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Măsura M01/2A-Facilitarea dezvoltării exploataţiilor agricole având 

ca scop transformarea acestora în exploataţii comerciale.

Măsura a vizat acţiuni care au condus la creșterea nivelului de dotare 

tehnică al exploataţiilor agricole, au asigurat continuarea procesului de 

dezvoltare al acestora prin modernizarea construcţiilor fermei, achiziţionarea 

echipamentelor și utilajelor tehnice, scăderea consumului de energie. 

Investiţiile realizate au vizat diversificarea producţiei agricole pentru a 

îmbunătăţi viabilitatea economică a exploataţiei agricole. Principalul scop al 

măsurii a fost acela de a oferi noi oportunităţi de diversificare în sectorul 

agricol, respectiv:

 - Identificarea unor soluţii locale inovative pentru problemele 

existente la nivel local;

 -  Crearea de noi locuri de muncă;

 -  Implementarea de acţiuni „prietenoase cu mediul”;

 -  Creșterea productivităţii în sectorul agricol.

   

   Proiectele selectate au contribuit la stimularea inovării prin introducerea și 

dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea 

profilului, nivelului și calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei 

ecologice, precum și introducerea și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Număr apeluri de selecţie lansate: 2

Suma alocată măsurii: 588.257 euro

Numărul proiectelor depuse: 6

Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 733.930 euro

Numărul proiectelor eligibile: 5

Valoarea publică totală a proiectelor eligibile: 583.930 euro

Numărul proiectelor neeligibile: 1

Valoarea publică totală a proiectelor neeligibile: 150.000 euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare: 5

Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finanţare: 583.930 euro

Număr de exploataţii agricole sprijinite: 5

Număr locuri de muncă asumate în cadrul proiectelor finanţate: 11
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Proiectele finanţate în cadrul Măsurii M01/2A 

1.    Titlul proiectului: Dezvoltarea și modernizarea fermei agricole a 

Dumitru Silviu-Florian PFA.

Beneficiar: DUMITRU SILVIU - FLORIAN PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ

Valoarea totală a investiţiei: 251.080 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 146.174 euro

Locuri de muncă nou create: 2

Obiectiv general: Asigurarea 

unei creșteri a competitivităţii 

sectorului agricol prin mai 

buna utilizare a resurselor 

umane și  a  factori lor de 

producţie. 

Status proiect: Finalizat

2.   Titlul proiectului: Achiziţia de utilaje agricole în vederea 

modernizării fermei agricole Agrovio Tocea SRL

Beneficiar: AGROVIO TOCEA SRL

Valoarea totală a invesţitiei: 121.649 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 71.548 euro

Locuri de muncă nou create: 2

O b i e c t i v  g e n e r a l : 

Î m b u n ă t ă ţ i r e a 

performanţei economice a 

t u t u r o r  f e r m e l o r  ș i 

facilitarea restructurării și 

modernizării fermelor, în 

special în vederea creșterii 

participării și orientării către 

piaţă, cât și a diversificării 

agricole.

Status proiect: Finalizat
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3.   Titlul proiectului: Achiziţie de utilaje agricole la 

Știrbu S. Dănuţ I.I.

Beneficiar: ȘTIRBU S. DĂNUŢ INTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ

Valoarea totală a investiţiei: 199.058,98 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 

150.000 euro

Locuri de muncă nou create: 1

Obiectiv general: Îmbunătăţirea performanţei 

economice a fermei și modernizarea acesteia

Status proiect: Finalizat

4.  Titlul proiectului: Dezvoltarea și 

modernizarea fermei agricole a SC 

Broromos Impex SRL 

Beneficiar: SC BROROMOS IMPEX SRL

Valoarea totală a investiţiei: 352.657 

euro

V a l o a r e a  s p r i j i n u l u i  fi n a n c i a r 

nerambursabil: 148.175 euro

Locuri de muncă nou create: 3

Obiectiv general: Asigurarea unei 

creșteri a competitivităţii sectorului 

agricol prin mai buna utilizare a 

resurselor umane și a factorilor de 

producţie.

Status proiect: În implementare

5.    Titlul proiectului: Modernizarea exploataţiei agricole a subscrisei 

Agricola Preajba SRL

Beneficiar: SC AGRICOLA PREAJBA SRL

Valoarea totală a investiţiei: 92.528 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 54.427 euro

Locuri de muncă nou create: 3

Obiectiv general: Asigurarea unei creșteri a competitivităţii 

sectorului agricol prin mai buna utilizare a resurselor umane și a 

factorilor de producţie

Status proiect: În evaluare AFIR
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 Măsura M02/6A Încurajarea înfiinţării de activităţi non agricole în 

scopul trecerii la o economie rurală diversificată.

 Măsura a contribuit la ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de 

muncă existent prin crearea de noi locuri de muncă, diversificarea economiei 

rurale, creșterea veniturilor populaţiei și a nivelului de trai, scăderea sărăciei și 

combaterea excluziunii sociale, toate acestea conducând la reducerea 

disparitătilor dintre mediul rural și mediul urban. 

 Principalul scop al măsurii a fost acela de a promova crearea și 

dezvoltarea unor noi activităţi economice în teritoriul GAL care să ofere 

oportunităţi de diversificare ce nu ţin de specificul agricol al zonei, prin:

 - Identificarea unor soluţii locale inovative pentru problemele 

existente la nivel local;

 - Crearea de noi locuri de muncă;

 - Implementarea de acţiuni „prietenoase cu mediul”;

 - Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how.

 Proiectele selectate au contribuit la stimularea inovării prin activităţile 

economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor 

umane, prin crearea de locuri de muncă și combaterea sărăciei. Prin această 

măsură este rezolvată problema lipsei de capital existentă la nivelul teritoriului 

GAL care ar fi putut împiedica dezvoltarea activităţilor non-agricole, 

eliminându-se astfel riscul abandonării ideilor creative.

Număr apeluri de selecţie lansate: 1

Suma alocată măsurii: 200.000 euro

Numărul proiectelor depuse: 8

Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 400.000 euro

Numărul proiectelor eligibile: 4

Valoarea publică totală a proiectelor eligibile: 200.000 euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare: 4

Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finanţare: 200.000 euro

Număr locuri de muncă asumate în cadrul proiectelor finanţate: 8
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Proiectele finanţate în cadrul Măsurii M02/6A:

 1. Titlul proiectului: Achiziţionarea de echipamente pentru derularea 

unei activităţi non-agricole în mediul rural.

Beneficiar: SC MICROFERMA AGRICOLA DUMITRESCU SRL

Valoarea totală a investiţiei: 50.000 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 50.000 euro.

Locuri de muncă nou create: 3

Obiectiv general: Proiectul de 

investiţ ie va contribui  la 

d e z v o l t a r e a  e c o n o m i c ă 

durabilă a localităţii Fălcoiu, 

judeţul Olt

S t a t u s  p r o i e c t :  Î n 

implementare

2.  Titlul proiectului: Lucrări de 

pregătire a terenului prestate de LKS Trans Luck Speed SRL 

Beneficiar: LKS TRANS LUCK 

SPEED SRL

Valoarea totală a investiţiei: 

50.000 euro

Valoarea sprijinului financiar 

nerambursabil: 50.000 euro

Locuri de muncă nou create: 3

Obiectiv general: Înfiinţarea unei activităţi de prestări lucrări de 

întreţinere a terenului.

Status proiect: În implementare

3.    Titlul proiectului: Producţie de combustibil din biomasă

Beneficiar: DINU V. CĂTĂLIN - MARIUS ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ

Valoarea totală a investiţiei: 50.000 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 50.000 euro

Locuri de muncă nou create: 1

Obiectiv general: Dezvoltarea economiei rurale din zona GAL 

P la iur i le  Oltu lu i     pr in  d ivers ificarea  act iv i tăţ i i  une i 

microîntreprinderi din sectorul neagricol productiv din spaţiul rural

Status proiect: În implementare
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4.  Titlul proiectului: Înfiinţare minifăbricuţă de peleţi din biomasă și 

resturi vegetale

Beneficiar: COLAC ANA – MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Valoarea totală a investiţiei: 50.000 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 50.000 euro

Locuri de muncă nou create: 1

Obiectiv general: Dezvoltarea economiei rurale din zona GAL 

Plaiurile Oltului prin diversificarea activităţii unei microîntreprinderi 

existente ce activează în domeniul prestărilor servicii în agricultură

Status proiect: În implementare
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 Măsura M03/6A Încurajarea diversificării către activităţi non-

agricole în cadrul exploataţiilor

 

 Principalul scop al măsurii a fost acela de a promova crearea și 

dezvoltarea unor activităţi economice în teritoriul GAL care să ofere 

oportunităţi de diversificare ce nu ţin de specificul agricol al zonei, prin:

- Identificarea unor soluţii locale inovative pentru problemele existente la nivel 

local;

 - Crearea de noi locuri de muncă;

 - Implementarea de acţiuni „prietenoase cu mediul”;

 - Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how.

 

 Această masură a vizat în special fermierii și microîntreprinderile / 

întreprinderi mici care desfasoară activităţi agricole și care au dorit să-și 

diversifice activitatea de bază prin practicarea de activităţi non-agricole. Având 

în vedere specificul sezonier al agriculturii s-a oferit oportunitatea unor noi 

alternative ocupaţionale. Proiectele selectate au contribuit la stimularea 

inovării prin activităţile economice nou înfiinţate/dezvoltate, prin contribuţia 

adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă și 

combaterea sărăciei. 

Număr apeluri de selecţie lansate: 1

Suma alocată măsurii: 232.016 euro

Numărul proiectelor depuse: 3

Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 431.901 euro

Numărul proiectelor eligibile: 3

Valoarea publică totală a proiectelor eligibile: 431.901 euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare: 2

Număr locuri de muncă asumate în cadrul proiectelor finanţate: 5
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Proiectele finanţate în cadrul Măsurii M03/6A:

1.   Titlul proiectului: Achiziţia de utilaje și echipamente pentru lucrări 

de pregătire a terenului în comuna Bârza, judeţul Olt

Beneficiar: FIRICA BOGDAN-IONUŢ PFA

Valoarea totală a investiţiei: 264.775 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 155.750 euro

Locuri de muncă nou create: 3

Obiectiv general: Dezvoltarea activităţii non-agricole prin 

achiziţia de utilaje și echipamente noi, de ultimă generaţie, care să 

ajute la dezvoltarea economică a solicitantului și implicit a 

teritoriului unde își desfasoară activitatea, prin plata 

contribuţiilor, taxelor și impozitelor.

Status proiect: În implementare

 

2.   Titlul proiectului: Diversificarea activităţii catre piaţa construcţiilor

Beneficiar: ANUŢA NARCIS-MARIAN PFA

Valoarea totală a investiţiei: 100.841 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 76.266 euro

Locuri de muncă nou create: 2

Obiectiv general: Crearea și dezvoltarea unei activităţi 

economice în teritoriul GAL Plaiurile Oltului care să ofere 

oportunităţi de diversificare ce nu ţin de specificul agricol

Status proiect: Finalizat
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 Măsura M04/6B Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica 

potenţialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului

 Principalul scop al măsurii a vizat îmbunătăţirea infrastructurii și a 

serviciilor de bază neadecvate care constituie principalul element ce menţine 

decalajul dintre mediul rural și cel urban și reprezintă un impediment in calea 

egalităţii de șanse și a dezvoltării socio-economice.

 Obiectivele acestei măsuri au fost reprezentate de:

 - Creșterea accesului populaţiei din teritoriul GAL la infrastructura 

locală și servicii;

 - Asigurarea condiţiilor de sănătate, protecţia mediului, accesibilitate, 

educaţie și cultură, reducându-se astfel migrarea populaţiei către mediul 

urban;

 - Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unei economii durabile 

competitive;

 - Dezvoltarea unitară și coerenţă a teritoriului GAL.

 Prin urmare, dezvoltarea unei infrastructuri materiale și sociale rurale, 

care să o apropie cel puţin de nivelul celei din mediul urban, conduce implicit la 

înfiinţarea de activităţi agricole/non-agricole în spaţiul rural, care să genereze 

crearea de noi locuri de muncă permanente sau temporare.

Număr apeluri de selecţie lansate: 3

Suma alocată măsurii: 900.000 euro

Numărul proiectelor depuse: 18

Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 895.511 euro

Numărul proiectelor eligibile: 18

Valoarea publică totală a proiectelor eligibile: 895.511 euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare: 18

Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finantare: 895.511 euro
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Proiectele finanţate în cadrul Măsurii M04/6B

1     Titlul proiectului: Modernizare serviciu iluminat public în comuna 

Bârza, judeţul Olt

Beneficiar: COMUNA BÂRZA

Valoarea totală investiţiei: 59.453 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 49.865 euro

Populaţ ia  deservită :  2.532 

locuitori

Obiectiv general: Modernizare 

serv ic iu  i luminat  publ ic  in 

comuna Bârza, judeţul Olt.

Status proiect: Finalizat

2   Titlul proiectului: Modernizarea reţelei publice de iluminat în 

comuna Șopîrliţa, judeţul Olt

Beneficiar: COMUNA ȘOPÎRLIŢA

Valoarea totală a investiţiei: 59.602 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 49.997 euro

Populaţia deservită: 1.279 locuitori

Obiectiv general: Modernizarea reţelei publice de iluminat în 

comuna Șopârliţa, judeţul Olt

Status proiect: În implementare

3      Titlul proiectului: Achiziţie buldoexcavator pentru serviciul public 

local în cadrul primăriei - Măsura M04/6B - "Dezvoltarea zonelor 

rurale pentru a valorifica potenţialul de creștere al GAL Plaiurile 

Oltului"

Beneficiar: COMUNA DRĂGHICENI 

Valoarea totală investiţiei: 79.806 euro

V a l o a r e a  s p r i j i n u l u i  fi n a n c i a r 

nerambursabil: 49.970 euro

Populaţia deservită: 1.828 locuitori

Obiectiv general: Achiziţionarea unui 

buldoexcavator și a unei lame de 

zăpadă pentru dotarea Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Drăghiceni

Status proiect: Finalizat
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4.  Titlul proiectului: Modernizarea reţelei publice de iluminat în 

comuna Babiciu, judeţul Olt

Beneficiar: COMUNA BABICIU

Valoarea totală a investiţiei: 59.602 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 49.997 euro

Populaţia deservită: 2.084 locuitori

Obiectiv general: Modernizarea reţelei de iluminat public

Status proiect: În implementare

5.   Titlul proiectului: Construire teren de sport 

multifuncţional în comuna Deveselu, sat 

Deveselu, str. 1 Decembrie 1918, judeţul Olt

Beneficiar: COMUNA DEVESELU

Valoarea totală a investiţiei: 59.406 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 

49.659 euro

Populaţia deservită: 3.157 locuitori

Obiectiv general: Construire teren de sport 

multifuncţional în comuna Deveselu.

Status proiect: În implementare

6.   Titlul proiectului: Construire teren de sport multifuncţional în satul 

Reșca, com. Dobrosloveni, jud. Olt

Beneficiar: COMUNA DOBROSLOVENI

Valoarea totală a investiţiei: 63.121 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 50.000 euro

Populaţia deservită: 3.736 locuitori

Obiectiv general: Îmbunătăţirea conditiilor de trai pentru populaţia 

rurală, creșterea calităţii vieţii persoanelor (copii și adulţi) 

stimularea interesului pentru activităţile cu caracter sportiv; 

creșterea nivelului de educaţie, socializare și a stării de sănătate; 

ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei; posibilitatea 

desfășurării activităţilor sportive în corelare cu programele 

naţionale de dezvoltare; creșterea numărului copiilor care participă 

la competiţii sportive

Status proiect: În implementare
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7.   Titlul proiectului: Înfiinţare teren de sport multifuncţional în comuna 

Fălcoiu, judeţul Olt

Beneficiar: COMUNA FĂLCOIU

Valoarea totală investiţiei: 59.037 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 49.611 euro

Populaţia deservită: 4.004 locuitori

Obiectiv general: Înfiinţare teren de sport multifuncţional.

Status proiect: În implementare

8.  Titlul proiectului: Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă în comuna Dobrun, judeţul Olt, cu două utilaje - UTV

Beneficiar: COMUNA DOBRUN

Valoarea totală a investiţiei: 59.342 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 49.867 euro

Populaţia deservită: 1.517 locuitori

Obiectiv general: Achiziţie utilaje necesare pentru prevenirea sau 

înlaturarea efectelor produse de 

f e n o m e n e l e  m e t e o r o l o g i c e 

periculoase, inundaţii, alunecări, 

incendii, etc.

Status proiect: În implementare

9.   Titlul proiectului: Dotarea Serviciului Voluntar de Situaţii de Urgenţă 

al comunei Brâncoveni, judeţul Olt, cu un buldoexcavator

Beneficiar: COMUNA BRÂNCOVENI

Valoarea totală investiţiei: 76.669 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 50.000 euro.

Populaţia deservită: 2.730 locuitori

Obiectiv general: Achiziţionarea unui utilaj tip buldoexcavator 

dotat cu accesoriile necesare pentru a se putea intervenii în 

situaţiile de urgenţă, pentru efectuarea de lucrări de deblocare, 

îndreptare a drumurilor 

afectate de torenţi, 

deszăpeziri, stingere a 

i n c e n d i i l o r ,  e t c .  p e 

t e r i t o r i u l  c o m u n e i 

Brâncoveni

Status proiect: Finalizat
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10.  Titlul proiectului: Modernizare și eficientizare instalaţii de iluminat 

public, comuna Studina, judeţul Olt

Beneficiar: COMUNA STUDINA

Valoarea totală a investiţiei: 67.238 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 49.441euro

Populaţia deservită: 2.985 locuitori

Obiectiv general: Modernizare și eficientizare instalaţii de iluminat 

public

Status proiect: În implementare

11.  Titlul proiectului: Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă în comuna Osica de Jos, judeţul Olt, cu două utilaje - UTV

Beneficiar: COMUNA OSICA DE JOS 

Valoarea totală a investiţiei: 59.461 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 49.967 euro

Populaţia deservită: 1.690 locuitori

Obiectiv general: Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgentă în comuna Osica de Jos, judeţul Olt cu două utilaje - UTV

Status proiect: În implementare

12.  Titlul proiectului: Teren de sport sintetic

Beneficiar: COMUNA VOINEASA

Valoarea totală investiţiei: 59.500 euro

V a l o a r e a  s p r i j i n u l u i  fi n a n c i a r 

nerambursabil: 50.000 euro

Populaţia deservită: 2.159 locuitori

Obiectiv general: Construire teren de 

sport sintetic

Status proiect: În implementare

13.  Titlul proiectului: Modernizare și extindere iluminat public în 

comuna Cezieni, judeţul Olt.

Beneficiar: COMUNA CEZIENI

Valoarea totală a investiţiei: 67.140 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 50.000 euro

Populaţia deservită: 1.830 locuitori

Obiectiv general: Modernizare și extindere  reţea de iluminat 

public în comuna Cezieni

Status proiect: În implementare
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14.   Titlul proiectului: Achiziţia de utilaje și echipamente pentru dotarea 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgentă al comunei 

Fărcașele, judeţul Olt

Beneficiar: COMUNA FĂRCAȘELE

Valoarea totală investiţiei: 63.578 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 50.770 euro

Populaţia deservită: 4.683 locuitori

Obiectiv general: Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgentă 

Status proiect: În evaluare AFIR. 

15.  Titlul proiectului: Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgentă al comunei Scarișoara, judeţul Olt, cu un buldoexcavator

Beneficiar: COMUNA SCARIȘOARA

Valoarea totală a investiţiei: 76.668 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 50.000 euro

Populaţia deservită: 3.002 locuitori

Obiectiv general: Dotarea Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgentă al 

c o m u n e i  S c ă r i ș o a r a  c u  u n 

buldoexcavator

Status proiect: Finalizat

16.  Titlul proiectului: Dotarea Serviciului Voluntar de Situaţii de 

Urgentă al comunei Teslui, judeţul Dolj

Beneficiar: COMUNA TESLUI

Valoarea totală a investiţiei: 65.747 euro 

V a l o a r e a  s p r i j i n u l u i  fi n a n c i a r 

nerambursabil: 49.875 euro

Populaţia deservită: 2.432 locuitori

Obiectiv general: Dotarea Serviciului 

Voluntar de Situaţii de Urgentă al 

comunei Teslui, judeţul Dolj pentru urmatoarele situaţii de urgentă: 

calamiăţi (lucrări în zonele calamitate de inundaţii, zăpezi, etc), 

incendii, alte lucrări de evacuare a pământului, pietrișului rezultat 

după ploi puternice și alte lucrări specifice utilizării acestui utilaj cu 

echipamente necesare

Status proiect: Finalizat
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17.   Titlul proiectului: Modernizarea instalaţiilor de iluminat public din 

comuna Pârșcoveni, judeţul Olt

Beneficiar: COMUNA PÂRȘCOVENI

Valoarea totală a investiţiei: 55.387 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 46.544 euro

Populaţia deservită: 3.062 locuitori

Obiectiv general: Modernizarea instalaţiilor de iluminat public

Status proiect: În implementare

18.   Titlul proiectului: Mini teren de sport în comuna Stoenești, judeţul 

Olt

Beneficiar: COMUNA STOENEȘTI

Valoarea totală a investiţiei: 85.476 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 49.832 euro 

Populaţia deservită: 2.358 locuitori

Obiectiv general: Construire mini teren de sport

Status proiect: În implementare
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      Măsura M05/6B Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii sociale

 

 Înfiinţarea centrelor comunitare de zi pentru persoane vârstnice, 

copii și alţi membri ai comunităţilor marginalizate joacă un rol important în 

dezvoltarea spiritului comunitar și a voluntariatului. Pentru persoanele 

vârstnice pensionarea și bătrâneţea pot aduce cu sine izolarea socială, 

confruntându-se după o viaţă activă, cu sentimentul inutilităţii și singurătăţii.

Valoarea adăugată a măsurii și relevanţa acesteia derivă din urmatoarele:

 - Prin parteneriatele create în vederea funcţionării centrului 

comunitar pe mai multe paliere are loc îmbunătăţirea și accesibilizarea 

serviciilor locale de asistenţă socială/de educaţie în mediul rural;

 - Implicarea vârstnicilor în activităţi desfașurate în cadrul centrelor de 

zi joacă un rol important in menţinerea unei stări bune de sănătate fizică și 

psihică, prevenind izolarea socială;

 Număr apeluri de selecţie lansate: 2

Suma alocată măsurii: 100.000 euro

Numărul proiectelor depuse: 2

Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 197.257 euro

Numărul proiectelor eligibile: 2

Valoarea publică totală a proiectelor eligibile: 197.257 euro

Numărul proiectelor neeligibile: 0

Valoarea publică totală a proiectelor neeligibile: 0 euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare: 2*

Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finanţare: 197.257* euro

Suma disponibilă în cadrul măsurii: 0 euro
 * 1 proiect eligibil si selectat la GAL cu valoarea de 97.257 euro, a fost 
depus la AFIR și retras ulterior de la AFIR de către solicitant

Proiectele finanţate în cadrul Măsurii M05/6B

1. Titlul proiectului: Înfiinţare și dotare Centru Comunitar pentru 

Vârstnici

Beneficiar: COMUNA VLĂDILA

Valoarea totala investiţiei: 163.708 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 100.000 euro

Obiectiv general: Înfiinţare și dotare Centru Comunitar pentru 

Vârstnici. 

Populaţia deservită: 300 locuitori

Status proiect: În implementare
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Măsura M06/6B Păstrarea specificului local prin integrarea în 

comunitate a minorităţii rome și a grupurilor defavorizate

 Măsura a contribuit la reducerea excluziunii sociale și crearea unui 

mediu atractiv pentru comunitatea romă, cât și pentru celelalte categorii de 

persoane marginalizate din teritoriul GAL. Măsura a vizat satisfacerea unor 

nevoi ale comunităţii marginalizate, inclusiv minoritatea romă prin:

 - dezvoltarea unei infrastructuri socio-culturale, în care să poată fi 

derulate activităţi care promovează tradiţiile locale, valorile naturale și 

culturale cu scopul menţinerii tradiţiilor locale și a facilitării incluziunii 

persoanelor de etnie romă, a grupurilor defavorizate și a depopulării;

 - dezvoltarea unei infrastructuri socio-educaţionale care să faciliteze 

integrarea copiilor din minoritatea romă și grupurile marginalizate în 

comunitatea locală cu focalizare pe sănătate, educaţie, cultură și agrement, 

având ca scop final reducerea abandonului școlar.

 Principalele obiective ale acestei măsuri sunt:

 - creșterea calităţii vieţii și a incluziunii sociale, având în vedere că 

minoritatea romă are o identitate proprie care riscă să se piardă în timp dacă nu 

sunt create condiţiile propice pentru punerea în valoare a tradiţiilor și 

obiceiurilor specifice;

 - menţinerea copiilor aparţinând minorităţii rome „cât mai aproape” 

de școală, dat fiind faptul că educaţia și sănătatea sunt elemente esenţiale în 

dezvoltarea și progresul individului în societate, elemente care pot fi însușite în 

principal prin evitarea abandonului școlar și transformarea școlii într-un 

„mediu atractiv” atât pentru copii, cât și pentru părinţi, prin degrevarea 

acestora de anumite obligaţii care pot fi delegate pe această cale școlii, privită 

astfel ca factor de incluziune socială.

Număr apeluri de selecţie lansate: 1

Suma alocată măsurii: 59.814 euro

Numărul proiectelor depuse: 1

Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 58.910 euro

Numărul proiectelor eligibile: 1

Valoarea publică totală a proiectelor eligibile: 58.910 euro

Numărul proiectelor neeligibile: 0

Valoarea publică totală a proiectelor neeligibile: 0 euro

Numarul proiectelor selectate pentru finanţare: 1

Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finanţare: 58.910 euro
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Proiectele finanţate în cadrul Măsurii M06/6A

1.   Titlul proiectului: Păstrarea specificului local prin integrarea în 

comunitate a minorităţilor rome și a grupurilor defavorizate prin 

reabilitare grădiniţă sat Piatra, orașul Piatra Olt

Beneficiar: ORAȘUL PIATRA OLT

Valoarea totală investiţiei: 71.518 euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 58.910 euro

Populaţia deservită: 312 locuitori

Obiectiv general: Păstrarea specificului local prin integrarea în 

comunitate a minorităţii rome și a grupurilor defavorizate prin 

reabilitarea grădiniţă, sat Piatra, oraș Piatra Olt.

        Status proiect: În implementare
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Adresa: Comuna Dobrun, Str. Principală, Nr. 117, Cam. 6, Jud. Olt. - Telefon: 0786 985 000

E-mail: gal.plaiurileoltului@yahoo.com - Web: www.galplaiurileoltului.org.ro

"NIMIC NU ESTE IMPOSIBIL 
PENTRU CEL CARE ÎNCEARCĂ!"

Alexandru Macedon


