
Sectorul privat şi sectorul public din localităţi prahovene şi ialomiţene  

îşi unesc forţele în cadrul GAL „VALEA CRICOVULUI”  
 

PNADR şi cei 4 piloni ai săi 

La nivel naţional, Planul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) este instrumentul de 

accesare a finanţărilor FEADR, elaborat pentru acordarea agriculturii româneşti cu Politica Agricolă 

Comună (PAC).  

Instituţiile implicate în acest proces sunt: 

- Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) prin Direcţia Generală 

Dezvoltare Rurală, ca unitate de management a PNDR; 

- Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală.şi Pescuit (APDRP), ca organism de plată pentru 

toate axele din PNDR (mai puţin cele pentru măsurile destinate zonelor defavorizate); 

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) (în cazul măsurilor pentru zonele 

defavorizate).  

Acest Plan are 4 axe sau piloni, dintre care Axa I (Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi 

silvic) este cea mai apropiată de domeniul agricol, fiindu-i alocate 45% din fondurile FEADR 

(3.246.064.583 Euro). Axa II (Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural) este implementată de către 

A.P.I.A. şi se referă, în principal, la tratamentul diferenţiat acordat zonelor defavorizate, fiindu-i alocate 

25% din finanţările FEADR (1.805.375.185 Euro). Axa III (Calitatea vieţii în mediul rural şi 

diversificarea economiei rurale) are ca scop dezvoltarea economică şi socială a spaţiului rural în 

corelare cu existenţa unei infrastructuri rurale şi a unor servicii de bază, revenindu-i 30% din finanţările 

FEADR. 

Ultima axă, a-IV-a, este axa LEADER, ce nu reprezintă o axă strategică propriu-zisă ci, mai 

mult, una metodologică. Este o axă care cuprinde măsuri doar din axele I şi III, revenindu-i fonduri de 

2,5 % din sumele alocate celorlalte 3 axe. Toată Axa III este cuprinsă în axa LEADER, dar faptul că 

sumele alocate sunt mult mai mici nu permite realizarea unor proiecte de infrastructură (drumuri, 

canalizări etc.), fiind vizate alte obiective. 

Axa LEADER a fost implementată pentru prima dată, în anii 90 în Franţa. În limba engleză, 

cuvântul LEADER înseamnă conducător, iar acest acronim – provenit din limba franceză - Liaisons 

Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale (Legături Între Acţiuni de Dezvoltare Rurală) 

semnifică faptul că această axă este singurul pilon ce creează o reţea între programe, între comunităţi.  

Elemente specifice LEADER 

Se pot identifica anumite elemente specifice ale Programului (axei) LEADER:  

- abordarea ascendentă (de jos în sus) a tuturor problematicilor legate de dezvoltarea zonei de 

referinţă (diagnoză, strategie, decizie, proiecte); 

- abordare teritorială atât asupra resurselor locale existente, cât şi asupra rezultatelor mobilizării 

acestora; acordarea acestor doi parametrii în profil teritorial va asigura specificitatea proiectelor; 

- parteneriatul public-privat îţi va pune amprenta pe toate palierele dezvoltării zonei (diagnoză, 

strategie, decizie, proiecte); 

- parteneriatele locale din teritoriu vor funcţiona şi vor fi conectate în reţea; 

- strategiilor sectoriale vor fi integrate într-o strategie comună a problematicilor dezvoltării 

rurale; 

- inovarea şi experimentarea vor caracteriza abordarea problemelor legate de dezvoltarea rurală; 

- Grupurile de Acţiune Locală (GAL) ce vor fi încurajate să coopereze la nivel regional, naţional, 

transfrontalier şi european. 

Legătura între GAL şi LEADER   

GAL-ul este, de fapt, beneficiarul Programului LEADER, la nivelul actorilor care-l compun.  

După asocierea partenerială, GAL-ul devine un motor ce are funcţie de iniţiere, dar şi de 

responsabilitate (din punctul de vedere al aplicării strategiilor de dezvoltare). Prin constituirea acestor 

GAL-uri se va da mai multă putere societăţii civile (ONG-urilor) din cauză că structurile administrative 



vor fi mai puţin implicate (vor avea o pondere mai redusă: instituţii publice < 50%; entităţi economice 

private + ONG-uri  > 50%), iar organizaţiile ce provin din oraşe nu trebuie să aibă o pondere mai mare 

de 25% la nivel decizional. 

GAL-ul nu va fi selectat (singura dată când decizia va fi luată la nivel central), dacă 

parteneriatele nu vor funcţiona. De aceea este important ca toţi partenerii locali să cadă de acord asupra 

deciziilor şi să-şi aducă aportul, dacă sunt interesaţi într-o dezvoltare durabilă a teritoriului LEADER. 

Pentru implementarea strategiei, un potenţial GAL poate solicita o sumă maximă de 2.850.000 

Euro. Cheltuielile de funcţionare a GAL-ului , dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului pot fi 

de maxim 15% din suma solicitată, dar nu pot depăşi 300.000 Euro. 

Strategia integrată pentru dezvoltarea zonei pe care o reprezintă trebuie să cuprindă acţiuni din 

cel puţin o axă a PNDR.  

GAL „VALEA CRICOVULUI” 

Pe data de 12 Martie 2012 a avut loc in orasul Urlati, la sediul Primăriei, o prima sedinta a 

potenţialilor membrii GAL, în care aceştia s-au întâlnit în vederea constituirii Grupului de Acţiune 

Locală “Valea Cricovului”. Asociaţia GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „VALEA 

CRICOVULUI”,  reprezinta un parteneriat de tip public-privat definit în conformitate cu capitolul 

5.3.4. “Implementarea Axei LEADER” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, 

materializat printr-o asociere în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii. 

MEMBRII FONDATORI SUNT: 

Autoritatile publice locale, reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile ( organizatii 

non-profit, parohii, asociaţii sau cluburi sportive etc.) din judeţele Prahova şi Ialomiţa (Bucov, Valea 

Calugareasca, Albesti-Paleologu, Ciorani, Jilavele, Ceptura, Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, 

Sălciile, Drăgăneşti), unităţi administrativ-teritoriale care au aprobat deja acest Parteneriat, în cadrul 

Consiliilor Locale, încă din anul 2010. 

Aşa cum v-am mai informat şi în perioada 2010-2011, acest potenţial parteneriat a mai depus un 

Dosar de candidatură şi în cadrul primei sesiuni de depunere, însă, în final, GAL-ul s-a situat pe poziţia 

a –4-a pe lista Planurilor de Dezvoltare Locală declarate eligibile şi nefinanţate, drept pentru care 

membrii săi intenţionează să-şi depună, din nou, candidatura pentru înfiinţarea acestui GAL.    

În momentul de faţă potenţialul GAL – Valea Cricovului are în componenţa sa 40 membri (11 

autorităţi publice; 29 reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile, din care 16 societăţi 

comerciale, o societate agricolă,  3 întreprinderi individuale; 7 ONG-uri şi 2 parohii) - acoperind un 

teritoriu cu 11 localităţi, cu 69.981 locuitori în anul 2002, conform Recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din acel an şi o suprafaţă de 586 km
2
. În prezent, populaţia teritoriului este în continuă 

scădere, încadrându-se în trendul descrescător al populaţiei de la nivel naţional. 

 Membrii GAL VALEA CRICOVULUI din sectorul privat şi reprezentanţii societăţii civile 

reprezintă 72,50% din numărul total al membrilor, iar sectorul public 27,50%. 

Planul de Dezvoltare Locală va fi depus, în vederea acreditării GAL-ului, la CDRJ AM Judeţean 

în cadrul celei de a doua sesiuni de selecţie a Grupurilor de Acţiune,  care a fost deschisă la data de 1 

Martie 2012. 

Stilizat, teritoriul GAL “Valea Cricovului” are forma unui pocal, plin cu vin cu arome fine, de 

Dealu Mare, ale cărei miresme se împletesc cu parfumul îmbătător al fructelor, pentru a echilibra  şi 

acoperi mirosul înţepător al nămolurile adăpostite în albia Cricvoului sau în adâncurile “Ochiului 

Bărăganului”, aşa cum mai este numit Lacul Rodeanu din Comuna Jilavele. 

    Metaforic vorbind, în cupa sa se amestecă, precum bulele unui vin spumos, Bucov, Valea 

Călugărească, Urlaţi, Iordăcheanu, Gornet-Cricov, Ceptura, alunecând uşor, spre baza cupei noastre 



imaginare, acolo unde Albeşti-Paleologu, Drăgăneşti, Ciorani, Sălciile şi Jilavele creează suportul de 

sprijin al paharului închinat în cinstea locuitorilor întregului teritoriu, precum şi oricărui vizitator. 

 

   Cătălina Pîrvulescu, Inspector Primăria Urlaţi 

   Rodica Chezan, Director executive – Asociaţia “Intercom Cricov”  

 (Membre în echipa de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală a GAL “Valea 

Cricovului”) 

 


