
                                     

                                                
                                       
                                                                                        

                                      

 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
 

Funcționarea și activitățile de animare pentru implementarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune 

Locală Valea Izei-Moisei, județul Maramureș 
 

    

 

        

Teritoriul GAL VALEA IZEI-MOISEI cuprinde 11 UAT-uri: 

 Comuna Strâmtura 

 Comuna Rozavlea  

 Comuna Șieu  

 Comuna Poienile Izei 

 Comuna Botiza 

 Comuna Ieud  

 Oraşul Dragomirești  

 Orașul Săliștea de Sus  

 Comuna Săcel 

 Comuna Vișeu de Jos  

 Comuna Moisei  
 
 
Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, sub-Măsura 19.4,  
Acord cadru de finanțare Nr. C 1940 0116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016,  
Contract de finanțare subsecvent NR. 1 Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016.  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 



                                     

                                                
                                       
                                                                                        

                                      

 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
 

Situată în sud-estul județului Maramureș, în zona transfrontalieră cu Ucraina, 

Microregiunea Valea Izei-Moisei este una din cele mai atractive si vizitate zone din 

România, renumită pentru bisericile din lemn, vechi de secole. Cu o suprafață de 737 

km2 și o populație de  42.864 locuitori, Microregiunea Valea Izei-Moisei este un teritoriu 

omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate 

locală, simţul apartenenţei, aceleași  nevoi şi aşteptări comune din partea comunităţii. 

Din punct de vedere geografic, microregiunea Valea Izei-Moisei, este depresiune 

intramontană tipică, predominante fiind zonele de deal. Suprafeţele extinse de păduri, 

fânețe şi livezi influenţează economia locală, activităţile tradiţionale în zonă fiind 

pomicultura, creşterea animalelor (în special bovine şi ovine), precum şi prelucrarea 

lemnului şi a produselor forestiere. În ciuda potenţialului existent, produsele locale cu 

valoare adăugată sunt foarte puţine, fapt datorat în principal lipsei facilităților de 

colectare, depozitare, ambalare, procesare si comercializare a produselor agricole. 

Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei (GAL VI-M) acoperă un teritoriu ce dispune 

de un potenţial de dezvoltare important, dar insuficient utilizat. Cu o suprafaţă totală 

de 737,03 km² [CI 3]1 şi o populaţie de 42864 de locuitori (INS, Recensămnât 2011) 

[CI 1]2. 

Populația nu este distribuită uniform în teritoriu, existând localități cu o densitate mai 

ridicată, precum Șieu, Vișeu de Jos, Moisei, Săliștea de Sus și Rozavlea, dar și 

localități cu o densitate mai redusă față de cea a microregiunii, precum Săcel, 

Strâmtura, Botiza și Dragomirești.  

 

                                                           
 
                                                                                     



                                     

                                                
                                       
                                                                                        

                                      

 
 

PROGRAMUL LEADER AL UNIUNII EUROPENE este un program de dezvoltare 

rurală durabilă care se bazează pe îmbinarea a șapte caracteristici: abordare teritorială, 

abordare partenerială, abordare de jos în sus, abordare integrată și multi-sectorială, 

accent deosebit pe inovație și experimentare, implementarea proiectelor de cooperare 

și interconectarea parteneriatelor locale. 

AVANTAJELE UTILIZĂRII PROGRAMULUI LEADER 

Răspunde unor nevoi locale specifice; Valorifică resursele locale; Mobilizează actorii 

locali, reprezentanți ai populației rurale de a se preocupa și de a prelua controlul 

dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în 

comunitățiile lor; Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru 

schimb și transfer de experiență prin crearea de rețele. 

OBIECTIVELE identificate pentru dezvoltarea teritoriului GAL Valea Izei-Moisei: 

 Dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin valorificarea responsabilă a 

resurselor și potențialului local, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor, 

valorificarea patrimoniului natural și cultural pentru creșterea calității vieții 

populației în teritoriu. 

 Creșterea viabilității activităților agricole, a competitivității produselor realizate și 

integrarea acestora pe piață. 

  
 

 

 



                                     

                                                
                                       
                                                                                        

                                      

 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

MĂSURILE DE FINANȚARE Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului GAL 
Valea Izei-Moisei cuprinde următoarele măsuri de finanțare: 

 

MĂSURA DENUMIRE MĂSURĂ 

Măsura 1/1A 
Sprijin pentru implementarea inovării și transferului de 
cunoștințe de către Grupuri operaționale, în toate domeniile 
politicii de dezvoltare rurală. 

Măsura 2/1B 

Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și 

clustere, grupuri operaționale pentru  diversificarea 

activităților rurale. 

Măsura 3/1B Cooperare în vederea diversificării activităților agricole 

Măsura 4/2A Investiții în exploatații agricole și pomicole. 

Măsura 5/3A 

Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între 

actorii din mediul rural pentru organizarea de lanțuri scurte și 

piețe locale. 

Măsura 6/6A Inființarea de activități neagricole. 

Măsura 7/6A Dezvoltarea intreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER. 

Măsura 8/6A 

Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la informație 

prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate 

populatiei din mediul rural. 

Măsura 9/6B Dezvoltarea satelor.  

Măsura 10/6B Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale. 

 



                                     

                                                
                                       
                                                                                        

                                      

 
 

Solicitanții de finanțare nerambursabilă vor depune cererile de finanțare în cadrul 

Apelurilor de Selecție lansate de GAL Valea Izei-Moisei, în conformitate cu Ghidurile 

Măsurilor și cu procedurile de evaluare și selecție elaborate de GAL. 

Publicitatea apelurilor de selecție este realizată prin afișarea la primăriile din teritoriul 

GAL, sediul GAL, prin mass-media, presa online, postarea pe site-ul 

www.galvaleaizeimoisei.ro  

 

PROCESUL DE SELECȚIE A PROIECTELOR 

 GAL lansează apelul de selcție a proiectelor, folosind mijloacele de publicitate; 

 Solicitantul depune proiectul la GAL; 

 Gal efectuează verificarea conformității proiectului și respectarea criteriilor de 

eligibilitate, precum și fișa de verificare a criteriilor de selecție; 

 Comitetul de selecție va selecta proiectele eligibile; 

 Solicitanții sunt notificați de către GAL, referitor la rezultatul evaluării; 

 Proiectele selectate de către GAL sunt depuse la AFIR pentru evaluare și 

finanțare; 

 

Bugetul: 2.256.219,31  € - ajutor public nerambursabil, din care 451.242,72 € - cheltuieli 

de funcționare și animare și 1.804.976,59 € - pentru proiecte în cadrul măsurilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, sub-Măsura 19.4, Acord cadru de 
finanțare Nr. C 1940 0116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016,  
Contract de finanțare subsecvent NR. 1 Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016.  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/


                                     

                                                
                                       
                                                                                        

                                      

 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
 
ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE 

 Organizarea de activități de promovare, informare și animarea teritoriului 

 Instruirea și/ sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind 

implementarea SDL 

 Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL 

 Participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și ale rețelelor 

europene 

 Organizarea de sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse 

tradiționale și alte evenimente 

 Găzduirea și actualizarea Site-ului Web  

 Realizare și difuzare spot TV  

 
HARTA TERITORIULUI ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

 

 

 

 

 



                                     

                                                
                                       
                                                                                        

                                      

 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
 

          Particularităţile activităţilor economice primare (agricole) din arealul 

studiat sunt determinate de caracteristicile naturale (relief, climă, resurse hidrice) şi 

cele social-economice (forma de proprietate, mentalitatea şi modul de organizare, 

nivelul de dotare tehnico-materială, caracteristicile pieţei de desfacere a produselor 

agricole, gradul de procesare a produselor agricole primare, etc.). Din punct de 

vedere economic, agricultura nu are o pondere semnificativă în economia locală a 

microregiunii, este slab dezvoltată, fiind caracterizată de existența a numeroase 

gospodării neviabile din punct de vedere economic. 

          În general se practică agricultură în ferme de subzistență și semisubzistență 

și nu agricultură intensivă, în exploatații agricole. Agricultura din zonă se bazează 

pe explotații individuale, de mici dimensiuni. Chiar dacă anumite ferme si-au 

imbunătățit dotările cu mijloace de producție  mai moderne, inclusiv finanțate din 

fonduri nerambursabile, există încă un număr mare de fermieri și gospodării 

individuale care lucrează cu mijloace rudimentare.  

          În structura pe categorii de folosinţă a terenurilor agricole cea mai mare 

pondere o deţin pădurile și alte terenuri forestiere (38,66%), iar pășunile și fânețele 

împreună cu terenurile arabile sunt 56,43% [CI 18]3. În microregiunea GAL VI-M 

sunt întrunite o serie de condiții favorabile dezvoltării sectorului zootehnic, care țin 

în primul rând de suprafețele însemnate de fânețe specifice zonelor de depresiune, 

remarcându-se existenţa unei baze furajere corespunzătoare cantitativ şi 

diversificată. Este de remarcat faptul că în zonă nu există ferme zootehnice mari, 

cea mai mare parte a efectivelor de animale fiind concentrate în gospodăriile 

individuale și în ferme de dimensiuni mici. Creşterea animalelor este un domeniu 

cu tradiţie, fapt confirmat de preponderenţa fermelor cu profil de creştere a 

animalelor şi mixte. 



                                     

                                                
                                       
                                                                                        

                                      

 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei Moisei este un parteneriat 

public-privat constituit în baza Ordonanței 26/2000, având în componența lui 

49 de membri din care: 

 

 13 parteneri autorități publice locale, reprezentând 27%. 

 29 parteneri din sectorul privat, reprezentând 58%. 

 6 parteneri reprezentanți ai societății civile reprezentând 13%. 

 1 persoana fizică reprezentând 2%. 
 

              ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

               Comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, etaj 2 

               Cod de inregistrare fiscal (C.I.F.): 33340238 / 02.07.2014 

               Decizia de autorizare MADR Nr. 116 / 15.09.2016 

               Președinte – Gheorghe Motoc      0743 088 215 

               Expert Evaluator I – Sanda Danci 0743 088 629 

               Expert Evaluator II – Vlad Motoc   0745 283 950 

               Resp. Financiar – Sergiu Ștețcu   0752 149 556   

               Luni       Vineri, 09:00       17:00  

               office@galvaleaizeimoisei.ro  

                galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  

                www.galvaleaizeimoisei.ro 

 

 
 

 

Acest material nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la 

corectitudinea și a informațiilor aparține persoanelor care au inițiat materialul. Toate informațiile privind 

Programul de Dezvoltare Rurală furnizate în acest material sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate 

comercializării 

mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
mailto:galvaleaizeimoisei@yahoo.ro
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/

