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OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:                                       

Creșterea capacității de colaborare la nivel 

Teritorial în scopul implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 

 

Prioritățile de dezvoltare rurală în 

Programarea 2014-2020: 

 

 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. 

 

 

 

 

 

DESCRIEREA PLANULUI DE ACȚIUNE 
 
 Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție 
 Pregătire și lansarea apelurilor de selecție 
 Animarea teritoriului 
 Analiza, evaluarea și selecția proiectelor 
 Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 
 Verificarea conformității cererilor de plată pt. Proiecte 
 Monitorizarea proiectelor contractate 
 Întocmirea dosarelor de achiziții și a cererilor de plată 
 Instruirea și dezvoltarea competențelor angajațiilor GAL 
 Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL 
 Participarea la activitățile RNDR și rețele europene 
 Actualizarea și întreținerea paginii web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            LEADER 

 
 
                                                

                                                  
            Principala caracteristică a programului LEADER 
             este abordarea de jos în sus și anume, participarea 
            activă a populației locale la planificarea, luarea   
            deciziilor și implementarea strategiilor necesare 
            dezvoltării zonei VALEA IZEI-MOISEI.        
           
            AVANTAJELE ACESTUI PROGRAM SUNT:  
 

 Răspunde nevoilor locale specifice; 
 Valorifică resursele locale; 
 Mobilizează actorii locali, reprezentanți ai  

populației rurale, de a se preocupa și a de a prelua    
               controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea 
               de strategii axate pe problemele identificate în  
               comunitățile lor; 

 Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu 
alte teritorii pentru schimb și transfer de experiență 
prin crearea de rețele și cooperare cu alte GAL-uri; 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

Încurajarea 

Diversificării 

Economice 

Non-Agricole 

și a micilor 

Întreprinzători 

 

Programul 



  
 

Acțiuni de animare în scopul informării și 
culegerii de date pentru implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală  
2014-2020 

 

 
 
GAL Valea Izei-Moisei deservește și suprapune 
teritoriul cunoscut și sub denumirea de Maramureșul 
Istoric. 
 
GAL Valea Izei-Moisei este un teritoriu rural cu o 
populație de 42.864 de locuitori, constituit din 9 
comune și 2 orașe, pe o suprafață de 73,703 Km². 
 
Parteneriatul GAL este un grup de tip LEADER format 
din 49 de membri. Reprezentanții privați și ai societății 
civile au pondere de 73,47 % din totalul de membrii, 
iar diferența de 26,53 % o reprezintă mediul public. 
 
 
 
Proiectul este finațat cu fonduri nerambursabile prin Programul Național 
De   Dezvoltare    Rurală    (PNDR),    axa    LEADER    sub  -  Măsura    19.1 
Domeniu de intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

 
                                          

 

 
Ne dorim ca ideile inovative și nevoile                                 
cunoscute de TINE din teritoriul în care 
trăiești să se regăsească în procesul de 

dezvoltare al Asociației Grupul de 
Acțiune Locală Valea Izei-Moisei ! 

 
CONTACT 

 
    Adresă:   Localitatea Moisei 
                     Strada Principală, Nr. 1300  
                     Județ Maramureș 
    Telefon:   0743 088 215 
    E-mail:     galvaleaizeimoisei@yahoo.com 
    Web:        galvaleaizeimoisei.ro 
 
Te așteptăm să participi pe tot parcursul 
implementării SDL-ului la activitățile de 
informare și animare a teritoriului, deoarece 
ești responsabil de locul în care trăiești ! 
 
 
 
     

 PNDR-ul    este    finanțat   de   Uniunea  Europeană  și  Guvernu l României   
 Prin    Fondul       European       Agricol       pentru       Dezvoltare       Rurală 
 și   este   implementa   de  Agenția  pentru  Finanțarea  Investițiilor  Rurale,  
 din      subordinea      Ministerului      Agriculturii      și     Dezvlotării    Rurale. 
 

          

     GAL VI-M 

         GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ  
         VALEA IZEI – MOISEI 

          Județul Maramureș 
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