului 

consultative au fost făcute publice în urma parcurgerii fiecărei etape prin diseminarea de informații de presă și 

apariția unui număr de 15 articole în presa locală, inclusiv online, organizarea de discuții cu grupuri de interes 

reprezentative - oameni de afaceri de la nivelul teritoriului, minorități, cadre didactice, etc.- publicarea și 

distribuirea unui număr de 980 de broșuri cuprinzând propunerile de strategie. 

Dezvoltarea parteneriatului înainte de obținerea sprijinului financiar PNDR 

Parteneriatul care stă la baza Grupului de Acțiune Locală Valea Mostiștei a inceput să se contureze încă din 

2007, când a paticipat la programul de instruire organizat la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. 

 În 2008 animatorul care a participat la cursuri a continuat demersurile de informare la nivel local asupra 

oportunităților oferite de abordarea dezvoltării teritoriale prin axa LEADER. Au fost realizate întâlniri de 

prezentare la nivelul tuturor unităților administrativ teritoriale participante la parteneriat, iar începând cu 

ianuarie 2009 au fost organizate o serie de 3 întâlniri ale potențialilor parteneri din teritoriu (10 administrații 

publice locale, 3 ONG-uri, 5 antreprenori locali), în care s-au prezentat și discutat principiile abordării LEADER, 

rolul și modalitățile de funcționare ale unui grup de acțiune locală și s-au discutat principiile pe baza cărora să 

pună bazele unei organizații nonguvernamentale care să gestioneze procesul de dezvoltare și implementare a 

unei strategii de dezvoltare a teritoriului. În iulie 2009 a fost semnat actul consitutiv al Asociației Grupul de 

Acțiune Locală Valea Mostiștei (vezi statutul anexat), care a participat la elaborarea cererii de finanțare pentru 

proiectul ”Realizarea unei Strategii de Dezvoltare Integrată a teritoriului Valea Mostiștei”. 

Dezvoltarea parteneriatului în perioada desfășurării proiectului 

Constituirea echipei de lucru pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Mostiștei 

În cadrul procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală din teritoriul Valea Mostiștei s-au constituit 
două grupuri de lucru cu sarcini precise în elaborarea documentului strategic:  

 Unul, pentru elaborarea metodologiei de lucru şi conceperea strategiei de dezvoltare locală constituit 
din 8 experţi: unul reprezentând Primăria Sărulești, în calitate de inițiator al proiectului, unul 
reprezentând Asociația GAL Valea Mostiștei și șase experți (planificare strategică, dezvoltare 
organizațională precum și în principalele domenii vizate de planul de dezvoltare: economie, 
agricultură, mediu, demografie, administrație publică).  
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 Unul, pentru managementul proiectului și pentru derularea procesului de culegere de date necesar în 
elaborarea analizei diagnostic format din 12 culegători de date, managerul de proiect, care a avut şi 
calitatea de animator al teritoriului şi expertul în cercetare sociologică.  

 
Cele două grupuri de lucru au fost sprijinite pe tot parcursul procesului de către un asistent de proiect și de 
către un expert în comunicare, ambii cu rol important în diseminarea informațiilor privind proiectul , dar și în 
asigurarea unei comunicări eficiente la nivelul comunităților membre ale teritoriului, așa încât acestea să fie 
permanenet informate privind procesul și rezultatele elaborarii strategiei de dezvoltare a teritoriului Valea 
Mostiștei. Pe tot parcursul procesului de culegere de date, schimbul de informaţii între membrii celor două 
grupuri de lucru s-a realizat în cadrul unor şedinţe tematice, întâlniri de grup şi discuţii. 
 
Culegerea de date  
În procesul de culegere de date, au fost implicate 12 persoane care au acționat ca și culegători de date, câte 
una în fiecare dintre cele 12 unităţi administrativ teritoriale din teritoriul Valea Mostiștei: Frăsinet, Gurbăneşti, 
Ileana, orașul Lehliu Gară, Lehliu Sat, Nicolae Bălcescu, Plătărești, Săruleşti, Sohatu, Mânăstirea, Tămădău Mare 
și Valea Argovei.  
Expertul responsabil de elaborarea metodologiei de lucru a conceput pentru fiecare domeniu vizat spre 
analizare câte un ghid de discuție pentru întâlnirile tematice, și, cu ajutorul celorlalti experți, o fişă de culegere 
de date
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 pentru fiecare unitate administrativ teritorială, pe domenile: agricultură, economie, educaţie, servicii 

de sănătate şi medico-sociale, activităţi recreative, administraţie locală, sectorul asociativ (ONG), bilanţul 
politicilor de dezvoltare.  
 
Modul în care a fost concepută metodologia de culegere a datelor necesarepentru analizarea teritoriului a ținut 
cont de 3 factori principali:  

 structura planului/strategiei de dezvoltare a regiunii, așa cum a fost ea definită în proiect (tipul de 
informații necesare pentru a realiza strategia);  

 timpul alocat cercetării;  

 resursele alocate cercetării.  
Ținînd cont de factorii menționați, s-a optat pentru două metode de cercetare principale: 1) discuții facilitate – 
pentru culegerea de informații specializate, pe fiecare din domeniile cuprinse în strategia de dezvoltare, și 2) 
interviuri – dedicate persoanelor care ar putea aduce un plus de informație la datele și informațiile obținute 
prin discuțiile facilitate. 
 
Discuțiile facilitate, ca și interviurile, au urmat fiecare un ghid de discuție elaborate anterior, și au avut doua 
component majore:  
1. o analiză SWOT a teritoriului;  

2. o definire a priorităților zonei, pe baza cărora s-au stabilit: viziunea de dezvoltare, prioritățile, obiectivele 
specifice și fișele principalelor măsuri propuse pentru dezvoltarea teritoriului.  
 
Cele două instrumente menționate anterior au completat informațiile obținute prin intermediul datelor 
statistice culese de la primării și instituțiile județene relevante. Întâlnirile planificate la nivelul teritoriului au 
adus, de asemenea, un plus de informație, completând și validând rezultatele obținute prin metodele mai sus-
amintite.  
Astfel, în procesul de culegere de date, s-au folosit ca surse de informaţii:  

 Interviuri cu factori de interes din teritoriu (reprezentanți ai autorităţilor publice, funcţionari publici, 
cadre didactice, cetăţeni, reprezentanţi ai asociațiilor de la nivelul teritoriului - ONG, asociaţii agricole, 
grupuri de iniţiativă), cu lideri ai comunităţilor locale.  

 Date statistice centralizate solicitate Direcţiei de Statistică a județului Călărași, Agenţiei Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călărași, Direcției Apelor Române, Oficiului Județean al Registrului 
Comerțului Călărași.  

 Discuţii cu partenerii din teritoriu. Consultarea partenerilor în etapa de culegere de date din teritoriu 
s-a realizat atât în cadrul unor discuţii individuale cât şi cu prilejul întâlnirilor programate în cadrul 
proiectului. Partenerii au fost consultați și în privința direcțiilor strategice de dezvoltare, a 
potențialelor măsuri de finanțare și a posibilelor proiecte finanțabile prin strategie ( interviuri, 
chestionare, brainstorming).  
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 Fișa de culegere a datelor de la nivelul primăriilor se regăsește la capitolul Anexe.. 
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 Consultarea documentelor strategice locale, judeţene şi naţionale: strategiile de dezvoltare elaborate 
la nivelul localităţilor din teritoriu, monografii locale, hotărâri ale Consiliilor Locale, organigrame ale 
primăriilor, registre agricole, planuri strategice de dezvoltare durabilă, planuri de dezvoltare locală, 
strategii judeţene, strategii de dezvoltare regională, naţională precum și PNDR.  

 Interviuri individuale şi de grup cu persoane resursă, specialişti în anumite domenii: reprezentanţi ai 
Consiliului Judeţean Călărași, ai Inspectoratului Județean Școlar, Călărași, ai Agenției pentru Protecția 
Mediului Călărași.  

 Consultarea altor surse de informare: website-urile primăriilor şi altor instituţii publice judeţene şi 
naţionale, broşuri, publicaţii locale etc.  

Organizarea modului de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului  

În urma obținerii și centralizării datelor culese din teritoriu, echipa de experți responsabilă cu elaborarea 

documentului strategic a iniţiat procesul de elaborare propriu-zisă a strategiei de dezvoltare a teritoriului Valea 

Mostiștei, începând cu capitolul de analiză-diagnostic, prin analizarea datelor primite și corelarea informațiilor 

din teritoriu cu cele obţinute prin analiza documentelor strategice judeţene şi naţionale sau prin consultarea 

specialiștilor în domeniile respective de la nivel judeţean. 

Întâlnirile organizate la nivelul teritoriului Valea Mostiștei  
Pe parcursul proiectului „Realizarea unei Strategii de Dezvoltare Integrata a teritoriului Valea Mostistei”, 
pornind de la necesitatea realizării unui mix al metodelor și al competențelor existente la nivel local, a fost 
organizată și desfășurată o serie de 5 întâlniri în teritoriu:  

 Două întâlniri pregătitoare ale echipei de experți implicată în derularea proiectului. În cadrul 
acestora s-au stabilit pașii necesari pentru elaborare a Planului de Dezvoltare Locală, rezultatele 
aşteptate ale fiecărei etape în parte, calendarul de derulare a activităților propuse, principiile de lucru, 
responsabilitățile fiecăreui expert în parte, precum și meaniera de coordonare a acestora și de 
coroborare a rezultatelor obținute. Întâlnirile au avut loc în 15 ianuarie și respectiv 22 februarie 2010.  

 O primă întâlnire de lucru în teritoriu organizată la sediul Primăriei Sărulești în data de 23 februarie 
2010 cu sopul prezentării metodologiei de culegere d edate la nivel local.  

 O întâlnire pentru realizarea participativă a analizei SWOT a teritoriului, între 12-14 martie 2010, la 
care au participat reprezentanți ai autorităților publice partenere, ai Consiliului Județean, ai Agenției 
pentru Protecția Mediului, ai Inspectoratului Județean Școlar, experții desemnați pentru elaborarea 
strategiei. Au fost identificate și analizate punctele tari şi punctele slabe ale teritoriului, oportunitățile 
de dezvoltare dar și riscurile cu care se poate confrunta acesta şi, în baza acestora, au fost propuse și 
discutate priorităţile de dezvoltare. S-a pus în discuție modalitatea de organizare a Grupului de Acţiune 
Locală (GAL), modul de funcţionare a parteneriatului creat, precum și procedura de selecţie a 
proiectelor ce urmează a fi finanţate prin intermediul strategiei.  

 O întâlnire de prezentarea şi îmbunătăţire a analizei diagnostic, analiza SWOT şi stabilirea 
priorităţilor de dezvoltare a teritoriului. Întâlnirea care a avut loc în 17 aprilie 2010 a reunit partenerii 
din teritoriu, reprezentanţi ai CRPDRP, experţii desemnați pentru elaborarea strategiei, reprezentanţi 
ai Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului, ai Consiliului Judeţean Călărași, reprezentanți ai 
mediului privat din teritoriu, noi potențiali parteneri, mass-media.  

 A fost realizată de către experți prezentarea analizei-diagnostic pe temele vizate, a avut loc un schimb 
idei noi şi au fost identificate informaţii suplimentare pentru completarea analizei teritoriului. De 
asemenea, au fost discutate și principiile pe baza cărora vor fi definite măsurile de finanțare și 
participanții au venit cu propuneri privind tipurile, numărul și cuantumul proiectelor care urmează să 
fie derulate în cadrul strategiei.  

 O întâlnire de validare a strategiei ce a avut loc în data de 18 august 2010. Cele mai importante 
puncte discutate de partenerii din teritoriu în cadrul acestei întâlniri au fost: planul final de dezvoltare 
a teritoriului Valea Mostiștei, precum și mecanismul de implementare a acestuia. La întâlnire au luat 
parte partenerii din teritoriu (primarii tuturor unităților administrativ teritoriale din teritoriu, 
reprezentanți ai sectorului privat – firme, persoane fizice autorizate, fermieri, reprezentanți ai 
intituțiilor de învățământ și ai ONG-urilor din teritoriu), reprezentanţi ai DADR, experţii desemnați 
pentru elaborara strategiei, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean.  

Modalitățile de organizare și de desfășurare a acestor întâlniri a combinat metode variate, adaptate specificului 
teritoriului dar și al participanţilor, pentru prezentarea informaţiilor din teritoriu (analiza-diagnostic) şi analizarea 
problemelor şi a direcţiilor de dezvoltare. Au fost realizate prezentări ale imaginilor, tabelelor și schemelor cu ajutorul 
videoproiectorului, au fost utilizate discuțiile în grupuri mici, discuţiile facilitate în plen, brainstorming-ul, formularea 
de viziuni şi scenarii. Întâlnirile participative de 
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consultare și de elaborare de direcții strategice de dezvoltare au avut un rol deosebit în consolidarea relaţiilor 
dintre parteneri. 

VI.1 Prezentarea parteneriatului decizional  
Parteneriatul în teritoriul Valea Mostiștei este constituit din 103 actori reprezentativi din sectorul public, privat 
şi ai societăţii civile din cele 12 unităţi administrativ-teritoriale aparținând teritoriului: Frăsinet, Gurbăneşti, 
Ileana, orașul Lehliu Gară, Lehliu Sat, Mănăstirea, Nicolae Bălcescu, Plătărești, Săruleşti, Sohatu, Tămădău Mare 
și Valea Argovei.  
 
Pe principiul definit de Axa LEADER

16
, în teritoriul de faţă, componenta publică este de 24%, iar componenta 

privată 76%.  
Parteneriatul real dintre actorii sociali, privaţi şi publici din teritoriul de faţă a presupus respectarea constantă a 
principiilor de bună practică ale oricărui parteneriat: informare, consultare, participare, responsabilitate, 
profesionalism, respect reciproc şi respectarea standardelor profesionale şi de etică.  

 
VI.1.1 Descrierea partenerilor  
Partenerii vor fi asociaţi la procesul de monitorizare a proiectului din partea instituţiilor pe care le reprezintă şi 
a funcţiilor ocupate de aceştia in cadrul acestora, făcând distincţia între partenerii publici, privaţi şi ONG. 
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 Peste 50% privat 

 PARTENERI PUBLICI 

Nr. Nume   şi 
prenume 

Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

1 Giurea 
Constantin 

Primăria Nicolae 
Bălcescu 

Primar Admin 

2 Chirică 
Constantin 

Primăria Tămădău Mare Primar Admin 

3 Iacomi Iulian Primăria Lehliu Gară Primar Admin 

4 Culea   Dumitru Primăria Valea Argovei Primar Admin 

5 Alexandru 
Cornel 

Primăria Ileana Primar Admin 

6 Jelev Pavel Primăria Gurbănești Primar Admin 

7 Manole Vasile Primăria Frăsinet Primar Admin 

8 Dumitrica 
Iulian 

Primăria Sohatu Primar Admin 

9 Ghedzira 
Nicolae 

Primăria Sărulești Primar Admin 

10 Matei Nicolae Primăria Lehliu Sat Primar Admin 

11 Mocanu Aurel Primăria Mânăstirea Primar Admin 

12 Dumitrescu 
Florin 

Primăria Plătărești Primar Admin 

13 Stancu 
Nicoleta 

Școala Generală 
Săarulești Gară 

Director Educație 

14 Ionescu 
Corina 

Colegiul Național 
"Barbu Știrbei, Călărași 

Director Educație 

15 Bădica Ion Parohia Siliștea, Valea 
Argovei 

Preot paroh Unitate de cult 

16 Varcan 
Octavian 

Școala Generală 
Frăsinet 

Director Educație 

17 Grigore Eugen Parohia Coțofanca Preot paroh Unitate de cult 

18 Mladin Ioana Școala Gen. Matei 
Basarab Mânăstirea 
 

Director Educație 

19 Danila Viorela Scoala cu clasele I- 
VIII 

Balcescu 

Director Educație 
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20 Ivan Tudor Scoala cu clasele I- 
VIII  

          Valea Argovei 
 

Director Educație 

21 Crețu Daniela Univ. De Științe Agronomice și 
Med. Veterinară București, Fac. 
De Management și Dezv. Rurală 

Director Educație 

22 Graure Marin Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară Manager         Servicii Publice 

23 Iordache Ștefania Universitatea Valahia Director Educație 

24 Cotu Emil Parohia Valea Presnei Preot paroh          Unitate de cult 

25 Dobre Iulian Parohia Gurbănești Preot paroh          Unitate de cult 

PARTENERI PRIVAȚI 

 
Nr. Nume și prenume Instituția Funcția       Tip*/Observații 

1. Ene Coca S.C. ENE SRL Administrator   Întreprinzător 

2. Astanei Dorica S.C. RODSIM SRL Administrator   Întreprinzător 

3. Coman Mirela S.C. ERAFARM S.R.L. Administrator   Întreprinzător 

4. Radu Ion SA SĂRULEȘTI Administrator   Întreprinzător 

5. Mihai Vasile 
Mioara 

S.C. MAIACRIS SRL Administrator   Întreprinzător 

6. Culea Doru SC DOOR’S PROD SRL Administrator   Întreprinzător 

7. Costea Ștefania 
Nela 

SC HUNTER TRIUMF 94 SRL Administrator   Întreprinzător 

8. Tomoiagă Liviu SC FISH 99 SRL Administrator   Întreprinzător 

9. 
Mânzat Dragoș 

SC OCEANIS COMPANY GROUP 
SRL 

Administrator   Întreprinzător 

10. Nemeș Zaharia SC GRAND CONSTRUCT SRL Administrator   Întreprinzător 

11. Tegus Daniel SC HALI SRL Administrator   Întreprinzător 

12. Moga Ștefania SC SPOTWEAR SRL Administrator   Întreprinzător 

13. Ben Zimra 
Cristophe 

SC PLEXIROM SRL Administrator   Întreprinzător 

14. Călin Petre 
Alexandru 

SC FAUNA 2002 SRL Administrator   Întreprinzător 

15. Dinu Costel SC TANAMERA IMPEX SRL Administrator   Întreprinzător 

16. Tiberiu Lazăr SC TIBANU MEDIA SRL Administrator   Întreprinzător 

17. Nicolae George Liviu P.F.A. NICULAE GEORGE-LIVIU PFA   Întreprinzător 

18. Daneliuc Arthur SC MARCELLINO SRL  Administrator   Întreprinzător 

19. Teodorescu Vasilica SC Vasilica SRL Administrator   Întreprinzător 

20. 
Costea Voicu Ion I.I. Costea Voicu Ion 

Întreprindere 
Individuală 

  Întreprinzător 

21. Culea Silviu SC Cul-Mar SRL Administrator   Întreprinzător 

22. Culea George SC Cul-Dum Administrator   Întreprinzător 

23. Stoleriu Aurel Asociația Familială Stoleriu Administrator   Întreprinzător 

24. Stan Marius SC Dinamic SRL Administrator   Întreprinzător 

25. Șerban George SC Standard SRL Administrator   Întreprinzător 

26. Coman Mirela SC Welfarre Stop SRL Administrator   Întreprinzător 

27. Giurea Verona SC AGROALIN SRL Administrator   Întreprinzător 

28. Giurea Florin Alin PFA GIUREA FLORIN ALIN PFA   Întreprinzător 

29. Teodorescu Ion SC MIHAELA MIDATE SRL Administrator   Întreprinzător 

30. Ștefănescu Mihai SC AGROTOTAL SRL Administrator   Întreprinzător 

31. Ratcu Valeria SC RATCU SRL Administrator   Întreprinzător 

32. Iancu Sorian SC Sama SRL Administrator   Întreprinzător 

33. Stoica Claudiu PFA Stoica Claudiu PFA   Întreprinzător 
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34. 
Mocanu Ștefan SC Biotera 2003 SRL Administrator   Întreprinzător 

35. Ratcu Bogdan SC Anira Trading SRL Administrator   Întreprinzător 

36. Rotaru Robert SC Masar SRL Administrator   Întreprinzător 

37. Nicolae Georgeta SC Top Florentin Exim Administrator   Întreprinzător 

38. Ștefan Mihaela SC Marinica Construct SRL Administrator   Întreprinzător 

39. Muga Lica SC Colibri For Com Administrator   Întreprinzător 

40. Toma Aurel I.I. Toma Aurel Întreprindere 
Individuală 

  Întreprinzător 

41. Samoilă Anghel I.F. Samoilă Anghel Întreprindere 
Familială 

  Întreprinzător 

42. Preoteasa Gabriel I.I. Preoteasa Gabriel Întreprindere 
Individuală 

  Întreprinzător 

43. Manole Ioana SC Elcomex SRL Administrator   Întreprinzător 

44. Martagiu Richard SC Agrosil SRL Administrator   Întreprinzător 
 

45. Dicu Lenuța II Dicu Lenuța Întreprindere 
Individuală 

  Întreprinzător 

46. Dan Marius Sc Alcrilo SRL Administrator   Întreprinzător 

47. Martagiu Richard 
Ionuț 

I.I. Martagiu Richard Ionuț 
Întreprindere 

Individuală 
  Întreprinzător 

48. Teguș Andrei Valentin SC Hali 2000 SRL SRL   Întreprinzător 

ONG, societatea civilă 

Nr. Nume și prenume Instituția Funcția Tip*/Observații 

1 
Anghel Silvia Carmen Asociația Alegria    Vicepreședinte    ONG  de tineret 

2 
Andrei Lavinia Fundația Mileniul III Președinte    ONG de mediu 

3 
Costea Voicu Ion Asociația PRO BONO PUBLICO Președinte    ONG 

4 Năstase Iulia Asociația REFLECT Președinte    ONG 

5 Anghel Silvia Carmen Societatea de Binefacere Tibișoi    Vicepreședinte    ONG 

6 Dobrin Nini George Persoană Fizică -    Societatea civilă 

7 
Culea Georgeta Persoană Fizică -    Societatea civilă 

8 
Nițu Nicolae Persoană Fizică -    Societatea civilă 

9 
Stan Ion Persoană Fizică -    Societatea civilă 

10 
Petre Liviu Persoană Fizică -    Societatea civilă 

11 
Mihai Florian Persoană Fizică -    Societatea civilă 

12 
Teguș Andrei Valentin Persoană Fizică -    Societatea civilă 

13 Costea Dragoș 
Claudiu 

Persoană Fizică -    Societatea civilă 

14 
Pantazi Florian Persoană Fizică -    Societatea civilă 

15 
Cătănuș Gheorghe Persoană Fizică -    Societatea civilă 

16 
Ivan Ionuț Persoană Fizică -    Societatea civilă 

17 
Mitrache  Lucian Clubul Sportiv Fortuna Tămădău -    ONG 

18 
Țuțuianu Gheorghe 

Consorțiu Ileana Cooperativa 
Agricolă 

-    ONG 

19 Ioniță Laurian Persoană Fizică -    Societatea civilă 
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Pe durata  derulării  proiectului  care  a  sprijinit  financiar  procesul  participativ  de  elaborare  a  Planului  de 

Dezvoltare   Locală   a   teritoriului   Valea   Mostiștei,   membrii   parteneriatului   au   utilizat   în   mod   optim 

oportunitățile  create  de  evenimentele  organizate  pentru  a  promova  maniera  consultativă  de  lucru  și 

pentru a atrage noi parteneri în cadrul Grupului de Acțiune Locală. 

 

VI.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului  
Pentru a pune în practică strategia de dezvoltare a teritoriului, la nivelul teritoriului ”Valea Mostiștei” 

parteneriatul informal a fost înregistrat ca asociație în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii – Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Valea Mostiștei”. La nivelul GAL ”Valea Mostiștei”, 

conform statutului, structura organizatorică a asociaţiei, cuprinde următoarele organisme de conducere:  

 Adunarea Generală;  

 Consiliul Director;  

 Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori în cazul dezvoltării asociaţiei.  

 
Adunarea Generală este alcătuită din toţi membrii asociaţiei şi activează prin şedinţe ordinare şi extraordinare. 

Qvorumul pentru ca şedinţa Adunării Generale să fie statutară, este de 50%+ 1 din numărul membrilor 

asociaţiei. În cazul neîntrunirii condiţiilor de qvorum menţionate la art 18, se convoacă a doua şedinţă a 

Adunării Generale, în maxim 10 zile, cu aceeaşi ordine de zi, în această variantă neexistând condiţii de qvorum. 

Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin votul majorităţii simple cu condiţia respectării condiţiilor de 

qvorum menţionate. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară anuală, decizia convocării aparţinând 

Consiliului Director, care o va anunţa cu 10 zile în avans şi care va stabili ordinea de zi. Adunarea Generală 

poate fi convocată în şedinţă extraordinară la iniţiativa oricărui membru susţinut prin semnături de 35% din 

20 
Moldoveanu Cosmin Persoană Fizică -    Societatea civilă 

21 
Iancu Sorina Asociația ”Împreună Vom Reuși” Director    ONG minorități 

22 Vătrai Petrișor Persoană Fizică -    Societatea civilă 

23 
Mihai Ilie Gogu 

Grupul de Inițiativă Locală 
”Lumină din Lumină” 

Lider grup de 
inițiativă 

   ONG minorități 

24 Ghiță Stan Persoană fizică -    Societatea civilă 

25 
Cautiș Marian 

Asociația Sportivă Dinamo 
Sărulești 

    ONG 

26 
Bălașa Corina 

Asociatia pentru 
tineret Visul European 

    ONG 

27 
Ivan Dumitru 

Coop. agricolă Roua 
Florilor 

    ONG 

28 Costea Dragoș 
Claudiu 

Asoc. Sportivă Gloria 
Valea Argovei 

    ONG 

29 Ene Sorin Persoană fizică -    Societatea civilă 

30 Bălașa Nelu C.L.I.M.M. Călărași     ONG 
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membri, sau la iniţiativa Preşedintelui Consiliului Director, cu aprobarea Consiliului Director.  Cenzorul poate 

convoca Adunarea Generală în şedinţa 

extraordinară, la constatarea unor abateri grave de la statut, sau la depistarea unor activităţi ilicite.  
 
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:  

a) stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale asociaţiei;  

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;  

c) afilierea asociaţiei la alte asociaţii sau grupări de asociaţii similare;  

d) validează primirile în asociaţie şi soluţioneaza contestaţiile adresate acesteia potrivit statutului;  

e) numeşte Consiliul Director;  

f) numeşte cenzorul sau stabileşte componenţa Comisiei Cenzorilor;  

g) poate decide demiterea oricărui membru din Consiliul Director;  
 
Consiliul Director este compus din 5 membri desemnaţi de Adunarea Generală. Poate fi alcătuit și din persoane 
din afara asociaţiei în limita de o pătrime din componenţa sa. Deciziile Consiliului Director sunt aprobate prin 
votul Consiliului Director. Consiliul Director are următoarea structură: un preşedinte, care este și președintele 
asociației și patru membri.  
Consiliul Director are următoarele atribuţii:  

a) asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale;  

b) coordonează întreaga activitate a asociaţiei şi conduce şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului 
Director, prin persoana Președintelui;  

c) prezintă Adunării Generale raport de activitate privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
bilanţul contabil, pe perioada anterioară proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul 
programelor asociaţiei;  

d) încheie, prin președintele Consiliului Director, acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, 
reprezentând asociaţia în faţa autorităţilor şi a oricăror persoane fizice sau juridice;  

e) poartă răspunderea de starea patrimoniului asociaţiei;  

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;  

g) aprobă primirile, renunţările membrilor ori colaboratorilor, precum şi retragerea calității de membru a 
acestora;  

h) convoacă şedinţe extraordinare ale Adunării Generale;  

i) aplică sancţiunile prevăzute de statut în caz de indisciplină în cadrul asociaţiei;  
 
Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcţionare. Deciziile Consiliului Director sunt 
supuse aceloraşi reguli de funcționare ca și hotărârile Adunării Generale. Consiliul Director angajează un 
Director Executiv indiferent daca acesta are sau nu calitatea de asociat. Activitatea Consiliului Director este 
condusă de Preşedintele asociaţiei sau de alt membru cu mandat din partea acestuia, în cazul în care 
Preşedintele lipseşte. Orice membru al asociaţiei are dreptul să fie ales în structura Consiliului Director. 
Consiliul Director se întruneşte în şedinţa lunară şi ori de câte ori este necesar.  
 
Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o 
funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii 
acelei instituţii publice.  
 
Cenzorul este numit de Adunarea Generală fiind independent în cadrul asociaţiei. Cenzorul verifică activitatea 
Consiliului Director alcătuind raportul anual al comisiei, care va fi înaintat dezbaterii Adunării Generale. Pe 
lângă organismele de conducere, la nivelul GAL ”Valea Mostiștei” următoarele organisme de execuție vor fi 
create și vor derula actvittăți conform statutului:  

 Comitetul de selecţie a proiectelor;  

 Compartimentul administrativ – sub coordonarea Directorului Executiv.  

 
VI.2.2 Comitetul de selecţie a proiectelor  
Comitetul de selecţie a proiectelor va fi format din membri GAL ”Valea Mostiștei” aleși de către Adunarea 

Generală. Comitetul de selecţie va avea următoarele responsabilităţi:  
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a) decide asupra proiectele care vor fi recomandate spre a primi finanțare în cadrul strategiei de dezvoltare a 

teritoriului pe baza analizei și discutăarii rapoartele de evaluare;  

b) raportează Adunării Generale cu privire la stadiul implementării strategiei. 

Comitetul va avea 9 membrii titulari şi 9 supleanţi, reprezentând toate categoriile de membri parteneri în GAL, 
astfel încât partenerii privaţi să fie reprezentaţi în proporţie de cel puţin 60%. Cei 9 membrii vor reprezenta 
următoarele categorii:  

 3 reprezentanţi ai administraţiei publice;  

 4 reprezentanţi ai sectorului economic;  

 2 reprezentanţi ai societăţii civile.  
Membri supleanți ai Comitetului de selectia a proiectelor pot să nu fie reprezentanți ai acelorași parteneri, însă 
procentele de reprezentativitate prezentată mai sus va fi menținută. Preşedintele asociaţiei este şi preşedintele 
comitetului de selecţie. Membrii Comitetului director pot fi și membri ai Comitetului de selecție a proiectelor în 
limita a 1/3 din totalul membrilor titulari. În vederea evitării absorbției masive a fondurilor LEADER de către 
orașe, organizațiile care provin din orașe având ca responsabilitate și zona rurală învecinată, nu vor avea o 
pondere mai mare de 25% la nivel decizional (PNDR – versiunea dec. 2009 pag. 348).  
 
Comitetul de selecţie se întruneşte de cel puţin 2 ori pe an, în ședinţe convocate de către Preşedintele 
Comitetului de selecţie iar secretariatul este asigurat de către personalul GAL.  
 
Pentru luarea deciziilor privind proiectele care sunt recomandate spre a fi finanțate în comitetul de selecţie se 
aplică regula dublului qvorum - este necesară prezenţa a cel puţin 50% din membrii comitetului de selecţie (cel 
puţin 6 din membrii titulari şi în lipsa acestora supleanţii lor), din care peste 50% să fie mediul privat (societate 
civilă şi mediul de afaceri). Qvorumul este verificat de către Preşedintele comitetului de selecție, la deschiderea 
ședinței respective. 
 
Dacă unul dintre membrii comitetului se află în conflict de interese (de ex.- este iniţiatorul sau are o relaţie de 
rudenie cu iniţiatorul unuia dintre proiectele depuse spre finanţare etc.), în această situaţie persoana în cauză 
nu are drept de decizie. Poate participa la şedinţa respectivă cu statut de observator. Comitetul de selecţie își 
va dezvolta o procedură proprie privind conflictului de interese, care va cuprinde cel puțin o declarație privind 
conflicutul de interese la începutul fiecărei deliberări . 
 
Decizia cu privire la finanţarea proiectelor se ia prin consens (nici unul dintre membri comitetului de selecție nu 
trebuie sa aiba obiecții asupra deciziei privind proiectele care vor primi finanțare). Aceste consemnări vor fi 
făcute în procesul verbal al ședinței de evauare. 

 
Compartimentul administrativ  
 
Compartimentul administrativ este format din totalul angajaţilor şi colaboratorilor Grupului de Acţiune Locală şi 

are următoarea componenţă.  

a) Director executiv – coordonează activitatea GAL atât sub aspectul activităţilor, cât şi a resurselor umane şi 

financiare şi implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului, angajează asociaţia în relaţie cu terţi, 

menține relaţia cu APDRP/CRPDRP;  

b) Coordonator finanaciar-contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar – contabile a 

GAL-ului; 

 c) Agent de dezvoltare – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, meţine relaţia cu 

partenerii, beneficiarii  

d) Specialist relații publice - direct responsabil de comunicarea cu privire la strategia de dezvoltare a 

teritoriului, inclusiv prin intermediul sitului web, realizarea materialelor de informare, organizarea de 

evenimente, iniţierea de relaţii de cooperare 

e) Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – administrează activitatea de finanţare a 

GALului, lansarea măsurilor, primirea propunerilor de proiect, organizează procesul de evaluare şi şedinţele 

comitetului de selecţie 

 f) Asistent manager - asigură suportul logistic şi de secretariat pentru toate activităţile GAL 



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 g) Experți externi pe termen scurt – sprijină GAL în organizarea activităţii, redactarea procedurilor, evaluarea 

proiectelor, activităţi de cercetare şi instruire şi altele, in funcţie de necesităţi. 

 

VI.3 Adoptarea deciziilor privind implementarea strategiei  
 
Sistemul de organizare a GAL prezentat anterior, descrie care sunt structurile de organizare, inclusiv 

funcțiunile și activitățile acestora în cadrul organizației, prezintă numărul de niveluri ierarhice, ca și 

tipurile de relații organizatorice între acestea.  

 

Mecanismul decizional privind operațiunile de execuție/implementare eficientă a obiectivelor stabilite 

prin strategie, la nivelul standardelor impuse prin indicatorii stabiliți pentru fiecare măsură în parte ca și 

pentru strategia în ansamblu este prezentat prin diagrama de mai jos.  

 

Rolul fiecărui angajat al compartimentului administrativ este prezentat în detaliu în fișele posturilor 

prezentate în continuare în secțiunea aferentă resurselor umane. 
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VII. ORGANIZAREA GAL Valea Mostiștei  

VII.1 Resurse umane  
La nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activităţi :  

a) informare – comunicare;  

b) apel pentru proiecte;  

c) sprijinirea depunătorilor de proiecte;  

d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;  

e) monitorizarea proiectelor.  

 

Pentru fiecare dintre angajații GAL-ului au fost întocmite fișe de post, în care au fost cuprinse toate activitățile 

la care care participă și atribuțiile lor în cadrul acestor activități. Pe baza acestor fișe de post la nivelul GAL se va 

realiza procedura de recrutare și angajare a personalului. Mai jos sunt prezentate fișele posturilor personalului 

cheie de execuție în cadrul Grupului de Acțiune Locală ”Valea Mostiștei”. 

 

 

1. Director executiv 

 

 Poziția: Director executiv 

Raspunde în fața: Consiliului Director 

Descrierea  pe  scurt 
a postului: 

Directorul   executiv   este   responsabil   cu   coordonarea   personalului   angajat   şi 
activitatea   curentă   a   GAL   (implementarea   strategiei   și   planului   adoptate). 
Directorul  executiv  este  direct  responsabil  de  mobilizarea  resurselor  financiare 
necesare  desfasurarii  activitatii  asociatiei,  de  gestionarea  acestor  resurse,  cu 
respectarea prevederilor statutare. 

Responsabilități 
directe: 

Managementul activitatilor asociatiei 
- este responsabil de managementul activităţii organizatiei (punerea în practică a 
Strategiei de Dezvoltare  a  Teritoriului,  a proiectelor și  programelor organizaţiei), 
inclusiv  prin  inițierea  de  noi  programe,  în  conformitate  cu  strategia  și  principiile 
elaborate de Adunarea Generală și Consiliul Director. 
-  este responsabil de managementul financiar-contabil şi  al resurselor materiale 
ale  organizatiei  (planificarea  si  administrarea  bugetelor  şi  resurselor  materiale, 
precum şi întocmirea rapoartelor financiare) 
-  este  responsabil  de  managementul  adminstrativ  al  biroului  GAL  și  al  oricăror 
altor locații de lucru ale asociației. 
-  este  responsabil  pentru  modul  de  derulare  al  programelor  asociatiei;  in  acest 
scop,  va  monitoriza  desfășurarea  acestora  în  funcție  de  parametrii  de  eficiență, 
cu precădere cei proiectați  (scop, durata,  buget),  va  evalua calitatea  activităților 
prestate și va lua măsurile care se impun. 
- furnizează Consiliului Director rapoarte narative și informații la intervale stabilite 
de comun acord cu acesta și ori de câte ori i se solicită. 
Organizarea şi managementul resurselor umane 
-   este   responsabil   de   managementul   resurselor   umane   (supervizare,   sprijin, 
monitorizare şi evaluare a activităţii angajaţilor organizatiei), in special in ceea ce 
priveste: 

      Supervizarea şi sprijinul personalului din departamantul administrativ 
      Selecţia,  angajarea,  instruirea,  evaluarea,  supervizarea,  sprijinirea 

personalului 
      Managementul  conflictelor  între  salariaţi,  precum  si  între  salariaţi  şi 

beneficiari 
      Managementul    conflictelor    de    interese    in    care    se    poate    afla 

personalul asociatiei 
      Stabilirea    sanctiunilor    disciplinare    si    concedierea    personalului 

angajat. 
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       Monitorizarea  este  procesul  de  colectare  de  informaţii  cu  privire  la 
activităţile    desfăşurate.    Monitorizarea    furnizează    date    necesare 
evaluării activităţii   şi performanţei în muncă. 

Managementul informaţiei şi comunicării 
-    este    responsabil   de    managementul   informaţiei    şi   comunicării   în    cadrul 
organizatiei:    evaluarea,    direcţionarea,    organizarea    şi    stocarea    ideilor    şi 
informaţiilor   interne   si   externe   organizatiei   (inclusiv   publicatii   si   pagina   de 
internet a GAL). 
Managementul strategic 
-   are,   în   numele   executivului,   rolul   principal   în   coordonarea   procesului   de 
elaborare  de  politici  ale  organziatiei  şi  în  planificarea  strategică  şi  are  obligaţia 
supunerii    acestora,    pentru    aprobare,    Consiliului    Director    și    apoi    Adunarii 
Generale. 
- are rolul principal în obţinerea de fonduri prin identificarea surselor de finanţare 
și coordonarea activității de mobilizare a fondurilor. 
-  are  rolul  principal  în  identificarea  oportunităților  ivite  pentru  procurarea  de  noi 
fonduri  și  pentru  inițierea  de  noi  programe  sau  de  promovare  a  programelor 
existente. 
-  are  un  rol  principal  în  identificarea  riscurilor  pentru  asociație,  cu  precădere  în 
privința imaginii sale, a siguranței financiare și dezvoltării. 
Managementul comunicarii si relatiilor externe 
- răspunde de strategia de comunicare și promovare a asociatiei, a misiunii și a 
reușitelor sale. Lucrează cu personal specializat angajat al GAL. 
-  este  responabil  de  administrarea  relaţia  cu  APDRP  și  alte  structuri  teritoriale 
ale acesteia. 
- poate reprezenta asociația în alianțe, întruniri, conferințe, și stabilește condițiile 
în   care   personalul   asociației   poate   fi   delegat   să   reprezinte   asociația.   De 
asemenea,   poate   stabili   modul   în   care   membrii   GAL   pot   îndeplini   aceeași 
misiune. 
- menține și dezvoltă relații cu factori cheie pentru asociație, cum ar fi: finanțatori, 
media,    alte    organizații    neguvernamentale    românesti    și    străine,    organizații 
internationale, autorități publice. 
-  elaborează  și/sau  supervizeaza  luările  de  poziție  ale  asociației,  în  condițiile 
statutare. 
Managementul resurselor financiare 
-  este  responsabil  pentru  buna  și  corecta  gestionare  a  fondurilor  asociației,  cu 
respectarea   legislației   în   vigoare   și   a   statutului   asociației.   În   acest   sens   va 
superviza  aplicarea  mecanismelor  stabilite  în  acest  scop,  inclusiv  a  auditului 
anual. 
- răspunde de întocmirea bugetului și de corecta sa aplicare, dupa aprobarea sa 
de către Consiliul Director. 
- are un rol principal în stabilirea strategiei de atragere de fonduri. 

Pregătirea/ 
Experiența/ 
Abilități: 

- Absolvent al unei forme de învățământ superioare (studiile postuniversitare 
reprezintă avantaj); 
- Experiență de coordonare/management într-o organizație neguvernamentală; 
- Bune cunoștințe privind programul LEADER și/sau PNDR; 
-Corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii; 
-Cunoștinte bune de operare PC MS Office – Word, Excel, navigare internet 
- Foarte bune cunoștințe de limbă engleză (scris/vorbit); 
- Bună capacitate de relaționare cu reprezentanți ai altor organizații instituții. 

Compartiment: Administrativ 
Locaţie: activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul organziatiei; 

presupune calatorii frecvente. 
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 2. Asistent executiv 
 

Poziția: Asistent   manager 
Răspunde în fața: Directorului Executiv 
Descrierea pe scurt 
a postului: 

Asistentul managerexecutiv acordă sprijin administrativ și tehnic echipei executive a GAL 

(asigură   comunicarea   interna   și   externă   cu   beneficiari/furnizori,   clienți,   oferă 
sprijin     în           monitorizarea     activităților,     elaborează     rapoarte,     pregătește 
documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL) 

Responsabilități 
directe 

•Coordonează fluxul de corespondenţă şi comunicările din unitate; 
• Preia şi menţine fluxul corespondentei prin telefon, fax, email; 
• Selectează, distribuie şi expediază corespondenţa scrisă şi electronică. 
• Menţine un sistem eficient şi sigur al îndosarierii tuturor documentelor, asigurându-se 
că acestea sunt aşezate în ordine cronologică; 
• Supraveghează şi asigură rezolvarea sarcinilor administrative, la solicitarea 
directorului executiv nemijlocit; 
• Răspunde de buna organizare a agendei Directorului Executiv pe care îl asistă în 
activităţile sale, la solicitarea acestuia; 
• Menţine relaţia cu furnizorii şi clienţii GAL, consultându-se cu aceștia pentru 
soluţionarea problemelor şi îmbunătăţirea activităţii; 
• Verifică avizele de însoţire a mărfurilor sau a corespondenţei livrate, urmărind ca 
toate să fie confirmate prin semnătura persoanei care a realizat recepţia cantitativă şi 
calitativă; 
• Asigură suportul organizaţional necesar şi circuitul informaţiei între diferitele locaţii 
sau 
reprezentanţe ale unităţii; 
• Asigură actualizarea şi transmiterea informaţiilor privind modificările în legislaţie 
relevante pentru activitatea companiei; 
• Asigură respectarea regulilor de acces a persoanelor străine în zona de birouri de la 
sediu; 
• Asigură protocolul în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerințele zilnice; 
• Actualizează baza de date   cu documente 
• Asigură suportul administrativ pentru personalul GAL; 
• Și alte responsabilități stabilite prin decizie a Directorului Executiv. 

Pregătire/Experiență/ 
Abilități 

- absolvent al unei forme de învățământ superioare; 
-corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii; 
- sincer, dispus la colaborare 
-cunoștinte bune de operare PC MS Office – Word, Excel, navigare internet 
- foarte bune cunoștințe de limbă engleză (scris/vorbit) 
- capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă 
- capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp 
- capacitate de a respecta termene limită 
- atenție către detalii. 

Compartiment Administrativ 
Locație activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul organziatiei; 
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3. Coordonator financiar-contabil 
 

Poziția: Coordonator financiar - contabil 
Răspunde în fața: Directorului Executiv 

Descrierea pe scurt 
a postului: 

Organizarea activității financiar-contabile; gestionarea actelor contabile; 

Responsabilități 
directe: 

- Contabilizează și înregistrează extrasele de cont de la bănci; 
- Contabilizează și înregistrează salariile personalului și deplasările in teritoriu și 
externe; 
- Efectuează închiderea conturilor de venituri, cheltuieli și TVA, verifică și 
reglează balanțele de verificare lunare ; 
- Listează și îndosariază documentele contabile justificative; 
- Efectuează toate operaţiile necesare închiderii exercițiului financiar și 
întocmește proiectul situaţiilor financiare semestriale și anuale; 
- Supraveghează arhivarea documentelor cu care lucrează, conform atribuțiilor; 
- Ține legătura cu Administrația Financiară și colaboreaza cu directorul executiv 
în cazul controalelor ;  
- responsabil de țnerea corectă și la zi a evidenței financiar-contabile. 

-  și alte responsabilități stabilite prin decizie a Directorului Executiv 

 
Pregatire/ 
Experiență/ 
Abilități: 

- absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; 
- vechime de cel putin 1 an în domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii 
financiar-contabile; 
- cunoștințe  temeinice  privind sistemul organizatoric și financiar-contabil; 
-cunoștințe solide de legislație financiar contabilă în vigoare; 
- cunoștințe  solide de operare Pc: Word, Excell, Power Point; 
- cunoștințe  de operare soft-uri contabile; 
- capacitate de analiză și sinteză; 
- capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; 
- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin 
luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 
- obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor economice, financiare și sociale  

 
Compartiment: Administrativ 
Locaţie: activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul organziatiei; 
 
4.Specialist relatii publice 

Poziția Specialist relații publice 
Raspunde în fața: Directorului Executiv 
Descrierea pe scurt 
a postului: 

Responsabil  de  comunicarea  cu  privire  la  strategia  de  dezvoltare  a  teritoriului, 
inclusiv    prin    intermediul    sitului    web,    realizarea    materialelor    de    informare, 

organizarea de evenimente, iniţierea de relaţii de cooperare 
Responsabilități 
directe: 

- Editează comunicatele de presă, prezentări ale GAL, articole pentru website, 

newsletter, brosuri, etc. 

-Responsabil de implementarea mecanismului de comunicare- informare privind 
implementarea strategiei de dezvoltare a teriroriului; 
-Responsabil pentru elaborarea și utilizarea în procesul de comunicare a 
elementelor de identitate vizuală a GAL; 
-Identificarea solutiilor de mentinere a unei atmosfere deschise de comunicare în 
cadrul GAL și între GAL și beneficiari și parteneri; 
-Informare regulată a Directorului Executiv despre activitatea locală de 
comunicare și informare și despre situațiile de criză; 
-Organizarea de evenimente interne și externe; 
-Mentinerea unei bune relatii cu presa si autoritatile (elaborează comunicatele de 
presă și materialele pentru presă, articole și interviuri); 
-Sprijin în realizarea materialelor informaționale ale GAL (conținut) și în 
întreținerea și aducerea la zi a website GAL Valea Mostiștei; 
-Supervizează  distribuirea  materialelor  informative  către  grupurile  țintă  pentru 
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care au fost concepute; 
-Organizeaza  baze  de  date  privind  partenerii  media  și  potențiali  participanți  la 

acțiunile de comunicare și informare 

- Și alte responsabilități stabilite prin decizie a Directorului Executiv     

Pregatire/ 
Experiență/ 

Abilități: 

-Studii superioare de comunicare si relatii publice/ psihologie/ jurnalism; 
-Disponibilitate pentru lucrul pe teren - minim 25% din timpul de lucru; 
-Cunostințe foarte bune de limba engleza și PC (o a doua limba străina 
cunoscută constitutie avantaj); 
- Abilități pentru lucrul în echipă; 
- Permis de conducere – categoria B; 
- Creativitate si proactivitate, abilități de comunicare, inclusiv în relația cu presa 

și autoritățile locale. 
Compartiment: Administrativ 
Locaţie: activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul organziatiei; 

 
5. Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene  

Poziția Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 
Raspunde în fața: Directorului Executiv 
Descrierea pe scurt 
a postului: 

Administrează activitatea de finanţare a GAL, lansarea măsurilor, primirea 
propunerilor de proiect, organizează procesul de evaluare şi şedinţele 

comitetului de selecţie 
Responsabilități 
directe: 

- responsabil de gestionarea implementării activităților de finanţare a GAL 
-   gestionează lansarea măsurilor și a apelurilor de propuneri de proiecte 
conform calendarului stabilit la nivelul GAL 
Supervizează procesul de primire a propunerilor de proiect 
-   organizează și supervizează derularea procesului de evaluare a propunerilor 
de proiect la nivelul GAL 
- organizează ședințele Comitetului de Selecție conform   calendarului de lucru 
stabilit 
- supervizează transmiterea rapoartelor de selecție către CDRPD 
- este responsabil de înregistrarea înformațiilor în Sistemul Informatic de 

Management     

-Alte responsabilități stabilite prin decizie a Directorului Executiv. 
Pregatire/ 
Experiență/ 

Abilități: 

- absolvent al invatamantului superior; 
- bune abilități de comunicare socială; 
- experiență în activități de coordonare/management 
- bune abilități de facilitare grupuri 
- experiență anterioară în gestionarea de programe de finanțare 
- experiență în derularea de proiecte care presupun comunicare directă cu 
beneficiarii 
-inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); 

- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin 
luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

Compartiment: Administrativ 
Locaţie: activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la sediul organziatiei; 

 
6. Agent de dezvoltare 

Poziția Agent de dezvoltare 

Raspunde în fața: Directorului Executiv 
Descrierea pe scurt 
a postului: 

Desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, meţine 
relaţia cu partenerii, beneficiarii 

Responsabilități 
directe: 

-Elaborează, aplică şi monitorizează strategii de dezvoltare locală;  
- Iniţiază studii privind nevoile de dezvoltare locală, pentru a realiza centralizarea şi 
prelucrarea datele şi informaţiile de interes economic şi social;  
- Identifică problemele economice şi sociale cu care se confruntă comunitatea locală, 
pentru a le semnala factorilor de decizie şi a face sugestii privind modalităţile de 
soluţionare;  
-Elaborează prognoze de dezvoltare locală, pe termen scurt, mediu şi lung.  
- Identifică oportunităţi de dezvoltare locală şi/sau regională, stabileşte planuri de 
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acţiune concrete şi urmăreşte punerea lor în aplicare;  
- Stimulează implicarea factorilor de decizie, a partenerilor economici şi sociali în 
iniţierea unor acţiuni comune pentru dezvoltarea microregiunii;  
- Acordă servicii de asistență, promovare şi marketing local şi furnizează informaţii 
privind strategia de dezvoltare a microregiunii Valea Mostiștei;  
- Identifică potenţialii investitori în raport cu nevoile / tendinţa de dezvoltare locală.  
- Analizează obiectivele şi nevoile de dezvoltare ale antreprenorilor în raport cu 
strategia microregiunii Valea Mostiștei; 
Acordă asistenţă antreprenorilor şi investitorilor strategici privind caracteristicile 
sociale şi  economice ale zonei, planul de dezvoltare locală, acţiunile întreprinse etc;  
- Furnizează informaţii privind programul PNDR și LEADER şi posibilităţile de 
finanţare a proiectelor de dezvoltare locală;  
- Asigură managementul proiectelor de dezvoltare locală şi/sau regională;  
- Monitorizează şi evaluează impactul proiectelor iniţiate; întocmeşte rapoarte 
privind programele  derulate şi eficienţa acestora. 
-direct resposabil de implementarea mecanismului de comunicare- informare al 
GAL pentru implementarea strategiei 
- asigură comunicarea și informarea cât mai extinsă și mai diversă la nivelul 
întregului teritoriu pentru promovarea conținutului strategiei 
- organizează și derulează evenimentele de comunicare – informare a 
beneficiarilor 
- responsabil cu înregistrarea rapoatelor de comunicare – informare în SIM 
- desfășoară activități proactive de identificare a potențialelor proiecte care să 
răspundă obiectivelor strategice 
- acordă asistență/sprijin tehnic și metodologic potențialilor beneficiari pentru 
îmbunătățire propunerilor de proiecte, elaborarea de propuneri de proiect solide 
din punct de vedere tehnic și financiar; 
- realizează verificarea eligibilității și conformității administrative a propunerilor 
de proiecte primate de către GAL 
- utilizează SIM pentru producerea rapoartelor de verificare pe care le transmit 

managerului programului de finanțare; 
-Alte responsabilități stabilite prin decizie a Directorului Executiv.    

Pregatire/ 
Experiență/ 

Abilități: 

- absolvent al învățământului superior; 
- bune abilități de comunicare socială 
- bune abilități de facilitare grupuri 
- experiență anterioară în facilitarea de întâlniri publice 
- experiență în edrularea de proiecte care presupun comunicare directă cu 
beneficiarii 
-capacitate de analiză și sinteză; 
-disponibilitate pentru lucrul pe teren – aproximativ 1/3 din timpul de lucru; 
- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin 
luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

Compartiment: Administrativ 

Locaţie: activităţile angajatului se vor desfăşura, la sediul organziatiei și la nivelul 
teritoriului, presupunând multă activitate de teren; 

 
La nivelul GAL ”Valea Mostiștei” va fi dezvoltată o procedură de recrutare a personalului, precum și o 
procedură privind evaluarea periodică a acestuia.  
 
Expertiză externă pe termen scurt 
Pornind de la premisa că activitatea GAL va fi una de pionierat, este de așteptat nevoia de expertiză externă pe 
termen scurt, astfel încât, prin intermediul experților externi GAL să aibă acces, în funcţie de necesităţi, la 
servicii de:  

- consultanţă cu privire la managementul organizaţional, managementul resurselor umane;  

- consultanţă cu privire la organizarea activităţii de finanţare şi evaluarea proiectelor;  

- consultanță în realizarea de studii, analize şi sinteze;  

- consultanță în realizare baze de date, mentenanță website şi promovare online;  

- consultanță în activitățile de cooperare și dezvoltare de parteneriate;  
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- audit financiar, etc.  
Este de așteptat ca serviciile de consultanță pe termen scurt exprimate orientativ, să fie necesare preponderent 
în primii doi ani de implementare a strategiei. 

 
Pentru fiecare dintre serviciile de consultanță pe care GAL le va putea angaja vor fi elaborați termeni de 
referință specifici, în care se vor regăsi responsabilitățile principale ale experților, criterii de evaluare a 
serviciilor livrate, precum și termenele limită până la care vor fi îndeplinte sarcinile vizate.  
 
Resurse umane disponibile și implicate la nivelul parteneriatului  
 
Câte o persoană resursă la nivelul fiecărei administrații locale din teritoriu a fost nominalizată de fiecare 
primărie pentru a fi persoana de legătură și de sprijin pentru implementarea strategiei la nivel local. Au fost 
desemnate 12 persoane cu diferite ocupații (agenți de dezvoltare locală, secretari ai primăriilor, consilieri ai 
primarilor, juriști/manageri de proiecte, referenți agrocoli, experți pe problemele minorităților) care au 
specializări diverse (juriști, economiști, sociologi, specialiști în administrație publică, specialiști tehnici agricoli, 
de urbaniști), cu experiență în implementarea de proiecte la nivelul teritoriului.  
 
Din totalul persoanelor resursă desemnate, 67 % au absolvit studii universitare (o persoană are studii 
masterale). Mai mult de 66 % dintre persoanele resursă sunt femei. În ce privește experiența fiecărei persoane 
resursă în domeniul dezvoltării și implementării de proiecte, 42 % au între trei și șapte ani de experiență, iar 33 
% au o experiență în implementareade proiecte de sub 3 ani.  
 
Cca. 58 % dintre persoanele resură au experiență in derularea de proiecte FEADR. 
 
Detaliile despre persoanele resursă, se regăsesc în tabelul de mai jos. 

Nr. Nume, 
prenume 

Partenerul 
reprezentat 

Ocupație/Specializare Studii Experiență în 
proiecte (ani) 

1 Voicu 
Ecaterina 

Primăria Nicolae 
Bălcescu 

Secretar/Jurist Postuniversitare 4 ani (PDR, 
FEADR) 

2 Florea Viorel Primăria 
Gurbănești 

Expert probleme rromi Liceale 1 an (proiecte 
pentru rromi) 

3 Costache 
Ioana 

Primăria Valea 
Argovei 

 Liceale 3 ani (FEADR, 
PDR) 

4 Vlad 
Laurențiu 

Primăria 
Tămădău Mare 

Consilier primar Universitare 1 an (FEADR) 

5 Nițu Anca Primăria 
Plătărești 

Jurist Universitare 2 ani (FEADR, 
Ordonanța 7) 

6 Borcea Ana 
Maria 

Primăria Sohatu Contabil Liceale 3 ani (PDR, 
Odonanța 7, 
Fondul de 
mediu, ministerul 
muncii) 

7 Chivu Nicu Primăria Lehliu 
Gară 

Jurist Universitare 4 ani (Phare 
2004) 

8 Toma 
Cristina 
Florentina 

Primăria Ileana Referent  - 

9 Ganea Rică Primăria 
Mânăstirea 

Jurist Universitare 7 ani (FRDS, 
PDR, FEADR) 

10 Stancu 
Tudorița 

Primăria Frăsinet Jurist Universitare 4 ani ( SAPARD, 
FEADR) 

11 Anghel Silvia 
Camen 

Primăria 
Sărulești 

Agent de dezvoltare 
locală/sociolog 

Universitare 2 ani (FEADR) 

12 Dordea 
Carmen - 
Doina 

Primăria Lehliu 
Sat 

Consilier principal/ 
administrație publică 

Universitare - 
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VII.2 Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile)  
 

Sunt prezentate mai jos principalele resurse materiale (echipamente, localuri disponibile etc.) identificate în 
cadrul teritoriului ”Valea Mostiștei” şi care vor contribui, pe lângă resursele umane şi financiare la 
implementarea acţiunilor din cadrul proiectului.  
 
Astfel, partenerii publici au decis să pună la dispoziția GAL resurse materiale: echipamente și locații, în vederea 
implementării în manieră optimă a strategiei propuse. Astfel, la nivelul tuturor celor douăsprezece unități 
administrativ teritoriale vor fi puse la dispoziție:  

 locațiile căminelor culturale – sălile de conferințe cu capacități de minimum 200 de persoane și 
maximum 300 de persoane pentru întâlnirile publice care urmează să fie organizate la nivelul 
comunelor respective;  

 sălile de ședințe ale consiliilor locale, cu capacități de cca 30 de persoane pentru întălniri, ședințe de 
lucru organizate la nivelul comunelor;  

 echipamente IT – computere, imprimantă, acces la copiator, pentru persoanele resursă desemnate la 
nivelul respectivelor unități administrativ teritoriale.  

 

VII.3 Buget indicativ anual de funcţionare a GAL (2011 – 2015) 
 
Conform prevederilor sub-măsurii 431.2 din fişa tehnică a axei 4 (Leader), bugetul pentru cheltuielile de 
funcţionare a fiecărui GAL va fi de maxim 20% din totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de 
dezvoltare locală (pentru componenta a – funcţionarea GAL – 16% şi componenta b – instruire şi animarea 
teritoriului după selecţia GAL – 4%). 
 

Tipuri de cheltuieli pentru 2011-2015 (linii de buget) 
Suma 

totală în 
Euro 

Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL 254800 

Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de 
implementarea strategiei de dezvoltare locală 

40500 

Cheltuieli pentru închirierea si/sau renovarea unor locaţii, inclusiv plata utilităţilor (căldură, 
lumină, etc.) 

56000 

Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, precum şi a 
altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL 

16500 

Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia si mentenanta de mijloace de transport 15900 
Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 4700 

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale) 20000 

Cheltuieli legate de transport 17200 

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare 
rurală, seminarii etc. 

3500 

Cheltuieli financiare și juridice (audit financiar, comisioane bancare, gestiune cont, etc) 15000 
Evenimente informare -comunicare (suportate din bugetul de animare) 0 

Consumabile de birou și publicații 12000 

TOTAL 456100 

 
 

Componenta b Suma anuală Euro (ani 
2011,2012,2013) 

Suma totală în Euro 
(2011-2015) 

Venituri – ajutor public 38066,66 114200 

Cheltuieli 38066,66 114200 
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Bugetul pentru acțiuni de animare a teritoriului și instruire  
 
Pentru Componenta b - Cheltuieli de instruire şi animare va fi repartizat un buget de 114.200 euro care va 
acoperi cheltuieli precum:  

 Studii ale zonei;  

 Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală;  

 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală;  

 Evenimente de promovare;  

 Instruirea liderilor locali.  
Activitățile de animare a teritoriului și de instruire la nivelul GAL vor fi dezvoltate ulterior, sub forma unor fișe 
de proiect sau de acțiuni, așa cum se înțelege din prezentarea măsurii în PNDR, capitolul indicatori ”1 acțiune = 
1 proiect”, acţiuni privind dobândirea de competenţe(1 acţiune = 1 sesiune de instruire) acţiuni privind 
animarea teritoriului (1 acţiune = 1 seminar de animare). 
 

VII.4 Dispozitivul de comunicare şi informare  
 
Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele iniţiale, de constituire a 
parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea parteneriatului ca GAL în acţiunile de sale de 
funcţionare, instruire şi animarea teritoriului. În acest context, vor fi precizate metodologia şi instrumentele 
necesare (întâlniri – conferinţe tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de lucru, afişe, publicaţii, acces la baze de 
date, elaborare şi diseminare de materiale, mas-media etc.) pentru informare şi comunicare (destinat 
locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului) în legătură cu buna funcţionare a GAL şi 
implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală.  
 
Mecanismul de comunicare și informare aferent implementării strategiei are ca scop principal dezvoltarea unui 
suport pentru diseminarea eficientă a informaţiilor relevante către beneficiari, în așa fel încât aceștia să dețină 
informațiile necesare implementării cu succes a strategiei de dezvoltare conform cadrului legislativ și 
instituțional existent. Comunicarea și informarea reprezintă o activitate importantă pentru asigurarea 
îndeplinirii obiectivelor stratregice și în realizarea dezvoltării teritoriului.  
Obiectivele mecanismului de comunicare și informare sunt:  

 să ofere potenţialilor beneficiari informaţii complete, clare şi actuale, oferind astfel posibilitatea 
elaborării unor proiecte de calitate, care șă răspundă cerințelor tehnice și strategice pentru obținerea 
finanțării;  

 să contribuie la conştientizarea, în rândul publicului larg, privind beneficiile pe care le oferă strategia, 
în special din punct de vedere al creionării direcțiilor de dezvoltare la nivel local;  

 creşterea încrederii beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari în măsurile cuprinse în PNDR și SDT şi 
motivarea acestora de a iniţia şi derula proiecte de dezvoltare la nivelul teritoriului.  

Mecanismul propus va sprijini furnizarea de informaţii cu privire la activităţile legate de implementarea 
proiectelor programului operaţional (management, monitorizare, evaluare, etc.) şi, de asemenea, va garanta 
vizibilitatea şi transparenţa operaţiunilor co-finanţate. Prin acest mecanism, GAL va pune la dispoziţie informaţii 
clare şi folositoare despre măsurile de finanţare, activităţile pe care le derulează, criterii de eligibilitate ale 
beneficiarilor și proiectelor, încurajează iniţiativa locală şi crearea de parteneriate. Indiferent de mijloacele de 
comunicare folosite, se vor promova principiile de bază ale participării şi implicării beneficiarilor la identificarea, 
elaborarea şi implementarea proiectelor. 
 
Principiile care stau la baza strategiei Planului de comunicare sunt:  

 transparența (capacitatea de a furniza informație obiectivă și corectă referitoare la activitățile GAL 
pentru implementarea strategiei;  

 flexibilitatea (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul intern și extern);  

 eficiența (utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim);  

 particularitatea – suplimentar faţă de informaţiile cu caracter general, mesajele pot fi construite în 
funcţie de specificul fiecărui grup ţintă.  

Grupurile ţintă ale mecanismului de comunicare - informare sunt:  

 Potenţialii beneficiari aşa cum sunt ei definiți în fișele de măsuri;  
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 Partenerii implicați în elaborarea și implementarea strategiei (reprezentanți ai instituţiilor 
administraţiei publice locale de la nivelul tertiroriului, reprezentanți ai partenerilor din sectorul 
economic și de afaceri, reprezentanți ai sectorului societății civile);  

 Publicul general - atât la nivelul teritoriului cât și la nivel județean și regional (cetăţeni care pot fi 
afectați pozitiv sau negativ prin implementarea strategiei)  

Mijloacele de comunicare care vor fi utilizate în cadrul mecanismului de comunicare – informare vor cuprinde 
cel puțin următoarele, fără însă a se limita doar la acestea:  

 Un web-site special dedicat GAL (www.valeamostistei.ro);  

 Conferinţe, seminarii şi workshop-uri;  

 Conferinţe de presă/comunicate de presă;  

 Grupuri de lucru;  

 Caravane în teritoriu;  

 Listă cu întrebări frecvente postată pe site (FAQ);  

 Materiale de prezentare tipărite și audiovideo (buletine informative, afișe, filme documentare, broșuri, 
fluturași, cărți de vizită, etc.);  

 Ghiduri, manuale şi alte documente operaționale;  

 Materiale de prezentare electronice;  

 Sesiuni de instruire.  
Astfel, pe măsură ce strategia este implementată, în baza monitorizărilor privind activitatea de comunicare, 
specialiștii în comunicare ai GAL pot decide adăugarea de noi instrumente adecvate situațiilor întâlnite sau 
reprioritizarea celor menționate.  
 
Multiplicatori ai informaţiilor relevante  
 
Va fi conturată la nivelul teritoriului o rețea informală de multiplicatori de mesaje pentru a maximiza impactul 
diseminării informaţiilor asupra diferitelor grupuri ţintă. Principalii multiplicatori de informaţii snt partenerii de 
la nivelul teritoriului. Prin intermediul mijloacelor de comunicare proprii, aceștia vor disemina informațiile 
primite de la GAL către alți membri ai grupurilor țintă (de ex. vor putea afișa pe propriile website-uri 
informațiile primite sau link-uri către website-ul GAL, vor putea posta afișele referitoare la evenientele 
organizate ăn cadrul imple,entării SDT, etc).  
Activităţi de comunicare - informare  
Activităţile de comunicare se vor concentra în două direcţii:  

 Furnizarea de informaţii privind implementarea SDT;  

 Informări cu privire la performanţele activităţii GAL referitoare la implementarea SDT.  
1. Elaborarea elementelor de identitate vizuală pentru Strategia de Dezvoltare a Teritoriului Identitatea 
vizuală a GAL reprezintă firul roșu al mecanismului de comunicare – informare. Aceasta va asigura coerența 
mecanismului și crearea la nivelul receptorilor informațiilor o mai mare ușurință în reținerea mesajelor legate 
de SDT. Astfel toate mesajele transmise referitoar la SDT vor cuprinde cel puțin următoarele informații: numele 
Grupului de Acțiune Locală care implementează strategia, sintagma: ”Strategia de Dezvoltare a Teritoriului …” . 
Acestor informații minimale se pot adăuga elemente vizuale care să asigure crearea unei imagini proprii 
teritoriului – de ex. logo, slogan, etc, astfel încât comunicarea speficică să poată fi ușor de recunoscut la nivelul 
publicurilor țintă. Aceste elemente vor fi inserate în toate materialele tipărite sau electronice care vor fi făcute 
publice referitoare la Strategie după aprobare. 
2. Administrarea și menținerea la zi a conținutului website-ului www.valeamostistei.ro Presupune crearea 
unei ”biblioteci” a documentelor și informațiilor utilizate de-a lungul implementării strategiei. Tot prin 
intermediul website-ului pot fi puse la dispoziția publicurilor țintă și rapoarte, sinteze interimare și finale asupra 
rezultatelor implementării strategiei. Acest instrument oferă vizibilitate și către publicurile țintă care nu sunt 
neapărat localizate la nvelul teritoriului. La acest moment website-ul este funcțional și cuprinde:  

 home page – prezentarea generală a teritoriului (cu inserarea elementelor de identitate vizuala – logo)  

 componenţa teritoriului (link catre pagina oficială a fiecărei localități aparţinând teritoriului)  

 harta regiunii cu marcarea localităților centru de comună/oraş  

 prezentare GAL (extras din statut, organigramă, echipă, contacte)  

 prezentarea proiectului prin care a fost realizată strategia  

 strategia de dezvoltare a teritoriului (pe capitole), cu posibilitatea adăugării unui modul dedicat 
proiectelor gestionate – care să poată realiza rapoarte de căutare  

 media (upload galerie foto/video)  
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 link-uri utile (către instituţii relevante, PNDR etc.)  

 finanţatori  

 parteneri  

 (resurse utile – cu posibilitatea de upload documente)  

 noutăti  

 contact  
 
Diseminarea rezultatelor implementării strategiei  
 
Va fi realizată atît la nivelul GAL – prin instrumentele și mijloacele menționate - cât și al beneficiarilor de 
finanțare. Este de așteptat ca printre clauzele contractuale să se regăsească și una referitoare la obligațiile de 
promovare a liniilor de finanțare prin care se implementează proiectele. Cel puțin formularea ”GAL ......, AXA 
LEADER, finanțare PNDR” va fi regăsită pe toate materialele de comunicare ale viitorilor beneficiari ai GAL.  
 
Monitorizarea și evaluarea eficienței mecanismului de comunicare și informare  
Vor fi realizate rapoarte privind comunicarea – informarea și rapoarte trimestriale privind acoperirea mass 
media. 

 

VII.5 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului  
 
În contextul implementării Stratgiei de Dezvoltare a Teritoriului sunt prevăzute activități de gestionare de 
finanțări nerambursabile pe bază de propuneri de proiecte din partea beneficiarilor. Astfel, proiectele pot trece 
prin mai multe faze, după cum urmează:  

 asistenţă pentru pregătirea şi elaborarea proiectului: comunicare - informare, sprijin în întocmirea de 
proiecte (după caz);  

 depunerea şi înregistrarea proiectelor;  

 verificarea administrativă şi a eligibilităţii proiectelor;  

 evaluarea tehnică și financiară (poate conține și o subetapă de vizite de teren pentru evaluarea 
propunerii);  

 ierarhizarea tuturor proiectelor primite la o anumită rundă, în funcţie de scorurile obţinute în procesul 
de evaluare şi de recomandările pentru aprobare;  

 selecţia proiectelor în cadrul Comitetului de Selecție;  

 evaluarea tehnică și financiară de către CRPDRP și notificarea beneficiarilor;  

 semnarea contractelor de finanțare şi deschiderea finanţărilor;  

 finanţarea şi implementarea proiectelor;  

 monitorizarea şi controlul implementării proiectelor;  

 închiderea proiectelor;  

 diseminarea rezultatelor.  

 

VII.5.1 Cadrul instituțional de implementare a proiectelor  
 
Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului, este necesară cooperarea mai multor instituții, 
entități în diferite faze ale acesteia, având fiecare roluri bine definite și delimitate.  
 
Astfel, principalii actori sunt: Grupul de Acțiune Locală – la nivelul teritoriului - ca repsonsabil principal de 
implementarea strategiei, DADR/CRPDRP la nivel județean, ca entitate implicată în gestionarea contractelor de 
finanțare și în controlul, monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor și Agenția de Plăți – la nivel 
național – cu rol important în gestionarea financiară a implementării proiectelor și în controlul monitorizarea și 
evaluarea implementării proiectelor. 
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Faze ale implementării 
strategiei 

GAL DADR/CRPDRP Agenția de Plăți 

Gestionarea procesului 
identificare, primire si 
selecție a proiectelor (până 
la momentul transmiterii 
rapoartelor de selecție către 
CRPDRP)  
 

- Definitivarea procedurilor 
și a documentelor 
operaționale  
- Lansarea apelurilor de 
propuneri de proiecte  
- Comunicare – informare cu 
potențialii beneficiari  
- Primirea propunerilor de 
proiecte  
- Verificarea eligibilității 
aplicanților și a proiectelor 
și a conformității 
administrative a 
propunerilor de proiecte 
primite  
- Evaluarea tehnica și 
financiară – din perspectiva 
criteriilor de selecție la 
nivelul teritoriului  
- Selectarea proiectelor 
propuse spre finanțare de 
către Comitetul de Selecție 
al GAL  
- Transmiterea rapoartelor 
de selecție către 
CDRPDR/DADR și a 
documentației aferente  
- Arhivare documente  

- Paricipare ca observator la 
ședințele Comitetului de 
Selecție  
 

 

Evaluarea proiectelor 
propuse spre finanțare de 
către gestionarul fondurilor  
 

 - Controlul administrativ al 
dosarelor  
- Evaluare tehnică/vizite de 
evaluare în teren  
- Notificări către beneficiari  

- Controlul administrativ al 
dosarelor  
- Notificări către beneficiari 

Monitorizare și evaluare 
implementării proiectelor 
(control) 

- Vizite de monitorizare 
proiecte în implementare  
- Gestionarea informațiilor 
primare privind numărul și 
tipul proiectelor, durata lor 
și parametrii tehnici și 
financiari ai acestora în 
varianta finală, transmisă 
spre știință de către 
CRDPDR/DADR  
- Înregistrare evidențe ale 
progresului proiectelor în 
SIM  
- Arhivare documente  

- Gestionare sistem de 
contractare  
- Gestionarea 
amendamentelor la 
contractele de finanțare, a 
notificărilor referitoare la 
contracte  
- Arhivare documente  
 

- Vizite de 
control/monitorizare 
proiecte în implementare  
 

Gestionarea financiară a 
implementării proiectelor  
 

Cu scopul de a facilita 
învățarea privind 
gestionarea financiară, este 
de dorit ca GAL să fie 
cosemnatar al contractului 
de finanțare ( fără atribuții 
în gestionarea contractului)  
 

 - Gestionare sistem de 
prefinanțare  
- Gestionarea dosarelor de 
rambursare/cererilor de 
rambursare  
- Plăți către beneficiari  
- Arhivare documente 
financiare  
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VII.5.2 Circuitul proiectelor  
 
1. GAL lansează apelul de selecție a proiectelor, folosind mecanismul de comunicare – informare propus  
2. Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL,  
3. GAL efectuează verificarea conformității proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate  
4. Evaluarea și selecția proiectelor la nivelul GAL, pe baza strategiei, utilizând criteriile stabilite în fișele de 
măsuri aferente strategiei  
5. Transmiterea rapoartelor de selecție și a proiectelor selectate de către GAL la Centrul Regional de Păți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit (CRPDRP)  
6. CRPDRP verifică eligibilitatea proiectelor și se efectuează verificarea pe teren a potențialului beneficiar de 
către structurile teritoriale ale APDRP  
7. CRPDRP transmite o notificare către beneficiar și către GAL, de înștiințare cu privire la aprobarea sau 
neaprobarea proiectului  
8. Încheierea contractului între beneficiar și Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 
(CRPDRP). 
 

VII.5.3 Mecanismul de implementare  
 
VII.5.3.3 Gestionarea zilnică a implementării  
 
GAL - prin compartimentul său administrativ - este responsabil cu managementul și implementarea eficientă, 
efectivă și corectă a strategiei propuse, astfel că acesta trebuie să:  

 se asigure că operațiunile sunt selectate pentru finanțare în conformitate cu criteriile specifice 
propuse prin strategie;  

 garanteze înregistrarea și stocarea informațiilor statistice privind implementarea, într-o formă  
adecvată pentru monitorizare și evaluare, în sistemul informatic (SIM);  

 se asigure că beneficiari sunt informați asupra obligațiilor ce le revin ca urmare a acordării finanțărilor;  

 se asigure că evaluările sunt realizate în termenele prevăzute în calendarul de implementare;  

 conducă activitățile Comitetului de selecție a proiectelor și să-i transmită acestuia documentele  
necesare pentru monitorizarea implementării programului în lumina obiectivelor sale specifice;  

 să asigure respectarea obligațiilor în ceea ce privește publicitatea și înformarea;  

 să întocmească rapoartele anuale privind progresele realizate și să le prezinte Comitetului Director și 
Comitetului de selecție a proiectelor.  

 
De asemenea, GAL va fi, prin structura sa de management, responsabil pentru desfășurarea procedurilor de 
achiziții publice având în vedere regulile specifice PNDR și în conformitate cu legislația națională în vigoare.  
La nivelul GAL va fi elaborat un regulament de organizare și funcționare care va fi adus la cunoștința întregii 
echipe executive și va detalia cadrul în care se vor derula activitățile zilnice privind implementarea strategiei.  
Implementarea strategiei aprobate se va realiza pe baza unui plan de activități anual care va fi elaborat de către 
compartimentul administrativ pornind de la calendarul estimativ de implementare propus în strategie. 
 Acest plan va conține elementele obligatorii care să permită luarea operativă a deciziilor asupra implementării 
proiectului (inclusiv identificarea posibilelor probeme) dar și ghidarea gestionării zilnice a implementării 
(activități, subactivități, durată estimată, termene limită, responsabili, resurse alocate, indicatori de 
implementare).  
Procedurile privind gestionarea operativă a resurselor materiale, a resurselor umane, proceduri privind 
managementul comunicării urmează a fi dezvoltate din momentul demarării activităților necesare 
implementării strategiei. Acestea vor urma schița prezentată în tabelul de mai jos. 
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Activitate de management Proceduri Documente care vor fi 
dezvoltate/documente existente 

Gestionarea zilnică a 
implementării  
 
 
 

Planificarea activităților  Calendarul activităților  

Delegarea responsabilităților  Formular de delegare  

Comunicare internă  Raport de activitate lunar Minute 
întâlniri  
 

Managementul resurselor 
umane  
 
 

Procedura de recrutare resurse 
umane  

Fișe de post  
 

Procedura de evaluare a 
resurselor umane  

Fișă de evaluare  
 

Dezvoltare resurse umane 
(instruire) 

Fișă de analiză a nevoilor de training  

Gestionare financiară  Plata și controlul financiar al 
plății  

Documente contabile  

Eligibilitatea costurilor  Contractul de finanțare  

Gestionarea achizițiilor 
publice  

Elaborarea documentației de 
achiziție publică (servicii, lucrări 
sau furnizare)  

Dosarul de achiziție publică  

Gestionarea informațiilor  Procedură de păstrarea și 
arhivarea documentelor  

Fișa de arhivare  

Procedura de transmitere a 
documentelor  
 

- Scrisoare de înaintare;  
- Confirmare de primire  

Securitatea IT  
 

Lista utilizatorilor sistemului și a 
drepturilor de acces a acestora  

 
Principalele proceduri pentru implementarea eficientă și corectă a strategiei (proceduri de controlul 
documentelor și al înregistrărilor, proceduri de verificare a conformităților, proceduri privind acțiuni corective, 
de elaborare a documentelor operaționale, etc) sunt prezentate mai jos. 
 
1.Organizarea apelurilor de propuneri de proiecte  
Luând în calcul fondurile disponibile, priorităţile și măsurile stabilite prin Strategia de Dezvoltare eritoriului, GAL 
va organiza apeluri de primire a propunerilor de proiecte pentru finanţare. Se estimează că vor fi organizate 
două runde de astfel de apeluri în fiecare an calendaristic de implementare a streategiei, păstrându-se 
principiul n+2 aplicabil finanțărilor din fonduri europene pentru perioada 2007-2013.  
Consiliul Director al GAL poate lua decizia organizării unei runde suplimentare în cazul în care fondurile 
disponibile nu au fost în totalitate alocate proiectelor aprobate în rundele precedente. GAL va face publice 
termenele-limită stabilite pentru depunerea proiectelor, precum şi condiţiile de finanţare pentru fiecare apel 
de propuneri de proiecte, conform fișelor de măsuri aferente strategiei. Proiectele se primesc din partea 
aplicanților eligibili - aşa cum sunt definiţi în cadrul fiecărei fișă de măsuri, pentru fiecare apel de propuneri de 
proiecte lansat de GAL, până la data şi ora limită anunțate.  
2. Lansarea apelurilor pentru primirea propunerilor de proiecte se va realiza pe baza unei Fișe a apelului. 
Aceasta va conține minimum următoarele informații:  

 Codul apelului de proiecte pentrucare se lanseaza apelul  

 Măsura în cadrul căreia se primesc propunerile de proiecte  

 Data limită până la care se primesc propunerile de proiecte  

 Tipul/tipurile de aplicanți eligibili  

 Criteriile de eligibilitate ale propunerilor de proiecte  

 Criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte  

 Sursa unde este disponibil ghidul solicitantului modelul dosarului de aplicație precum și alte informatii 
relevante pentru potențialii aplicanți (adresa, telefon, fax și website)  

 Calendarul estimativ al procedurilor de evaluare și selecție  

 Calendarul estimativ al sesiunilor de inforare, promovare, pregătire a propunerilor de proiecte  

 Alte informații relevante  
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 Datele de contact ale persoanelor responsabile de comunicarea cu potențialii beneficiari la nivelul GAL  
 

3. Activitățile de informare/promovare Pentru această activitate se va întocmi un raport de activitate care va 
conține cel puțin următoarele informații (model în Anexa):  

 Localizarea activității de informare (unde s-a derulat)  

 Lista participanților la activități  

 Obiectivul activității  

 Durata activității  

 Întrebări la care nu s-a putut răspunde pe durata activității  

 Pași următori planificați în urma activității (de ex. urmează să se obțină clarificări pe domeniul X și se 
vor posta răspunsurile pe pagina web a GAL, etc)  

 Cine a derulat activitatea  

 Fișa de evaluare a evenimentului de informare  
 
4. Sprijin pentru potențialii aplicanți Pe durata cuprinsă între lansarea apelului de primire a propunerilor de 
proiecte și cu o săptămână înainte de termenul limită de primire a propunerilor de proiecte, personalul GAL 
responsabil de informare, promovare vor oferi clarificări potențialilor beneficiari interesați. Toate răspunsurile 
date întrebarilor de clarificare primite la nivelul GAL în afara întâlnirilor publice de informare /promvar vor fi 
făcute publice cel puțin pe pagina web a GAL și în format tipărit pus la dispoziția potențialilor beneficiari cu 
ocazia altor întâlniri la nivelul teritoriului. În măsura în care există o bază de date cu datele electronice de 
contact (adrese e-mail) ale potențialilor beneficiari, răsounsurile vor fi transmise și prin acest canal. 
 
În măsura în care se constată la nivelul teritoriului nevoia de asistență tehnică de specialitate în elaborarea 
proiectelor (principii generalede elaborare a unui proiect), cu sprijinul unor consultanți externi pe termen scurt, 
se pot organiza scurte sesiuni introductive pe tema elaborării proiectelor la nivelul teritoriului. Vor fi invitați toți 
participanții la evenimentele de informare promovare a apelurilor de proiecte din runda respectivă. Pot fi 
organizate maximum 2 astfel de sesiuni introductive în fiecare dintre primii 2 ani de implementare a strategiei. 
 

5. Depunerea și primirea propunerilor de proiecte  
Proiectele pot fi depuse fie direct, la sediul GAL, cel mai târziu la data şi ora limită anunţate, fie pot fi expediate 
prin poştă, cu confirmare de primire (expedierea fiind înregistrată, prin ştampila poştei pe plic, cel mai târziu la 
data limită anunţată). În momentul depunerii, proiectele depuse primesc un număr de înregistrare/code de 
identificare şi intră în procesul de evaluare pentru finanţare. Proiectele depuse sau expediate după data sau ora 
limită de depunere vor fi returnate aplicanților însoțite de o notă privind motivarea returnării. Odată cu 
primirea proiectelor, datele relevante pentru mecanismulde monitorizare evaluare vor fi înregistrate în 
Sistemul Informatic de Management.  
 
6. Verificarea eligibilității aplicanților și a propunerilor de proiecte (conformitatea administrativă)  
După depunerea şi înregistrarea lor în baza de date, propunerile de proiecte trec printr-un proces de verificare 
realizat de angajații GAL cu atribuțiuni în acest sens. Aceștia vor realiza verificarea cu ajutorul Sistemului 
Informatic de Management. 
 
În această etapă, se verifică dacă:  

a) a fost respectat termenul limită anunţat (proiectele au fost primite la data şi ora limită anunţate);  

b) propunerea de proiect este conformă şi completă şi include toate documentele solicitate; se va 
verifica dacă este completata pe formularul specific pus la dispozitie de către GAL, dacă toate rubricile 
sunt completate şi dacă sunt ataşate la dosar toate documentele solicitate şi menţionate ca fiind 
obligatorii în Ghidul Solicitantului).  

 
Proiectele care îndeplinesc ambele criterii mai sus menţionate vor trece în faza următoare: de verificare a 
eligibilităţii.  
Proiectele care nu conţin toate documentele solicitate, completate corespunzător, pe formularele puse la 
dispoziție de GAL, vor fi respinse în această etapă.  
Verificarea eligibilității se referă atât la eligibilitatea aplicantului cât și la cea a proiectului propus, pe baza 
criteriilor stabilite prin fișele de măsuri curinse în strategie.  
Proiectele care nu întrunesc aceste criteriile de eligibilitate sunt respinse ca neeligibile şi nu intră în faza 
următoare de evaluare tehnică și financiară. 
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 Aplicanților care au depus proiecte neeligibile li se comunică motivele respingerii, în decurs de 1 lună de la 
termenul limită de depunere a proiectelor. 
 

7. Evaluarea tehnică și financiară la nivelul GAL a propunerilor de proiecte primite  
Toate proiectele care sunt considerate eligibile eligibile trec într-o fază superioară de evaluare tehnică și 
financiară.  
 
Evaluarea urmăreşte analiza în detaliu a mai multor elemente care să conducă la realizarea unui proiect cu 
impact pozitiv asupra dezvoltării teritoriului. Echipa de evaluatori se va asigura că proiectele pentru care se 
solicită finanţarea sunt bine justificate, aduc beneficii măsurabile, abordează în mod integrat problemele 
identificate a nivelul teritoriului și promovează parteneriatul în realizare activităţilor specifice proiectelor. 
 
În măsura în care se constată că este neesar, GAL poate angaja consultanți pe termen scurt care sa-i sprijine în 
activitatea de evaluare tehnică și financiară a propunerilor de proiecte eligibile.  
 
Metodologia de evaluare urmează a fi definitivată înainte de lansarea apelurilor de propuneri de proiecte, dar 
va conține cel puțin următoarele aspecte:  

 fiecare propunere de proiect va fi analizată independent de către 2 evaluatori.  

 fiecare evaluator va intocmi o fișă de evaluare și notare individuală.  

 pe baza fișelor individuale, echipa de evaluatori se va întruni într-o ședință comună de evaluare și va 
discuta fiecare propunere de proiect și va face recomandări privind finanțarea, nefinanțarea sau 
returnarea către aplicant pentru îmbunătățiri.  

 echipa de evaluatori va stabili de comun acord o ierarhizare a proiectelor propuse spre finanțare, 
precum și liste cu propunerile de proiect recomandate spre nefinanțare și/sa returnare spre 
îmbunătățire. Acestea, împreună cu motivațiile pentru fiecare recomandare în parte vor constitui 
materialul de lucru al Comitetului de Selecție a proiectelor.  

 
8. Selectarea proiectelor de către Comitetul de Selecție al GAL  
 
Comitetul de selecţie se întruneşte pentru fiecare apel de proiecte lansat de către GAL (dar de minim 2 ori pe 
an). Şedinţele sunt convocate de către Preşedintele Comitetului de selecţie şi secretariatul este asigurat de 
către personalul executiv al GAL.  
 
Sunt invitaţi să participe la şedinţă toți membrii titulari, iar în condiţiile în care aceştia nu pot participa, vor 
informa Preşedintele şi vor delega membrii supleanţi.  
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În ceea ce priveşte 
selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 
este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din 
mediul privat şi societate civilă.  
 
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor 
de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR).  
În cazul a 3 absenţe succesive nejustificate ale membrului titular şi/sau supleantului său, Preşedintele poate 
propune Adunării Generale excluderea sa din comitetul de selecţie. În situaţii excepţionale, membrii 
Comitetului de selecţie pot fi consultanţi şi în afara şedinţelor, în scris atunci când este nevoie urgent de un 
punct de vedere cu privire la un anumit proiect.  
Pot fi invitate la şedinţele comitetelor de selecţie şi alte persoane, cu statut de observator, cum ar fi:  

- reprezentanţi ai unor instituţii judeţene;  

- experţi externi;  

- iniţiatori ai proiectelor;  

- alte persoane, la propunerea membrilor Comitetului de selecţie.  
 
Pentru analiza proiectelor depuse se vor avea în vedere criteriile specifice de fianțare aplicabile fiecărei măsuri 
în parte. Acestea vor ține cont de o serie de criterii general aplicabile proiectelor inițiate la nivelul teritoriului 
”Valea Mostiștei”, printre care se vor regăsi:  

 proiectul se încadrează în priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului;  
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 proiectul crează valoare economică durabilă;  

 proiectul are un caracter inovator  

 proiectul presupune ameliorarea unor probleme de mediu;  

 proiectul încurajează asocierea, cooperarea, formarea de legături la nivel de teritoriu;  

 proiectul se adresează tinerilor;  

 proiectul se adresează grupurilor de producători, asociaţii, parteneriate;  
Decizia cu privire la proiectele recomandate spre finanțare este transmisă de către Directorul Executiv Centrului  
Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.  
Odată cu transmiterea raportului de selecție si a documentelor aferente propunerilor de proiecte, 
implementarea strategiei va intra pe pista de control a APDRP dezvoltată special pentru această Axă. GAL 
”Valea Mostiștei” urmează să deruleze activități de monitorizare și evaluare conform responsabilităților sale în 
acțiunile care urmează. 
 
Calendar estimativ pentru implementarea măsurilor de finanțare din cadrul strategiei 
 

Activitate Perioada și durata popusă Responsabil 
Lansare apeluri pentru propuneri 

de proiecte (toate măsurile) 

Luna 3, anul I de implementare a strategiei; 

Luna 9, anul I de implementare; 

Luna 2, anul II de implementare; 

Luna 5, anul II de implementare; 

Luna 3, anul III de implementare; 

Luna 8, anul III de implementare; 

Grupul de Acțiune 

Locală Valea 

Mostiștei 

Informare, promovare, sprijin în 

inițierea și dezvoltarea de 

proiecte 

Luna 2-5, anul I de implementare; 

Luna 9-10, anul I de implementare; 

Luna 2, anul II de implementare; 

Luna 5-6, anul II de implementare; 

Luna 3-4, anul III de implementare; 

Luna 8-9, anul III de implementare; 

Grupul de Acțiune 

Locală Valea 

Mostiștei 

Termene limită pentru primirea 

propunerilor de proiecte 

Luna 5, anul I de implementare; 

Luna 10, anul I de implementare; 

Luna 3, anul II de implementare; 

Luna 6, anul II de implementare; 

Luna 4, anul III de implementare; 

Luna 9, anul III de implementare; 

Grupul de Acțiune 

Locală Valea 

Mostiștei, 

beneficiarii 

proiectelor 

Verificarea eligibilității aplicanților 

și a propunerilor de proiecte 

(conformitatea administrativă) la 

nivelul GAL 

Luna 5, anul I de implementare; 

Luna 10, anul I de implementare; 

Luna 3, anul II de implementare; 

Luna 7, anul II de implementare; 

Luna 4, anul III de implementare; 

Luna 10, anul III de implementare; 

Grupul de Acțiune 

Locală Valea 

Mostiștei 

Evaluare tehnică și financiară la 

nivelul GAL 

Luna 6, anul I de implementare; 

Luna 10-11, anul I de implementare; 

Luna 3-4, anul II de implementare; 

Luna 7, anul II de implementare; 

Luna 4-5, anul III de implementare; 

Luna 10, anul III de implementare; 

Grupul de Acțiune 

Locală Valea 

Mostiștei 

Întrunire comitet de selectie 

pentru analizarea și avizarea 

raportului de evaluare 

Luna 6-7, anul I de implementare; 

Luna 11- 12, anul I de implementare; 

Luna 4, anul II de implementare; 

Luna 8, anul II de implementare; 

Luna 5, anul III de implementare; 

Luna 11, anul III de implementare; 

Grupul de Acțiune 

Locală Valea 

Mostiștei 

Transmiterea către AM județean Luna 7, anul I de implementare; Grupul de Acțiune 
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a propunerilor de acordare a 
finanțării 

Luna 12, anul I de implementare; 
Luna 4, anul II de implementare; 
Luna 8, anul II de implementare; 
Luna 5, anul III de implementare; 
Luna 11, anul III de implementare; 

Locală Valea 
Mostiștei 

Controlul administrativ al 
dosarelor de către AM 
județean - CRPDRP*) 

*) timp estimat, timpul real 
depinzând de AM județean 

Luna 7-8, anul I de implementare; 
Luna 12, anul I de implementare- luna I, 
anul II de implementare; 
Luna 4-5, anul II de implementare; 
Luna 8-9, anul II de implementare; 
Luna 5-6, anul III de implementare; 
Luna 11-12, anul III de implementare; 

AM județean 
(CDRPDR) 

Notificare aplicanți privind 

semnarea contractelor 

Luna 8, anul I de implementare; 
Luna 2, anul II de implementare; 
Luna 5, anul II de implementare; 
Luna 9, anul II de implementare; 
Luna 6, anul III de implementare; 
Luna 12, anul III de implementare; 

APDRP 

Contractare*) 

*) timp estimat, timpul real 

depinzând de APDRP 

Luna 8, anul I de implementare; 
Luna 2, anul II de implementare; 
Luna 5, anul II de implementare; 
Luna 9, anul II de implementare; 
Luna 6, anul III de implementare; 
Luna 12, anul III de implementare; 

APDRP 

Implementarea proiectelor Cel mult 12 luni de la semnarea 
contractelor de finanțare 

Beneficiarii 
proiectelor 

Monitorizare implementare 

Perioada  de implementare a proiectelor Grupul de Acțiune 
Locală Valea 
Mostiștei și APDRP 

Control implementare Perioada  de implementare a proiectelor CDRPDR și APDRP 



Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei 

 

 

VII.5.4 Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei  
 
În cadrul GAL responsabilitatea monitorizării și evaluarii implementării strategiei revine conform statutului GAL 
Adunării Generale, și, prin delegare Consiliului Director și departamentului Administrativ. Atât Consiliul Director 
cât și departamentul administrativ raportează cel puțin de 2 ori pe an forurilor superioare privind calitatea 
implementării strategiei.  
 
Adunarea Generala a GAL este cea care aprobă respectivele rapoarte și care poate aproba propunerile 
corective.  
 
Sistemul de monitorizare  
Progresul, eficiența și eficacitatea Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului în raport cu obiectivele stabilite, vor fi 
măsurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat și de impact. Indicatorii principali menționați, la 
care se adaugă și indicatori financiari, sunt elaborați la nivelul fișelor de măsuri în așa fel încît să fie în 
concordanță cu indicatorii PNDR – în cadrul căruia se va implementa strategia, dar și cu direcțiie strategice 
prevăzute prin aceasta.  
 
Sistemul de monitorizare asigură colectarea datelor statistice și a indicatorilor de monitorizare conform 
prevederilor strategiei. Atribuții în furnizarea de informații cu privire la progresul implementării strategiei prin 
intermediul indicatorilor financiari, de realizare și de rezultat are Directorul Executiv și Expertul accesare 
fonduri structurale și de coeziune europene, precum și agenții de dezvoltare din cadrul departamentului 
administrativ.  
 
Adițional față de indicatorii propuși pentru fiecare măsură de finanțare, sistemul de monitorizare și evaluare de 
la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fiecare fază a implementării strategiei 
în care este implicat. 
 

Faze ale 
implementării 
strategiei 

GAL Indicatori 

Gestionarea 
procesului 
identificare, primire 
si selecție a 
proiectelor (până la 
momentul 
transmiterii 
rapoartelor de 
selecție către 
CRPDRP) 

-  Definitivarea procedurilor și a 
documentelor   operaționale 

-  Lansarea apelurilor de propuneri 
de proiecte 

-  Comunicare – informare cu 
potențialii beneficiari 

-  Primirea propunerilor de proiecte 
-  Verificarea eligibilității aplicanților 

și a proiectelor și a conformității 
administrative a propunerilor de 
proiecte primite 

-  Evaluarea tehnica și financiară – 
din perspectiva criteriilor de 
selecție la nivelul teritoriului 

-  Selectarea proiectelor propuse 
spre finanțare de către Comitetul 
de Selecție al GAL 

-  Transmiterea rapoartelor de 
selecție către CDRPDR/DADR și 
a documentației aferente 

-  Arhivare documente 

Număr de apeluri de propuneri lansate 
Număr      de      evenimente      publice      ce 
comunicare – informare derulate la nivelul 
teritoriului 
Număr     de     activități     de     sprijinire     a 
potențialilor   beneficiari   în   elaborarea   de 
proiecte 
Procentul   proiectelor   eligibile   din   totalul 
proiectelor depuse 
Număr    de    ședințe    de    de    selecție    de 
proiecte 
Numărul  maxim   de  zile  de  întârziere   în 
comunicarea cu beneficiarii   și CRPDRP 

Evaluarea 
proiectelor propuse 
spre finanțare de 
către gestionarul 
fondurilor 

- GAL nu are responsabilitate 
directă (GAL poate fi însă 
observator-invitat pentru aceste 
vizite) 
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Monitorizare și 
evaluare 
implementării 
proiectelor 

-  Vizite de monitorizare proiecte în 
implementare 

-  Gestionarea informațiilor primare 
privind numărul și tipul proiectelor, 
durata lor și parametrii tehnici și 

financiari ai acestora în varianta 
finală, transmisă spre știință de 
către CRDPDR/DADR 

-  Înregistrare evidențe ale 
progresului proiectelor în SIM 
-  Arhivare documente 

-  Număr de vizite de monitrizare a 
implementării proiectelor 

-  Rapoartele semestriale privind 
programul de finanțare sunt aprobate de 
către Adunarea Generală a GAL 

-  Funcționarea zilnică a SIM verificată de 
către CDRPDR/DADR prin accesarea 
paginilor dedicate rapoartelor sinteză 

Gestionarea 
financiară a 
implementării 
proiectelor 

- GAL nu are responsabilitate 
Directă 

 

 
Sistemul de monitorizare propus asigură:  

 Luarea deciziilor privind activitățile de gestionare a programului de finanțare sau depistarea 
problemelor în mod operativ;  

 Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;  

 Facilitarea coordonării între activităţile componentelor;  

 Monitorizarea şi raportarea la timp despre rezultatele și impactul implementării strategiei;  

 Transmiterea informaţiilor privind rezultatele implementării stratgiei este pusă la dispoziție factorilor 
de decizie de la nivelele superioare.  

 
Atribuții privind monitorizarea implementării proiectelor implementate conform strategiei are și APDRP (prin 

CRDRP) și Agenția de Plăți, conform instrucțiunilor existente în modelul planului de dezvoltare pe baza căruia a 

fost elaborată prezenta strategie.  

Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei la nivelul GAL  

Departamentul administrativ are responsabilitatea colectării, înregistrării, și stocării informațiilor statistice 

necesare monitorizării în conformitate cu prevederile fișelor de măsuri aferente strategiei, dar și alte 

date/informații necesare monitorizării suplimentare.  

În acest sens, GAL va dezvolta (achiziționa) un instrument de management informatic privind monitorizarea și 

evaluarea – Sistemul de Infrmatic de Management - și va fi responsabil de utilizarea, acestuia dar și de 

întreținerea și dezvoltarea ulterioară (prin intermediul unor experți specializați sau a unor servicii de 

specialitate) pentru a fi cât mai bine potrivit activităților GAL de implementare a stratetiei propuse. Informațiile 

înregistrate în sistemul informatic de management constituie baza pentru întocmirea rapoartelor de 

monitorizare necesare urmăririi stadiului implementării și a progresului.  

La nivelul GAL, informațiile din rapoarte vor fi folosite de către personalul executiv, Comitetul Director și 

Adunarea Generală în fundamentarea deciziilor privind implementarea strategiei.  Modalitatea în care va fi 

folosit Sistemul Informatic de Management (SIM) este descrisă orientativ, mai jos:  
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Activitate derulată de către GAL Date înregistrate în SIM 
Lansarea apelurilor pentru primirea 
propunerilor de proiecte 

toate datele cuprinse în fișă vor fi înregistrate în Sistemul 
Informatic de Management cel târziu la 2 zile după lansarea 
apelului de proiecte vizat. 

Activitățile de informare - comunicare datele      privind      localizarea      fiecărui      eveniment      public, 
participanții (date minimale de identificare), obiectivul activității 
și fișa de evaluare a evenimentului. 

Sprijiirea potențialilor aplicanți numărul de întebări/solicitări de clarificare primite la nivelul 
GALpe fiecare apel de propuneri de proiecte, precum și 
numărul persoanelor care au primit răspunsurile clarificatoare. 
Pentru sesiunile introductive realizate, se vor înregistra 
numărul participanților și rezultatele evaluării participanților la 
finalul sesiunii. 

Depunerea  și  primirea  de  propuneri 
de proiecte 

Date de identificare ale aplicantului ( așa cum au fost solicitate 
în  formularul  de  aplicație),  data  și  ora  primirii  și  inregistrării 
propunerii    de    proiect;    codul    /numărul    de    înregistrare    a 

propunerii 
Verificarea eligibilității aplicanților și a 
proiectelor și a conformității 
administrative a propunerilor de 
proiecte 

Datele  solicitate  pentru  probarea  eligibilității  se  înregistrează 
și pe baza lor SIM poate genera un raport de conformitate (tip 
da/nu) 

Evaluarea tehnica și financiară – din 
perspectiva criteriilor de selecție la 
nivelul teritoriului 

Scorurile obținute conform fișelor de evaluare individuale 

 
 

Pentru monitorizarea și evaluarea acțiunilor de animare a teritoriului și de dobândire de competențe vor fi 
elaborate pentru fiecare propunere de acțiune un set de indicatori specifici și metode de monitorizare aferente. 
Evaluarea la nivelul GAL a implmentării SDT se va realiza pe 2 paliere:  

- evaluarea internă, realizată de personalul GAL și de organele statutare de conducere ale GAL pe baza 
metodologiei minimale prezentate anterior;  

- evaluare externă independentă (realizată de către experți externi independenți) pe baza unei 
metodologii proprii, agreată și de GAL.  

 

VII.5.5 Corelarea acțiunilor administrative cu pista de audit  
 
Control şi audit  
GAL se obligă să asigure accesul autorităţilor județene și naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al 
serviciilor Comisiei Europene şi al Curţii Europene de Conturi, Departamentului pentru Luptă Antifraudă şi 
Oficiului European pentru Luptă Antifraudă în limitele competenţelor care le revin, la locul de implementare a 
strategiei, de a însoţi echipele de control şi de a pune la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi 
toate documentele aferente proiectului finanţat.  
Activitatea de control şi audit se desfăşoară atât în perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de 
monitorizare (maxim 5 ani de la semnarea contractului de finanţare).  
 
Pista de audit la nivelul GAL  
În calitate de beneficiar al fondurilor publice (provenite din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală și din fonduri naționale) GAL are obligaţia de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea 
strategiei aprobate, cheltuielile de funcționare, instruire și animare a teritoriului, precum și cele aferente 
acțiunilor de cooperare. Documentele referitoare la implementarea proiectelor inițiate de beneficiari în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală a teritoriului vor face obiectul unei pite de audit distinct, care va fi detaliată prin 
relațiile contractual ce se vor stabili între Agenția de Plăți și beneficiarii fiecărui proiect în parte.  
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Documentele pe care GAL are obligația să le păstreze în scopul asigurării unei piste de audit corespunzătoare a 
operaţiunilor effectuate vor fi arhivate în spatii special amenajate si destinate acestui scop, iar cheltuielile 
necesare activităților legate de arhivare vor fi cuprinse în bugetul de funcționare al GAL.  
GAL va arhiva toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a bugetului de 
funcționare a GAL, acțiunilor de instruire și animare a teritoriului precum și a acțiunilor de cooperare pe o 
perioadă de 5 ani de la semnarea contractului de finanţare.  
 
Documentele vor fi uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor cu ușurință. GAL va informa 
Autoritatea de Management privind locul unde sunt arhivate documentele şi va permite accesul tuturor 
organismelor abilitate să efectueze controale şi verificări. Orice modificare interveniță în privința locației unde 
se arhivează documentele va fi notificată Autorității de Management în termen de cel mult 5 zile de la data 
intervenirii ei. 
 
Spaţiul destinat arhivarii va îndeplini următoarele caracteristici: să fie amenajat astfel încât să asigure păstrarea 
în bune condiţii a documentelor, să se evite distrugerea fie intenţionată fie accidentală sau ieșirea neautorizată 
a documentelor din arhivă.  
 
Documente pe care GAL le va arhiva în mod obligatoriu:  

 documente referitoare la solicitarea finanţării strategiei și la aprobarea acesteia de către AM 
(documentația de candidatură și anexele acestuia, contractul de finanţare şi anexele acestuia);  

 documentele referitoare la procedurile de achiziţie publică derulate pentru desfășurarea activităților 
de funcționare a GAL, de instruire și animare a teritoriului precum și a acțiunilor de cooperare, ca bază 
legală pentru efectuarea unor cheltuieli;  

 documente referitoare la implementarea strategiei;  

 documente referitoare la contractele pe care GAL le derulează cu furnizori/prestatori de 
servicii/consultanți externi pentru derularea activităților propuse în strategie, la verificările fizice 
efectuate, la rezultatele obţinute, la verificarea şi aprobarea acestora de către GAL;  

 facturi şi documente justificative aferente acestora, liste de verificare, documente de plată;  

 rapoarte de audit şi de control întocmite în urma misiunilor de control (interne sau externe);  

 documentele contabile conform prevederilor legale;  

 rapoartele transmise către și aprobate de către AM.  
 
Pista de audit detaliată referitoare la implementarea proiectelor GAL va arhiva și păstra în aceleași condiții 
precizate mai sus toate dorumentele aferente tuturor apelurilor de proiecte lansate, așa cum au fost ele 
precizate în capitolul ”Mecanismul de implementare”. Astfel, lista documentelor va conține:  

 Fișele privind lansarea apelurilor de proiecte;  

 Rapoartele privind acțiunile de comunicare-informare referitoare la apelul lansat;  

 Rapoartele de verificare a eligibilității aplicanților și a propunerilor de proiecte (conformitatea 
administrativă);  

 Rapoartele de evaluare tehnică și financiară la nivelul GAL a propunerilor de proiecte primite ;  

 Procesele verbale ale comitetului de selecție;  

 Notificările prin care propunerile de proiect selectate sunt transmise către CDPDRP, Comunicările cu 
CDPDRP și AM.  

 
Toate documentele vor fi arhivate într-una din următoarele forme:  

 originale;  

 fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;  

 microfişe ale documentelor originale;  

 versiuni electronice ale documentelor originale;  

 documente care există doar în format electronic, caz în care se trebuie să se asigure securitatea 
sistemului informatic.  

 
Monitorizarea și evaluarea la nivelul CRPDRP/APDRP  
 
Nivelele superioare implicate în procesul de monitorizare evaluare vor putea accesa rapoartele generate prin 
intermediul SIM printr-o interfață web sau prin alte modalități uzuale de stocare/transport date.  
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Informațiile necesare monitorizării implementării SDT din punct de vedere al gestionării financiare vor fi 
colectate la nivelul CRPDRP, pe baza metodologiei interne de monitorizare și evaluare, din cererile de finanțare, 
respectiv cererile de plată întocmite de către beneficiari. Ele vor sta la baza calculării indicatorilor financiari, de 
realizare la nivel centralizat și pentru o parte a indicatorilor de rezultat necesari monitorizării și evaluării 
implementării SDT.  
 
CDRPDR și Agenția de Plăți pot verifica respectarea planificării privind implementarea SDT prin vizite de 
verificare pe teren și elaborarea rapoartelor aferente. Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în 
vedere anumite principii, cum ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, 
verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. 
 

VIII. COOPERARE, CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI 
 
Cooperare  
 
Grupul de Acțiune Locală ”Valea Mostiștei” va desfăsura activități de cooperare, așa cum sunt definite în cadrul 
măsurii 421: “proiecte de cooperare transnaţională (între România şi alte state membre sau nu) şi inter-
teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi alte grupuri/parteneriate care funcţionează după principiul 
LEADER, parteneriate public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art. 59, lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 sau oricăror altor grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care sau aibă un rol 
activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă locală, 
micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 din Fondul Eurpean pentru 
Pescuit) şi recunoscute de statul membru”. (PNDR, pag. 335).  
 
Pe durata perioadei de consultări publice în vederea elaborării strategiei, la nivelul GAL ”Valea Mostiștei” au 
fost deja înregistrate experienţe de cooperare cu un Grup de Acțiune Locală din Ungaria – ”Hajt a Csapat” (în 
traducere ”Echipa în acțiune”) din Tapiogyorgye.  
 
Obiectivele urmărite au fost:  

 Înţelegerea cât mai bună a filozofiei şi modului de lucru în programul LEADER;  

 Dobândirea de cunoștințe privind modul de organizare şi administrare a parteneriatului, 
implementarea strategiei;  

 Identificarea de tipuri de proiecte și proiecte punctuale realizate în cadrul programului LEADER.  
 
Ca rezultat al cooperării (o vizită de schimb de experiență), participanții au dobândit informații relevante 
privind modul de organizare și funcționare a GAL și informații despre modalitatea de elaborare a unei strategii 
de dezvoltare în manieră participativă și respectând specificul teritoriului. 
 
Pentru perioada următoare GAL Valea Mostiștei a pus deja bazele unor parteneriate cu GAL-uri din România 
(Satu-Mare) și Bulgaria (GAL ISPERIH), pentru care sunt anexate documente specifice.  
 
Crearea şi implementarea reţelei 
 
În implementarea strategiei propuse, GAL ”Valea Mostiștei” urmează să se implice în activitățile Rețelei 
Naționale de Dezvoltare Rurală. Conform PNDR (varianta decembrie 2009, pag. 458), Reţeaua Natională de 
Dezvoltare Rurală (denumită în continuare RNDR) are ca obiectiv general înrolarea energiei tuturor actorilor în 
procesul de dezvoltare rurală şi promovarea unui flux eficient de informaţii, schimburi de idei şi bune practici şi 
cooperarea dintre actori, grupând toate organizatiile si institutiile care sunt implicate în dezvoltarea rurală în 
vederea atingerii obiectivelor fixate prin PNDR. 
 
 Principalele activităţi ale RNDR în care GAL ”Valea Mostiștei” se va implica sunt:  

 Informare generală privind programul LEADER şi activitatea Grupurilor de Acţiune Locală;  

 Încurajarea activităţilor de studiu şi analiză ale teritoriului, măsuri pentru furnizarea informaţiei cu 
privire la strategia de dezvoltare locală;  
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 Furnizarea de servicii de formare pentru capacitatea de construcţie instituţională în vederea sprijinirii 
dezvoltării guvernanţei locale a GAL;  

 Sprijin pentru GAL şi alti posibili actori/parteneriate în vederea implementării proiectelor de cooperare 
intra-naţională şi transnaţională teritorială, inclusiv furnizarea accesului la baze de date pentru 
identificarea de parteneri;  

 Furnizarea liniilor directoare privind modul de identificare a bunelor practici şi a inovaţiilor, 
catalogarea, diseminarea şi transferul acestora;  

 
 

 Organizarea de întâlniri şi seminarii la nivel comunitar pentru cei activ implicaţi în dezvoltarea rurală, 
inclusiv Grupuri de Acţiune Locală;  

 Asigurarea costurilor de participare la evenimentele Reţelei Rurale Europene, contacte cu alţi 
parteneri şi membri ai RNDR pentru organizarea activităţilor în teritoriu şi implementarea strategiei de 
dezvoltare a zonei.  

 
La acest moment se află în derulare procesul de facilitare a formării Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, prin 
organizarea de întâlniri de lucru şi consultare la care au fost invitaţi să participe diverşi actori în dezvoltare 
rurală sub coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în calitate de Autoritate de Management, 
care asigură și secretariatul RNDR. 
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Data refacerii planului : 

 

04.03.2013 

       

         

Sume în  € 

Denumirea măsurii 

Ponderea măsurii 

în planul de 

finanţare 

Cost total 

Contribuţii publice 
Contribuţii 

naţionale 
Contribuţii private 

FEADER 

% din 

costul 

total 

% de 

contribuţie 

FEADR 

Suma % Suma % Suma % Suma % 

1. Creșterea valorii adăugate a 
produselor agricole (123 PNDR) 21% 40%             800,000 €  100% 320,000 € 40% 80,000 € 10% 400,000 € 50% 
2. Formare profesională, informare și 
consultanță (111 PNDR) 1% 80%               36,000 €  100% 28,800 € 80% 7,200 € 20% 0 € 0% 
3. Sprijin pentru creșterea valorii 
economice a exploatațiilor mici (121 
PNDR) 16% 40%             640,000 €  100% 256,000 € 40% 64,000 € 10% 320,000 € 50% 
4. Încurajarea activităților turistice 
de agrement (313 PNDR) 23% 68%             912,000 €  100% 620,160 € 68% 155,040 € 17% 136,800 € 15% 
5. Sprijin pentru crearea de 
microîntreprinderi din sectoare non-
agricole, în special meșteșuguri și 
servicii pentru populație  (312 PNDR) 23% 65%             882,000 €  100% 576,000 € 65% 144,000 € 16% 162,000 € 18% 
6. Proiecte de cooperare (421 PNDR) 1% 68%               40,000 €  100% 27,200 € 68% 6,800 € 17% 6,000 € 15% 
Asistență tehnică 15% 20%             571,100 €  100% 456,880 € 80% 114,220 € 20% 0 € 0% 

TOTAL 100% 59%           3,881,100 €  100% 2,285,040 € 59% 571,260 € 15% 1,024,800 € 26% 
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