
 
 

Scrisoare catre Parteneri  
Stimaţi Parteneri 

În urma lansării noii sesiuni de finanţare pentru aplicarea programului LEADER în România, prin 
PNDR 2020, Măsura 19.21, la data de 9 martie 2016, cu termenul de depunere până la 8 aprilie a noii 
strategii a Asociaţiei GAL Maramureş Vest (Parteneriat Public Privat) (GALMMV 2020), avem onoarea să 
vă invităm la întâlnirile noastre cu partenerii actuali şi cu cei interesaţi să fie membrii în viitorul 
parteneriat GALMMV 2020, pentru a pregăti  

 Strategia viitoare bazată pe realizările, rezultatele şi impactul vechii strategii şi  

 pe noile coordonate (context 2016, timp, sume alocate, calitatea strategiei a 
măsurilor propuse), a proiectelor-in faza idee sau mature ale comunităţilor (propuse 
pe orizontul de planificare 2014-2020-2023) 

 Planurile de acţiune comune ale Asociaţiei GALMMV şi a noului Parteneriat 
(Obiectivele ţintite)  

 Priorităţile şi Măsurile, alocările financiare pentru atingerea indicatorilor specifici  

 Posibile proiecte şi propuneri de idei proiecte din partea mediului economic local, 
agricol şi neagricol, al societăţii civile (mediu, cultura, tineret, minorităţi naţionale, 
femei, asociaţii ale agricultorilor, crescători de animale, pomicultori) ai autorităţilor 
locale, şcoli, sănătate, cultura şi al oricărui cetăţean din teritoriu în spiritul 
promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea 
oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală 

 Primirea de noi membrii în Parteneriatul GALMMV 2020, persoane fizice şi juridice 
care sunt interesate în dezvoltarea zonei şi în propunerile echipei de întocmire a 
strategiei GALMMV 2020, validate până la data depunerii dosarului de candidatura de 
către partenerii vechi şi noi. 

Făcând parte dintre cele 165 de GAL2 uri existente la nivel naţional în perioada precedentă de 
programare 2007-2014, GAL Maramureş Vest a derulat cu succes 50 de proiecte3 (48 pentru beneficiari 
publici (14) şi privaţi (34) şi două cu beneficiar direct GALMMV, Funcţionarea şi Animarea respectiv 
Cooperarea trans teritorială) ridicând semnificativ zona din punct de vedere al atragerii fondurilor 
europene nerambursabile4 (de la 12 proiecte la 34 pentru sectorul privat şi cu 14 pentru sectorul 
public). 

 

De unde am plecat (2012), unde am ajuns în 2016, şi unde vrem să ajungem în 2020(2023) ? 
Cum ajungem acolo ? Obiective/Etape/Măsuri  

 

                                                           
1 http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-
strategiilor-de-dezvoltare-locala-sdl-aferente-masurii-19-dezvoltarea-locala-leader.html 
2 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/HARTA%20GAL%20ROMANIA%202013.pdf 
3 http://www.maramures-
vest.ro/images/2015/10/ComunicatPresa_GALMMV_27oct2015_FinalizareContract_M4312_22oct2015_pm_final_BT.pdf 
4 http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=77&codj=24 



Am aplicat şi vom aplica Principiile LEADER 5la care adaugăm principiul continuităţii GALMMV (2012-
2016-2020, pentru a valorifica experienţă pozitivă din perioadă anterioară de programare/PNDR 
2007_2014, considerând că trebuie să tezaurizam experienţele pozitive anterioare aducând Valoare 
Adăugată Teritoriului şi prin acest lucru . 

 Strategia noastră anterioară, cu obiectivele sale pe termen scurt, mediu şi lung rămâne perfect 
valabilă, doar că trebuie adaptată noului context Europa 2020, PAC 2020, Strategiilor Naţionale 
aferente, PNDR 2020 şi strategiilor locale ale comunităţilor din GALMMV, pentru a asigura o 
abordare de jos în sus, de la nevoile locale la nevoile naţionale şi la cele europene, abordarea 
de ansamblu/logică 6fiind aceeaşi şi conforma cu cerinţele noului Ghid 19.2, cu actualizare 
simptomatologiei, a analizei diagnostic, a analizelor SWOT şi a scenariilor (pe care merita acum 
să le lecturaţi la pag.7 după 4 ani de la prognoze) 

 Planul de dezvoltare 20127 este continuat cu actualizarea cu datele de la recensământul 
general din 2011 şi cu cel agricol din anul 2010 8şi are componenta economică ca şi cheie a 
dezvoltării teritoriului pe baza celor 2 modele de dezvoltare9 care se potrivesc teritoriului 
2012) şu care sunt mai de actualitate ca oricând fiind regasibile şi în Strategiile Europene (PAC 
2020) şi în PNDR 2020, aplicabila prin Măsurile de Cooperare/Susţinere a asocierilor (Clustere, 
reţele, cooperări pe verticală şi orizontală)  

 Teritoriul Maramureş Vest, cu cele 14 UAT uri a fost mărit cu o localitate, Comuna Remetea 
Chioarului10, a cărei aderare este binevenită, aducând aportul unui teritoriu special din Zona 
tradiţională a Ţării Chioarului prezentă deja în parteneriatul nostru alături de Tradiţionala zona 
Codrului şi Valea Somesului, dindu I o continuitate şi omogenitate teritorială, din punct de 
vedere al intereselor economice, culturale, sociale şi istorice, dar şi în domeniul Mediului, 
Minorităţilor precum și al direcțiilor prioritare comune de dezvoltare specifice întregului 
teritoriu. 

o Prin aderarea la GALMMV 2020 a comunei Remetea Chioarului se compensează şi 
pierderea statistică de cca. 2000 locuitori (2002-2011) ai vechiului GALMMV, 
echivalentă cu o comună medie care a “dispărut” din zona Codru-Chioar Somes, 
păstrând numărul de locuitori la peste 43000 de locuitori, pozitionindu ne la nivel 
naţional ca un GAL de dimensiune mijlocie. 

Problemele majore comune analizate/cauze-efecte în perioadă anterioară au fost: 

 Economia rurală şi tinerii11, cu toate aspectele vechi şi cu menţiunea accelerării migraţiei 
tinerilor şi continuării accentuării sărăciei12  

 Mediu13, cu modificări majore legate de site urile Natura 2000, HNV, Zone Montane din teritoriu 
şi mai ales legate de amplasarea „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Maramureş”14 în teritoriul GALMMV, Comună Farcaşa, sat Sârbi, a cărui amplasare ne obliga 
la modificarea analizei şi la găsirea de răspunsuri potrivite pentru menţinerea ecologică a 
zonei şi mai ales la Aşteptate Probleme de TRAFIC Rutier în teritoriul MMV prin propunerea 
de măsuri active  

 Probleme Sociale (cultura sănătate patrimoniu etc) şi locuri de munca15, accentuate şi ele 
prin pierderi de „Înţelepciune Populară 16„, patrimoniu material şi imaterial specific prin 

                                                           
5 http://www.galmmv.ro/view/teritoriu/45 
6 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.2 
7 http://www.galmmv.ro/pdf/1-Strategia.pdf 
8 http://www.rga2010.djsct.ro/inceput_j.php?codj=24&den=MARAMURE%C5%9E&pgj=3&jd=0&new=0 
9 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.13 
10

 http://www.remeteachioarului.ro/ 
11

 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.16  
12

 http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-

2020/download/1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html 
13

 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.17 
14

 http://www.cjmaramures.ro/activitate/mediu/protectia-mediului/sistemul-de-management-integrat-al-deseurilor-

in-judetul-maramures 
15

 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf, pag.18 
16

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport_Brundtland 
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efectele colaterale -negative ale modernizării locuirii umane în special al patromoniului 
tradiţional construit (case şi elemente unice de patrimoniu din Codru, Chioar şi Somes, 
Şurile şi alte construcţii specifi c agro silvice , mori, târguri, vâltori , pivniţe, hambare , 
etc) 

  Probleme de guvernare/administrare17 a teritoriului GALMMV, valabile 80% şi în acest 
moment, impactul GALMMV fiind vizibil la capitolele de Fonduri Atrase şi politici în teritoriu , 
dar şi prin efectele celor 49 de proiecte finanţate în termen  extrem de scurt (2013_2015) 

 În conceptul actual 2016-2020 se va acţiona şi asupra factorilor/cauze în domeniul Politicilor 
Economice (Cooperare prin Clusterizare şi reţele de Lanţuri Scurte alimentare şi de Calitate 
LASC), Infrastructurilor mici (eco transport + comunicatii-broadband) dar şi politicile de Mediu 
(Natura 2000) în cele de cultură a asocierii atât public-private (extensia parteneriatului 
GALMMV 2020 în Teritorii învecinate) cât şi mediul economic (parteneriate privat-private şi 
parteneriate privat-publice) 

   O componentă majoră în care GALMMV a fost implicat în zona de cultură (reabilitarea a 10 
camine Culturale) va fi continuată prin încercarea de a implica în noile proiecte includerea 
Patrimoniului Local Tradiţional/Agro extrem de bogat în clădiri specifice zonei Suri în special, 
pentru a aduce un concept local nou “produse de la gura Surii”, în teoria lanţurilor scurte 
agricole (vânzare directă, de la producător la consumator), acţiune corelată cu toate măsurile 
propuse. 

Proiectul nostru pentru perioada 2016_2020_2023 este conceput ca un proiect la o scara mica , pe un 
buget  cu 50% mai redus decit in perioada precedenta , si dedicat  in consecinta micilor scheme de 
finantare pentru producatorii si produsele primare , produse de calitate/ produse traditionale ,  
infrastructuri mici , si interventii mici pentru zonele Natura 2000 , respectiv pentru minoritati gindite 
ca un proiect integrat al intregului teritoriu . 
 
aplicarea de proiecte care sa duca in timp schimbări majore in zona , ex. proiect iniţiat in cadrul 
întâlnirilor cu cetăţenii si autorităţile din teritoriu si care este Parcul Industrial Criogenia  dedicat 
gestionarii /concertării economiilor rurale din Maramureş Vest si teritorii învecinate , la o scara mai 
larga a lucrurilor (producătorii , procesat ori, produse la scara mai mare , stocare crio, export  produse 
din zona  , etc) 

 

Vă mulţumim pentru participare şi Implicare Activă, trecură , prezenta şi viitoare  în 
Proiectul Nostru ! 
Aşteptam Opiniile dvs. verbale la cele 3 întâlniri de prezentare a strategiei finale către 
Parteneri şi/sau scrise la adresa de email : secretariat@galmmv.ro , sau pe pagină web : 
www.galmmv.ro/view/contact/ 
 
……………………………………………………….. 
Preşedinte GALMMV, Carmela DAVID 
Echipa de planificare Strategică GALMMV 2020 
Viziunea de Dezvoltare 2020 (2023) 
 

Ss 

 

 

 

 

 

Anexa .1 Chestionar catre Parteneri / Sinteza Strategiei/Masurilor GALMMV 2020  
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 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag 18, p2 



Chestionar catre Partenerii GALMMV                              

Viziunea de Dezvoltare a Teritoriului  Maramures-Vest prin GALMMV ,Orizont 2020_2023

Creştere Inteligentă, Durabilă, Inclusivă

Orizont 2020_2023

Produse de 

Calitate /

Traditionale /

Cantitati Mici

Comunitati  

dezvoltate , 
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Modern
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pentru sate si pentru 
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inclusiv Minoritati si 
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          M9.
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    Considerat ca masurile selectate pentru implementarea SDL GALMMV 2020  acopera 

nevoile dvs. si ale entitatii pe care o reprezentati ? 

In ce masura ? , Va rugam sa bifati una su mai multe optiuni 

Cod 
Masura  

Denumirea Foarte 
Bine  

Bine  Neutru  Putin  Foarte 
Putin  

M1/1A Cooperarea            

M2/2A Investitii in active fizice            

M3/3A Scheme de Calitate            

M4/4A Investitii neproductive in 
Natura 2000 

          

M5/6A Infiintarea de activitati 
neagricole START UP  

          

M6/6A Dezvoltarea de activitati 
neagricole 

          

M7/6B Investitii in infrastructuri 
mici  

          

M8/6B Investii in acces la 
transport al minoritatilor  

          

M9/6C Infrastructura de banda 
larga  

          

Va rugam sa completati chestionarul si sa-l returnati personal sau la email : 
secretariat@maramures-vest.ro 
 
 
 



Anexă.1. Extras pag.2 din Fisa Informativa PNDR 2020,18 

 Situaţia din România  
1. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI PRINCIPALELE PROVOCĂRI 
România are o suprafață de 238 000 km², din care 87 % este reprezentată de zonă Rurală. Din suprafața 
totală, terenurile agricole reprezintă 57 %, iar terenurile forestiere 30 %. Rata șomajului este de 7 % 
(2012). Populația totală este de aproape 20 deMilioane de locuitori, din care 45 % trăiesc în mediul 
rural. 
Ponderea sectorului agricol în economia României (6,6 % din valoarea adăugată brută) rămâne în 
continuare una dintre cele mai ridicate din UE (de peste trei ori mai mare decât media UE de 1,7 % din 
valoarea adăugată brută). 
Aproximativ o treime din totalitatea fermelor care există în UE se găsesc în România, numărând în jur 
de 3,9 milioane de exploatații agricole.  
Creșterea competitivității Sectorului și asistarea procesului de restructurare reprezintă 
principalele provocări. 
Structurile agricole sunt foarte polarizate – fermele mari și mijlocii reprezintă aproximativ 7 % din 
totalul exploatațiilor, dar gestionează aproximativ 70 % din suprafața agricolă și au un evident 
potențial competitiv. De cealaltă parte, 93 % din exploatații au mai puțin de 5 ha – acestea sunt de 
regulă exploatații de subzistență și de semi-subzistență, care gestionează restul de 30 % din 
suprafața agricolă. Suprafața medie a fermelor este mult mai mică decât media UE (3,4 ha în RO, 
comparativ cu o medie de 14,4 ha la nivelul UE). 
Productivitatea medie este scăzută, în prezent fiind de 30 % din media la nivelul UE, în ciuda 
potențialului României în acest sector. 
Fermele de subzistență și de semi subzistenţă sunt echipate necorespunzător din punct de vedere  
ehnic și nu sunt nici orientate către piață, nici implicate în activități de cooperare, care le-ar putea 
ajuta să se integreze mai bine pe piețe.  
Accesul la credite și asigurări agricole este dificil pentru sector în general, dar în special pentru micii 
fermieri. 
Sectorul agricol furnizează încă aproximativ 30 % din totalul locurilor de muncă în România, cea 
mai mare rată la nivelul UE, de șase ori mai mare decât media UE.  
Alte două procente din forța de muncă lucrează în industria alimentară. Având o structură de Vârstă 
nefavorabilă (doar 7 % din totalul fermierilor sunt tineri fermieri), cei care Lucrează în sectorul agricol 
au un nivel scăzut de educație formală și de competențe. 
Există o nevoie puternică de perfecționare a competențelor profesionale în sectorul Agricol și de 
promovare, în același timp, a diversificării economice în zonele rurale (doar 18 % din întreprinderile 
mici și mijlocii neagricole se află în zonele rurale), pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a 
reduce dependența de sectorul agricol și pentru a crește veniturile rurale. 
Infrastructura de bază și accesul la servicii în zonele rurale sunt în continuare de slabă calitate și 
insuficient dezvoltate. 40 % din populația rurală este expusă riscului de sărăcie și de excluziune 
socială. 
Mai mult de o cincime din terenurile agricole se află în sisteme agricole de mare valoare naturală. 
Printre principalele provocări în ceea ce privește mediul și gestionarea terenurilor se numără dubla 
presiune exercitată pe de o parte de riscul de abandonare a activităților agricole în anumite zone și, pe 
de altă parte, de intensificare a acestora în alte zone. 
Suprafețe agricole întinse sunt afectate de fenomene de degradare a solului (eroziune, alunecări de 
teren și deșertificare), fenomene de risc care se preconizează că se vor intensifica odată cu  
schimbările climatice. Sistemele de irigații sunt în mare parte degradate și într-o stare precară de 
funcționare.În schimb, printre oportunitățile și potențialul zonelor rurale din România se numără 
Tendința recentă de creștere a exporturilor agricole, calitatea ridicată a terenurilor 
Agricole care ar putea duce la creșterea producției agricole, un patrimoniu cultural și o 
Biodiversitate bogate, strâns legate de utilizarea de practici tradiționale extensive de 
Gestionare a terenurilor. 

                                                           
18 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf 



 
Anexa2. Situatie Producatori Primari /GALMMV 
 

 
 
 
 
 
Anexa 3. Masuri Propuse/Prioritati/Obiective/Sume alocate / Cofinantare 
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COMPONENTA 
A1 

PRIORITA
TE 

MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 

PRIORITATE    (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

  
P1 PNDR M1/1A - Cooperare 100.00% 160,000 

160,000 9.82% 
        

  
P2 PNDR 

M2/2A - Investitii in active 
fizice 

Max.70% 100,000 
100,000 6.14% 

        

  
P3 PNDR 

M3/3A - Scheme de calitate 
pentru produse agricole și 
alimentare  

100.00% 27,000 
27,000 1.66% 

        

  
P4 PNDR 

M4/4A - Investitii 
neproductive în gestionarea 
zonei Natura 2000  

100.00% 20,000 
20,000 1.23% 

        

  

P6 PNDR 

M5/6A - Infiintarea de 
activitati Neagricole Start Up 

100.00% 300,000 

1,090,000 66.90% 

  
M6/6A - Dezvoltarea de 
activități neagricole     

MAX 90% 400,000 

  M7/6B - Investiţii în 
Infrastructuri Mici   

100.00% 300,000 

  

M8/6B Investitii pentru acces 
la transport  al comunitatilor 
in risc de excluziune sociala 
ridicata in special populatie 
de etnie roma. 

100.00% 40,000 

  
M9/6C - Infrastructura de 
bandă largă în spațiul rural  

100.00% 50,000 

  Cheltuieli de funcționare și animare4   232.218 14.25% 

  TOTAL COMPONENTA A 1,629,218 

 
 
 
 



Anexa 4. Plan general de activitati / Masuri /Lansari 2020 
 

 



 

 
 
Anexa.5. GALMMV Bike NET , traseu pe intreg teritoriul GALMMV , localitati+ zone Natura 2000/HNV/ZMD + zone cu minoritati nationale 
Infrastructura Tinta pentru dezvoltare integrata , economioca , sociala si de mediu 
 
 

 

 

 

 

 

Traseu Actual , neamenajat , nemarcat 

http://www.bikemap.net/en/route/2123599-tura-

prin-tara-codrului-si-tara-chioarului-

maramures/#/z10/47.49447,23.749/terrain 
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Traseu Vizat / Prin localitati /UAT uri , zone Natura 2000 , Zone Periferice  

http://www.bikemap.net/en/route/2123599-tura-prin-tara-codrului-si-tara-chioarului-maramures/#/z10/47.49447,23.749/terrain
http://www.bikemap.net/en/route/2123599-tura-prin-tara-codrului-si-tara-chioarului-maramures/#/z10/47.49447,23.749/terrain
http://www.bikemap.net/en/route/2123599-tura-prin-tara-codrului-si-tara-chioarului-maramures/#/z10/47.49447,23.749/terrain


 


