ROMANIA
JUDETUL BOTOŞANI
PRIMARIA ORASULUI SĂVENI
Nr.8615 din 11.10.2013

ANUNT
Primăria orașului Săveni anunţă locuitorii oraşului că s-a elaborat şi afişat la
sediul și pe site -ul primăriei, în data de 11 octombrie 2013, următorul proiect de act
normativ:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și a activităților Programului
integrat regional de dezvoltare durabilă a orașului Săveni în vederea îmbunătățirii
condițiilor de mediu, dezvoltarii economico – sociale, culturale ale orașului, a
stopării degradării și reabilitării pajiștilor precum și punerea lor în valoare .
Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune
în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Săveni, până în data de
27.11.2013.

Primar,
Tîrzioru Petru Relu

Secretar,
Isac Nadia

Primăria oraşului Săveni
Judeţul Botoşani
Nr. 8615 din 11.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea obiectivelor și a activităților Programului integrat regional
de dezvoltare durabilă a orașului Săveni în vederea îmbunătățirii condițiilor de
mediu, dezvoltarii economico – sociale, culturale ale orașului, a stopării degradării
și reabilitării pajiștilor precum și punerea lor în valoare
Domnilor consilieri,
Urmare a inițiativei unui grup de specialiști în dezvoltare regională și locală
aflați sub coordonarea profesorului Valentin Fetcu din cadrul Universității de
Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași, s-a elaborat programul de dezvoltare
durabilă a orașului Săveni în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu, dezvoltarii
economico – sociale și culturale a orașului, a stopării degradării și reabilitării
pajiștilor precum și punerea lor în valoare, pentru perioada 2013-2020 .
În vederea punerii în aplicare a programului se impune aprobarea obiectivelor și
a activităților stabilite, precum și aprobarea participării Consiliului local, ca
membru la înființarea Asociației de Dezvoltare Locală Săveni care va avea drept
scop implementarea proiectului mai sus amintit.
Rog ca după analiza materialelor anexate, să aprobați prezentul proiect de
hotărâre în forma expusă.

PRIMAR,
TÎRZIORU PETRU-RELU

Primăria oraşului Săveni
Judetul Botoşani
Nr. 8615 din 11.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
REFERITOR LA APROBAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASULUI IN VEDEREA
IMBUNATATIRII CONDITIILOR DE MEDIU, DEZVOLTARII ECONOMICE – SOCIALE, CULTURALE A
ORASULUI, STOPARII DEGRADARII SI REABILITARII PAJISTII SI PUNEREA EI IN VALOARE

SCOPUL PROGRAMULUI:
Dezvoltarea durabila a localitatilor orasului in anii 2013-2020.
OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
• Imbunatatireea conditiilor de mediu in localitatile orasului;
• Dezvoltarea economica – sociala si culturala a localitatilor orasului;
• Stoparea degradarii, reabilitarea pajistii si punerea ei in valoare;
• Crearea noilor locuri de munca, micsorarea migratiei populatiei din oras;
• Imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei, din oras, obtinereea de venituri
consistente la bugetul local si la populatie.

NECESITATEA
In ultimii ani, indeosebi cu agravarea crizei economice, gospodariile taranesti si fermele mici din
localitatile orasului au inceput sa se degradeze tot mai mult. Situatia lor financiara se inrautateste de la
un an la altul. In localitati nu se mai infiinteaza noi ferme agricole si micro-intreprinderi, nu se creeaza
noi locuri de munca, drept urmare o mare parte din populatie migreaza la orase si in tarile U.E. Din
aceasta cauza, satele din cadrul orasului prezinta o rata ridicata de imbatranire a populatiei.
De asemeni, mediul inconjurator se degradeaza din cauza lipsei colectarii si reciclarii deseurilor
vegetale si organice din localitatile orasului. Pasunea sufera o degradare progresiva de la un an la altul,
diminuandu-se astfel calitatea vegetatiei, se erodeaza solul, se micsoreaza semnificativ continutul de
azot, fosfor, potasiu si a microelementelor de pe suprafetele pasunii, versantii sufera modificari in urma
alunecarilor de teren si ca o consecinta animalele au mai putina hrana vegetala, concomitent se
micsoreaza incarcatura cu animale pe ha.
Bugetul local devine din an in an tot mai mic si nu are posibilitatea sa finanteze sustinerea
dezvoltarii economice a gospodariilor taranesti, a fermelor mici si pentru ameliorarea pasunii.
Prezentul program prevede un ciclu complet de dezvoltare economica durabila a orasului:
organizarea producerii, constructia de microintreprinderi, prelucrarea produselor, valorificarea,
obtinerea de venituri.

JUSTIFICAREA CADRULUI LEGAL
•
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020;

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Prevederile si obiectivele Programului de instalare a Tinerilor Fermieri
2014-2020;
Programul Politica Agricola 2014-2020;
Programul de instalare a Tinerilor Fermieri 2014-2020;
Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
OUG nr. 34/2013 privind organizarea, exploatarea si administrarea
pajistilor permanente;
Regulamentul (CE). 73 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a normelor comune
pentru sisteme de ajutor direct pentru agricultori;
Regulamentul (CE). 73 din 19 ianuarie 2009, art. 6, anexa 3 prevede lucrari
de protectie a pasunilor si standarde obligatorii;
Art.34(4) din regulamentul 1122/2009 afirma ca pe pasune este acceptata o
densitate de maxim 50 arbori/ha ca regula generala;
APIA (Ghid privind respectarea eco-conditionalitatii) Versiunea 2.0 prevede
prin GAEC 9 ca nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor
de arbori de pe terenurile agricole si pasune. (Pentru detalii anexam
extrasele);
Hotararea Consiliului Local al comunei, privind aprobarea obiectivelor si
activitatilor Programului.

FINANTAREA PROGRAMULUI
Finantarea programului este asigurata de:
o Societatile agricole, membri ai grupului de producatori, direct interesate in
producerea si valorificarea produselor agricole obtinute in oras.
Nu se prevede finantarea si co-finantarea activitatilor programului de catre Consiliul Local al
orasului si de fermieri.

GRUPUL DE ACTIVITĂŢI
MANAGEMENTUL PROGRAMULUI INTEGRAT
ACTIVITATEA 1: ACŢIUNI ORGANIZATORICE
ACTIVITATEA 2: CONSTITUIREA ECHIPEI MANAGERIALE DE IMPLEMENTARE A
ACTIVITATILOR PROGRAMULUI
GRUPUL DE ACTIVITATI - IMBUNATATIREA CONDIŢIILOR DE MEDIU ÎN
LOCALITĂŢILE COMUNEI

ACTIVITATEA 1: COLECTAREA, SELECTAREA, DEPOZITAREA, TRATAREA DESEURILOR
ORGANICE DIN GOSPODARIILE TARANESTI; CONSTRUCTIA PLATFORMEI ORASANESTI
PENTRU DESEURILE ORGANICE

ACTIVITATEA 2: COLECTAREA DEŞEURILOR
ŢĂRĂNEŞTI ŞI FERMELE AGRICOLE

VEGETALE

DIN

GOSPODĂRIILE

ACTIVITATEA 3: CONSTRUCŢIA ŞI DEZVOLTAREA A 2 – 3 LINIII TEHNOLOGICE DE
PRODUCERE A BRICHETELOR (PELEŢI) DIN DEŞEURILE AGRICOLE VEGETALE DIN
LOCALITĂŢILE ORASULUI ŞI LIMITROFE
ACTIVITATEA 4: INSTALAREA PE STRAZILE PRINCIPALE ALE ORASULUI DE COŞURI
PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR
ACTIVITATEA 5: FORMAREA “GĂRZII VERZI”, ÎN ŞCOLI,
SPAŢIILOR AMENAJATE CU ARBORI ŞI ARBUŞTI

PENTRU OCROTIREA

GRUPUL DE ACTIVITĂŢI - DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ A
ORASULUI DIN CADRUL PROGRAMULUI REGIONAL INTEGRAT
A.ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA COMBINATULUI INTERCOMUNITAR CU
DIVERSE LINII TEHNOLOGICE DE PRELUCRAREA A PRODUSELOR CU TEHNOLOGII
TRADIŢIONALE ŞI ECOLOGICE
LINIA TEHNOLOGICĂ 1: PRELUCRAREA PRODUSELOR TRADIŢIONALE DIN CARNE DIN
GOSPODĂRIILE ŢĂRĂNEŞTI ŞI FERMELE AGRICOLE MICI
LINIA TEHNOLOGICĂ 2: PRELUCRAREA PRODUSELOR TRADIŢIONALE ŞI ECOLOGICE
DIN LAPTE
LINIA TEHNOLOGICĂ 3: PRELUCRAREA ŞI AMBALAREA SUCURILOR NATURALE ŞI
ECOLOGICE DIN LEGUME ŞI FRUCTE
LINIA TEHNOLOGICĂ 4: PRELUCRAREA ŞI AMBALAREA DULCEŢURILOR ŞI
COMPOTURILOR DUPĂ TEHNOLOGII TRADIŢIONALE ŞI ECOLOGICE FOLOSITE ÎN
LOCALITĂŢILE REGIUNII
LINIA TEHNOLOGICĂ 5: SORTARE ŞI PRELUCRARE A FRUCTELOR DE NUCĂ DIN
LOCALITĂŢILE ORASULUI ŞI LIMITROOFE
LINIA TEHNOLOGICĂ 6: AMBALARE MIERE DE ALBINE
B.ÎNFIINTAREA ŞI DEZVOLTAREA FERMELOR AGRICOLE MICI
C.VALORIFICAREA PRODUSELOR AGRICOLE OBŢINUTE

ACTIVITATEA 1: CREAREA REŢELELOR DE COLECTARE ŞI VALORIFICARE A
PRODUSELOR AGRICOLE

GRUPUL DE ACTIVITĂŢI – AMENAJAREA, STOPAREA DEGRADĂRII, REABILITAREA
PAJISTII ŞI PUNEREA EI ÎN VALOARE
ACTIVITATEA 1: STOPAREA DEGRADĂRII, AMENAJAREA ŞI REABILITAREA PAJISTII
PRIN MANAGEMENTUL INTEGRAT
ACTIVITATEA 2: ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MĂSURI PRIVIND
EXPLOATAREA PAJIŞTII PE TERMEN MEDIU A PAJIŞTII COMUNALE
ACTIVITATEA 3: AMENAJAREA SUPRAFEŢELOR DEGRADATE TOTAL SAU PARŢIAL,
PRIN ÎNFIINŢAREA DE PLANTAŢII CU DIVERŞI POMI AUTOHTONI CU DISTANŢE MARI
ÎNTRE RÎNDURI ŞI POMI, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII SOLULUI, STOPAREA
EROZIUNII, ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VEGETAŢIEI, FĂRĂ A AFECTA SUPRAFAŢA
DESTINATĂ PENTRU PĂŞUNE, CONFORM ANEXEI NR.2
ACTIVITATEA 4: AMENAJAREA SUPRAFEŢELOR PRETABILE NEDEGRADATE, PRIN
ÎNFIINŢAREA DE PLANTAŢII CU DIVERŞI POMI AUTOHTONI CU DISTANŢE MARI ÎNTRE
RÎNDURI, NU MAI MULT DE 50 POMI/HA, CONFORM REGULAMENTULUI COMISIEI
EUROPENE NR.1122/2009, FĂRĂ A AFECTA CALITATEA VEGETAŢIEI, ÎNCĂRCĂTURA CU
ANIMALE ŞI FĂRĂ A AFECTA SUPRAFAŢA DESTINATĂ PENTRU PĂŞUNE CONFORM
ANEXEI NR.3
ACTIVITATEA 5: INFIINŢAREA CORDONULUI FORESTIER „ROZA VÂNTURILOR” PE
SUPRAFEŢELE LATERALE ALE PAJIŞTII (DUPĂ CAZ)

REZULTATELE ESTIMATE:

• Reţeaua de colectare a deşeurilor organice;
• Platforma de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor organice;
• Reţeaua de colectare a deşeurilor vegetale din fermele agricole şi
gospodăriile ţărăneşti;
• Construcţia şi dezvoltarea a 2-3 linii tehnologice pentru producerea de
brichete (peleţi) din deşeurile vegetale.
• Amenajarea drumurilor, spaţiilor publice (parc) cu arbori şi arbuşti
dendrologici;
• “Garda verde” pentru ocrotirea spaţiilor amenajate cu arbori şi arbuşti;
• Crearea unui ecosistem de biodiversitate în localităţile orasului;

• Crearea a 6 microîntreprinderi de prelucrare a produselor agricole din
gospodăriile ţărăneşti şi fermele agricole mici;
• Crearea a min. 53 locuri de muncă permanente (în cadrul combinatului
agroalimentar) şi 100-150 sezoniere;
• Crearea a 2 reţele comerciale de colectare şi valorificare a produselor
agricole;
• Înfiinţare şi dezvoltarea a min. 20 de noi ferme agricole mici;
• Piaţa modernizată;
• Înfiinţarea unor magazine specializate;
• Pajiştea reabilitată, amenajată şi modernizată conform cerinţelor U.E.;
• Managementul integrat de administrare a pajiştilor;
• Cordonul forestier “roza vânturilor” amplasat pe suprafeţele laterale ale
pajiştii;
• Materia primă (lapte, carne, fructe, legume, lemn etc.) necesară funcţionării
microîntreprinderilor înfiinţate prin program;
• 1,00 - 1,20 mil. Euro venituri anuale din valorificarea produselor agricole
obţinute de fermieri şi micro-întreprinderi agroalimentare din cadrul programului;
• Venituri suplimentare la bugetul local (minim 200.000 Euro şi maxim
500.000 Euro, în funcţie de volumul investiţiilor);
• Promovarea folclorului naţional şi tradiţiilor locale;
• Îmbunătăţirea gradului de educaţie, sănătate şi cultură a populaţiei din
comună.
Elaborat:
Topala Silviu Bogdan , administrator public_______________
Corolea Marinica, consilier Compartiment cadastru, agricultură,
probleme de mediu , registru agricol__________________
Topala Catalin, consilier Compartiment cadastru, agricultură,
probleme de mediu , registru agricol ______________

Consultanți: Prof.dr.ec Fetcu Valentin
Dr.Ing. Roșca Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
ORAŞUL SĂVENI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea obiectivelor si a activitatilor
Programului integrat regional de
dezvoltare durabilă a orașului Săveni în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu, dezvoltarii
economico – sociale, culturale ale orașului, a stopării degradării și reabilitării pajiștilor precum și
punerea lor în valoare
(2013 – 2020)
Consiliul Local al orașului Săveni judetul Botoşani,
Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului orașului Săveni cu privire la
aprobarea obiectivelor și activităților Programului integrat regional de dezvoltare durabilă a
orașului Săveni în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu, dezvoltarii economico – sociale,
culturale ale orașului, a stopării degradării și reabilitării pajiștilor precum și punerea lor în
valoare (2013 – 2020),
Analizând raportul de specialitate al administratorului public elaborat în colaborare cu
Compartimentul de cadastru, agricultură, probleme de mediu și registru agricol din cadrul
aparatului de specialaitate al primarului orașului Săveni,
Având în vedere:
Avizul favorabil al Comisiei Buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
servicii, agricultură, comerţ,
Avizul favorabil al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului,
Avizul favorabil al Comisiei juridice şi de adminuistraţie publică locală,
Avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ,
Ținând cont de prevederile OMAI nr.541/2009 pentru modificarea si completarea
Strategiei privind orgnizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pagistilor la nivel
national,pe termen mediu si lung , aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii,alimentatiei si
padurilod si al ministrului administrrii publice nr.226/235/2003, O.G.nr.26/2000 privind
asociațiile și fundatiile, cu modificarile și completarile ulterioare, ale OUG nr.35/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesionare de lucrari publice si a
cotractelor de concesiune de servicii, cu modificarile și completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.a si b, alin(5) lit.b,art.45 alin.(1) art.123 alin.(1), si
alin.(2) Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale OUG nr.34/2013 privind organizarea, exploatarea si administrarea pajistelor
permanente, precum și al Regulamentului Comisiei Europene 1122/2009 - art. 34 (4),
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba obiectivele si activitatile Programului integrat regional de dezvoltare
durabilă a orașului Săveni în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu, dezvoltarii economico –

sociale, culturale ale orașului, a stopării degradării și reabilitării pajiștilor precum și punerea lor
în valoare (2013 – 2020), conform anexei nr.1 care face parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2 Participarea, în principiu, ca membru a Consiliului Local la infiintarea Asociatiei de
Dezvoltare Locală Saveni, Judetul Botosani, asociatie ce urmeaza a se infiinta.
Art.3 Se aproba imputernicirea primarului orasului Săveni - domnul Tîrzioru Petru-Relu,
C.I. seria XT nr. 526000, CNP1681102075091, cu domiciliul in orasul Saveni, str. Avram Iancu nr.
21, sa semneze actele constitutive ale asociatiei ce urmeaza a se infiinta.
Art. 4 Se aproba imputernicirea reprezentantului legal din partea Consiliului Local domnul Topala Silviu Bogdan , C.I. seria XT nr.460916, CNP 1860525071980, cu domiciliul in
orasul Saveni, str. 1 Decembrie, nr. 20 sc. B, Et. 2, Ap. 4 in Consiliul Director al asociatiei ce
urmeaza a se infiinta.
Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se imputerniceste primarul orașului
Săveni, prin intermediul serviciilor de specialitate.

Dată astăzi, 11.10.2013
INITIATOR,
PRIMAR,
TÎRZIORU PETRU RELU
Contrasemnează,
Secretar,
Nadia Isac

Anexa 1 la H.C.L. nr.___ din
________2013
PROGRAM INTEGRAT REGIONAL (PILOT)
DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASULUI IN VEDEREA
IMBUNATATIRII CONDITIILOR DE MEDIU, DEZVOLTARII ECONOMICE –
SOCIALE, CULTURALE A ORASULUI, STOPARII DEGRADARII SI
REABILITARII PAJISTII SI PUNEREA EI IN VALOARE
(2013 – 2020)

Fara cofinantare din partea Consiliului Local
NOTA CONCEPTUALA GENERALA
SCOPUL PROGRAMULUI: Dezvoltarea durabilă a orasului pe termen mediu şi lung
Obiectivul general:
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, dezvoltarea economica-socială a orasului, stoparea
degradării şi reabilitarea pajiştii, precum şi punerea ei in valoare în perioada 2013-2020.
Obiectivele specifice:
1. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în localităţile orasului;
2. Dezvoltarea economico–socială şi culturală a localităţilor orasului;
3. Stoparea degradării, reabilitarea pajiştii şi punerea ei in valoare, îmbunătăţirea
biodiversităţii;
4. Crearea de noi locuri de muncă, micşorarea migraţiei populaţiei din oras;
5. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei din oras, obţinerea de venituri
consistente la bugetul local şi la populaţie;
6. Dezvoltarea durabilă a orasului.

ACIVITĂŢI GENERALE

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în localităţile orasului prin:
- colectarea şi selectarea deşeurilor organice din gospodăriile ţărăneşti;
- construcţia platformei de depozitare, tratarea şi valorificarea deşeurilor
organice;

- colectarea deşeurilor vegetale din fermele agricole şi gospodăriile ţărăneşti,
pentru reciclare;
- construcţia a 2-3 linii tehnologice în diverse localităţi ale orasului pentru
producerea de brichete (peleţi) din deşeurile vegetale şi cojile de nucă;
- aprovizionarea instituţiilor publice ale orasului (şcolile, grădiniţele, primărie
etc.) cu brichete (peleţi) produse din deşeurile vegetale din oras;
- amenajarea drumurilor, spatiilor publice pentru recreerea populaţiei (parcul
public cu arbori şi arbuşti dendrologici);
- instalarea pe străzile principale ale orasului a coşurilor pentru colectarea
deşeurilor şi menţinerea curăţeniei;
- formarea “gărzii verzi” pentru ocrotirea spaţiilor amenajate cu arbori şi
arbuşti.
- amenajarea parcului public al orasului .
2. Dezvoltarea economico-sociala şi culturală a localităţilor orasului prin:
- înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi a liniilor tehnologice de
prelucrare, ambalare a produselor agricole (tradiţionale şi ecologice) din gospodăriile
ţărăneşti, fermele agricole mici;
- prelucrarea produselor tradiţionale din lapte;
- prelucrarea produselor tradiţionale din carne;
- prelucrarea legumelor şi fructelor (sucuri, dulceţuri, compoturi, conserve
folosind tehnologiile tradiţionale din zonă);
- creşterea păsărilor (inclusiv fazanul, prepeliţa şi potârnichea) pentru carne şi
ouă ecologice;
- producerea şi prelucrarea cărnii de porc prin înfiinţarea de ferme ecologice
(mangaliţa, porc vietnamez etc.);
- producerea şi prelucrarea cărnii de vită în sistem ecologic;
- producerea şi ambalarea mierii de albine ecologice;
- amenajarea lacurilor pentru producţia piscicolă;
- producerea şi prelucrarea ciupercilor;
- producerea de diverse ambalaje din lemn şi carton etc.
a. Înfiinţarea noilor ferme agricole mici prin:
- înfiinţarea şi dezvoltarea în perioada 2014-2020 a minimum 20 ferme
agricole mici.
b. Valorificarea produselor agricole din localităţile orasului prin:
- crearea şi dezvoltarea reţelei comerciale de colectare a produselor agricole
(fructe, legume, carne, lapte, ouă, peşte, miere de albine etc.) din fermele agricole mici
şi din gospodăriile ţărăneşti, din oras şi localităţile limitrofe;

- crearea şi dezvoltarea reţelei comerciale de valorificare a produselor agricole
obţinute în zonă;
- renovarea pieţii agro alimentare;
- înfiinţare magazinelor specializate.
c. Dezvoltarea social – culturală a orasului prin:
i. sprijinirea financiară si materială pentru efectuarea lucrărilor de
reparaţie a bisericilor;
ii. sprijinirea în dezvoltarea spitalului orașenesc;
iii. asigurarea bibliotecii orașenești cu literatura de specialitate,
materiale audio/video şi IT;
iv. asigurarea clubului copiilor cu: costume naţionale şi
instrumente muzicale;
v. asigurarea cu combustibil (brichete), produse alimentare şi
medicamente de primă necesitate pentru persoanele vulnerabile din oras.
3. Stoparea degradării, reabilitarea şi amenajarea pajiştii şi punerea ei în
valoare, îmbunătăţirea biodiversităţii:
- elaborarea şi introducerea managementului integrat în exploatarea şi
administrarea pajiştii;
- elaborarea şi implementarea planului de măsuri, pe termen mediu şi lung în
exploatarea şi amenajarea pajiştii;
- înfiinţarea şi amenajarea pe suprafeţelor pajiştii (degradate total sau parţial)
cu diverşi pomi fructiferi autohtoni, cu distanţe mari între rânduri şi între pomi, în
conformitate cu regulamentul Comisiei Europene 1122/2009, fără a afecta suprafaţa
destinată păşunatului, în scopul îmbunătăţirii calităţii solului, stoparea eroziunii,
îmbunătăţirea calităţii vegetaţiei, încărcăturii cu animale pe hectar şi crearea
microclimatului pentru atragerea ploilor;
- înfiinţarea cordoanelor forestiere “roza vânturilor” (după caz) pe suprafeţele
laterale ale pajiştii pentru stoparea vânturilor de iarnă – primăvară, a zăpezii.
4. Crearea de noi locuri de muncă, micşorarea migraţiei populaţiei;
- înfiinţarea şi dezvoltarea microîntreprinderilor şi a liniilor tehnologice de
prelucrare, ambalare a produselor obţinute în gospodăriile ţărăneşti şi fermele agricole
mici din localităţile orasului şi limitrofe.
5. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei din oras, obţinerea de
venituri consistente la bugetul local şi la populaţie:
- ca urmare a ocupării forţei de muncă locală în activităţile desfăşurate in
microîntreprinderile înfiinţate în oras şi în zonele limitrofe şi a fermelor nou înfiinţate.

6. Dezvoltarea durabilă a orasului prin:
- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, biodiversităţii, dezvoltarea economicosocială şi culturală, înfiinţarea de noi microîntreprinderi, crearea de noi locuri de
muncă, reabilitarea pajiştii precum şi creşterea veniturilor populaţiei şi a consiliului
local.
NECESITATEA

În ultimii ani, îndeosebi cu o dată cu agravarea crizei economice, gospodăriile
ţărăneşti şi fermele mici din localităţile orasului au început sa se degradeze tot mai mult.
Situaţia lor financiară se înrăutăţeşte de la un an la altul. În localităţi nu se mai înfiinţează
noi ferme agricole şi micro-întreprinderi, nu se creează noi locuri de muncă, drept urmare
o mare parte din populaţie migrează la oraşe şi în ţările U.E. Din această cauză, satele din
cadrul orasului prezintă o rată ridicată de îmbătrânire a populaţiei.
De asemeni, mediul înconjurător se degradează din cauza lipsei colectării şi
reciclării deşeurilor vegetale şi organice din localităţile orasului. Păşunea suferă o
degradare progresivă de la un an la altul, diminuându-se astfel calitatea vegetaţiei, se
erodează solul, se micşorează semnificativ conţinutul de azot, fosfor, potasiu şi a
microelementelor de pe suprafeţele păşunii, versanţii suferă modificări în urma
alunecărilor de teren şi ca o consecinţă animalele au mai putină hrană vegetală,
concomitent se micşorează încărcătura cu animale pe hectar.
Bugetul local devine din an în an tot mai mic şi nu are posibilitatea să finanţeze
susţinerea dezvoltării economice a gospodăriilor ţărăneşti, a fermelor mici şi pentru
ameliorarea păşunii. Prezentul program, se dezvoltă în cadrul unui program regional
integrat (pilot), în care vor intra localităţi din mai multe judeţe, care în
conformitate cu regulamentul Comisiei Europene de Dezvoltare Rurală 2014 –
2020, are prioritate la finanţare, faţă de programele FADR, GAL-uri şi autorităţi
locale, deoarece programul integrat cuprinde un număr de mai multe activităţi
(dezvoltare durabilă, economică, îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, dezvoltarea
biodiversităţii, dezvoltarea economico socială şi culturală, crearea de noi locuri de
muncă, reducerea migraţiei populaţiei di zonele prinse în program etc.), finanţate
de Uniunea Europeană prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fără
intermediari (FADR, GAL).

JUSTIFICAREA CADRULUI LEGAL

1.

Regulamentul Comisiei Europene de Dezvoltare Rurală Europeană 2014 –

2020;
2.
Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
3.
Prevederile şi obiectivele Programului de instalare a Tinerilor Fermieri
2014-2020;
4.
Programul Politica Agricolă comună 2014-2020;
5.
Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
6.
OUG nr. 34/2013 privind organizarea, exploatarea şi administrarea pajiştilor
permanente;
•
Regulamentul (CE). 73 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a normelor comune
pentru sisteme de ajutor direct pentru agricultori;
•
Regulamentul (CE). 73 din 19 ianuarie 2009, art. 6, anexa 3 care prevede
lucrări de protecţie a păşunilor şi standarde obligatorii;
•
Regulamentul 1122/2009;
•
Hotărârea Consiliului Local al orasului, privind aprobarea obiectivelor şi
activităţilor Programului.
FINANŢAREA PROGRAMULUI
Finanţarea programului este asigurata de:
o Firmele agricole din ţară şi de peste hotare, membri ai grupului de
producători, format prin program, direct interesate în producerea şi valorificarea
produselor agroalimentare obţinute în oras;
o Uniunea Europeană prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
pentru proiectele privind îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a biodiversităţii pe
proiecte specifice.
Nu se prevede finanţarea şi co-finanţarea activităţilor programului de către
Consiliul Local al orasului şi de fermieri.
IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROGRAMULUI INTEGRAT
Implementarea programului este asigurat de:
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ –
activităţilor prevăzute în program;

coordonează implementarea

GRUPUL DE EXPERŢI ŞI SPECIALIŞTI DIN CADRUL PROGRAMULUI
• asigură implementarea proiectelor investiţionale prevăzute în program;
• pregăteşte materialul săditor pentru amenajarea suprafeţelor cu diverşi pomi
pe păşunea cât şi a cordonului forestier (“roza vânturilor”), după necesitate;
• acordă consultanţă şi asistenţă tehnică pe o perioada de minim 5 ani;

FIRMA DE CONSULTANTA DIN CADRUL PROGRAMULUI
• elaborează studiul de prefezabilitate al programului;
• elaborează proiectele investiţionale din cadrul programului;
• elaborează managementul integrat în vederea exploatării şi administrării
păşunii comunale;
• acordă consultanţă persoanelor fizice şi juridice din localitate.
GRUPUL DE PRODUCATORI DIN CADRUL PROGRAMULUI:
• asigură producerea şi valorificarea produselor agricole;
• asigură finanţarea şi cofinanţarea proiectelor investiţionale din cadrul
programului.
Nu se prevede implicarea membrilor Consiliului Local în managementul
Programului
REZULTATELE ESTIMATE:

• Reţeaua de colectare a deşeurilor organice;
• Platforma de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor organice;
• Reţeaua de colectare a deşeurilor vegetale din fermele agricole şi
gospodăriile ţărăneşti;
• Construcţia şi dezvoltarea a 2-3 linii tehnologice pentru producerea de
brichete (peleţi) din deşeurile vegetale.
• Amenajarea drumurilor, spaţiilor publice (parc) cu arbori şi arbuşti
dendrologici;
• “Garda verde” pentru ocrotirea spaţiilor amenajate cu arbori şi arbuşti;
• Crearea unui ecosistem de biodiversitate în localităţile orasului;
• Microîntreprinderi de prelucrare a produselor agricole din gospodăriile
ţărăneşti şi fermele agricole mici;
• Crearea a min. 53 locuri de muncă permanente (în cadrul combinatului
agroalimentar) şi 100-150 sezoniere;
• Crearea a 2 reţele comerciale de colectare şi valorificare a produselor
agricole;
• Înfiinţare şi dezvoltarea a min. 20 de noi fermieri şi 15 de ferme agricole
mici;
• Piaţa modernizată;
• Înfiinţarea unor magazine specializate;
• Pajiştea reabilitată, amenajată şi modernizată conform cerinţelor U.E.;

• Managementul integrat de administrare a pajiştilor;
• Cordonul forestier “roza vânturilor” amplasat pe suprafeţele laterale ale
pajiştii;

• Materia primă (lapte, carne, fructe, legume, lemn etc.) necesară funcţionării
microîntreprinderilor înfiinţate prin program;
• 1,00 - 1,20 mil. Euro venituri anuale din valorificarea produselor agricole
obţinute de fermieri şi micro-întreprinderi agroalimentare din cadrul programului;
• Venituri suplimentare la bugetul local (minim 200.000 Euro şi maxim
500.000 Euro, în funcţie de volumul investiţiilor);
• Promovarea folclorului naţional şi tradiţiilor locale;
• Îmbunătăţirea gradului de educaţie, sănătate şi cultură a populaţiei din oras.
GRUPUL DE ACTIVITĂŢI
MANAGEMENTUL PROGRAMULUI INTEGRAT
SCOPUL: Asigurarea managementului pentru implementarea activităţilor
programului.
ACTIVITATEA 1: ACŢIUNI ORGANIZATORICE
PREVEDE:
• aprobarea de către Consiliul Local a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în
program;
• constituirea asociaţiei de dezvoltare locală pentru coordonarea programului;
ACTIVITATEA 2: CONSTITUIREA ECHIPEI MANAGERIALE DE
IMPLEMENTARE A ACTIVITATILOR PROGRAMULUI
Echipa va fi formata din:
• Reprezentantul legal împuternicit de Consiliului Local;
• Preşedintele Asociaţiei crescătorilor de animale constituite;
• Directorul firmei de consultanţă din cadrul programului;
• Grupul de experţi şi specialişti din cadrul programului (5 persoane).

GRUPUL DE ACTIVITATI - IMBUNATATIREA CONDIŢIILOR DE
MEDIU ÎN LOCALITĂŢILE ORASULUI

SCOPUL: îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în localităţile orasului,
reciclarea şi valorificarea deşeurilor vegetale şi organice dezvoltarea ecosistemului
biodiversitate.

ACTIVITATEA 1: COLECTAREA, SELECTAREA, DEPOZITAREA,
TRATAREA DESEURILOR ORGANICE DIN GOSPODARIILE TARANESTI;
CONSTRUCTIA PLATFORMEI PENTRU DESEURILE ORGANICE
SCOPUL: îmbunătăţirea mediului înconjurător din localităţile orasului;
ASIGURA:
• îmbunătăţirea semnificativă a mediului înconjurător din localităţile orasului
• colectarea, depozitarea, selectarea si tratarea deşeurilor organice;
• construcţia platformei comunale pentru dejectarea deşeurilor organice;
• crearea a 2 locuri de muncă.
ACTIVITATEA 2: COLECTAREA DEŞEURILOR VEGETALE DIN
GOSPODĂRIILE ŢĂRĂNEŞTI ŞI FERMELE AGRICOLE
SCOPUL: îmbunătăţirea mediului înconjurător din localităţile orasului şi
obţinerea de materie primă pentru producerea combustibilului alternativ.
ASIGURA:
• Îmbunătăţirea semnificativă a mediului înconjurător din localităţile orasului;
•
Colectarea şi depozitarea deşeurilor vegetale;
•
Crearea a 3 noi locuri de muncă;
•
Obţinerea de venituri suplimentare pentru populaţie.
ACTIVITATEA 3: CONSTRUCŢIA ŞI DEZVOLTAREA A 2 – 3 LINIII
TEHNOLOGICE DE PRODUCERE A BRICHETELOR (PELEŢI) DIN
DEŞEURILE AGRICOLE VEGETALE DIN LOCALITĂŢILE ORASULUI ŞI
LIMITROFE
SCOPUL: reciclarea şi valorificarea a deşeurilor agricole vegetale din
gospodăriile ţărăneşti, fermele agricole vegetale din localităţile orasului şi limitrofe.
ASIGURA:
• îmbunătăţirea semnificativă a mediului înconjurător din localităţile orasului;

• reciclarea deşeurilor vegetale şi a cojilor;
• producerea brichetelor (peleţi) solicitate ca, combustibil pentru încălzirea
instituţiilor publice locale (şcoli, grădiniţe, etc.) şi a gospodăriilor ţărăneşti;
• crearea a 4 noi locuri de muncă;
• obţinerea de venituri suplimentare.
ACTIVITATEA 4: INSTALAREA PE STRAZILE PRINCIPALE ALE
ORASULUI DE COŞURI PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR
SCOPUL: păstrarea curăţeniei în oras şi îmbunătăţirea mediului înconjurător.
ASIGURĂ:
•
instalarea a 100 de coşuri speciale pentru colectarea deşeurilor de la
populaţie;
• menţinerea orasului intr-o stare curată.
ACTIVITATEA 5: FORMAREA “GĂRZII VERZI”, ÎN ŞCOLI, PENTRU
OCROTIREA SPAŢIILOR AMENAJATE CU ARBORI ŞI ARBUŞTI
SCOPUL: educaţia populaţiei în ocrotirea mediului înconjurător din oras
ASIGURĂ:
• garanţia menţinerii spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti pe termen lung.

GRUPUL DE ACTIVITĂŢI - DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ
ŞI CULTURALĂ A ORASULUI DIN CADRUL PROGRAMULUI
REGIONAL INTEGRAT
SCOPUL: îmbunătăţirea mediului de afaceri din oras şi regiune, crearea
noilor locuri de muncă, înfiinţarea şi dezvoltarea
de combinate
agroalimentare şi obţinerea de venituri la bugetul local şi al populaţiei
A. ÎNFIINŢAREA
ŞI
DEZVOLTAREA
COMBINATULUI
INTERCOMUNITAR
CU DIVERSE LINII TEHNOLOGICE DE
PRELUCRAREA
A
PRODUSELOR
CU
TEHNOLOGII
TRADIŢIONALE ŞI ECOLOGICE

LINIA
TEHNOLOGICĂ
TRADIŢIONALE DIN CARNE
FERMELE AGRICOLE MICI

1:
DIN

PRELUCRAREA
PRODUSELOR
GOSPODĂRIILE ŢĂRĂNEŞTI ŞI

SCOPUL: prelucrarea şi valorificarea eficientă a produselor tradiţionale din carne
obţinute în gospodăriile ţărăneşti şi fermele de creştere a animalelor;
PREVEDE:
• Înfiinţarea liniei tehnologice de prelucrare a produselor aplicând tehnologii
tradiţionale din localităţile regiunii.
ASIGURĂ:
• Relansarea dezvoltării economice şi financiare a gospodăriilor ţărăneşti,
fermelor agricole din localităţile orasului şi limitrofe;
• Crearea a 6-7 noi locuri de muncă;
• Garantarea prelucrării şi valorificării produselor agricole obţinute în
gospodăriile ţărăneşti şi a fermelor de creştere a animalelor;
• Obţinerea de venituri substanţiale de către populaţia din localităţile orasului,
fermieri şi micro-întreprinderi;
• Dezvoltarea durabilă a orasului.
LINIA
TEHNOLOGICĂ
2:
PRELUCRAREA
TRADIŢIONALE ŞI ECOLOGICE DIN LAPTE

PRODUSELOR

SCOPUL: prelucrarea produselor tradiţionale şi ecologice din lapte obţinute în
gospodăriile ţărăneşti şi fermele de creştere a animalelor din oras şi localităţile limitrofe;
PREVEDE:
• Înfiinţarea liniei tehnologice de prelucrare a produselor tradiţionale şi
ecologice din lapte;
ASIGURĂ:
• Relansarea dezvoltării economice şi financiare a gospodăriilor ţărăneşti,
fermelor agricole din localităţile orasului şi limitrofe;
• Crearea a 4-5 noi locuri de muncă;
• Garantarea prelucrării şi valorificării produselor agricole obţinute în
gospodăriile ţărăneşti şi a fermelor de creştere a animalelor;

• Obţinerea de venituri substanţiale de către populaţia din localităţile orasului,
fermieri şi micro-întreprinderi;
• Dezvoltarea durabilă a orasului.
LINIA TEHNOLOGICĂ 3:
PRELUCRAREA ŞI AMBALAREA
SUCURILOR NATURALE ŞI ECOLOGICE DIN LEGUME ŞI FRUCTE
SCOPUL: Înfiinţarea liniei tehnologice de obţinere a sucurilor naturale şi
ecologice din legume şi fructe (morcov, roşii, mere, pere, cireşe, vişine, struguri de masă
etc.) din gospodăriile ţărăneşti, fermele agricole vegetale mici din localităţile orasului şi
limitrofe.
ASIGURA:
• Relansarea dezvoltării economice şi financiare a gospodăriilor ţărăneşti,
fermelor agricole din localităţile orasului şi limitrofe;
• Crearea a 4-5 noi locuri de muncă;
• Garantarea prelucrării şi valorificării produselor agricole obţinute în
gospodăriile ţărăneşti şi a fermelor de legume şi fructe;
• Obţinerea de venituri substanţiale de către populaţia din localităţile orasului,
fermieri şi micro-întreprinderi;
• Scăderea migraţiei forţei de muncă;
• Dezvoltarea durabilă a orasului.
LINIA TEHNOLOGICĂ
4:
PRELUCRAREA ŞI AMBALAREA
DULCEŢURILOR
ŞI
COMPOTURILOR
DUPĂ
TEHNOLOGII
TRADIŢIONALE ŞI ECOLOGICE FOLOSITE ÎN LOCALITĂŢILE REGIUNII
SCOPUL: Înfiinţarea liniei tehnologice de obţinere a dulceţurilor şi compoturilor
ecologice din legume şi fructe din gospodăriile ţărăneşti, fermele agricole vegetale mici
din localităţile orasului şi limitrofe.
;
ASIGURĂ:
• Relansarea dezvoltării economice şi financiare a gospodăriilor ţărăneşti,
fermelor agricole din localităţile orasului şi limitrofe;
• Crearea a 4-5 noi locuri de muncă;
• Garantarea prelucrării şi valorificării produselor agricole obţinute în
gospodăriile ţărăneşti şi a fermelor de legume şi fructe;

• Obţinerea de venituri substanţiale de către populaţia din localităţile orasului,
fermieri şi micro-întreprinderi;
• Dezvoltarea durabilă a orasului.
.
LINIA TEHNOLOGICĂ
5:
SORTARE ŞI PRELUCRARE A
FRUCTELOR DE NUCĂ DIN LOCALITĂŢILE ORASULUI ŞI LIMITROOFE
SCOPUL: Înfiinţarea liniei tehnologice de:
- Spargere şi sortare a miezului de nucă;
- Extragerea uleiului din miez de nucă;
- Producerea brichetelor din cojile rezultate în urma procesului de
selectare a miezului;
- Extragerea iodului din frunzele de nuc din gospodăriile ţărăneşti
şi din viitoarele ferme vegetale din oras şi localităţile limitrofe.
ASIGURA:
• Obţinerea de venituri consistente cu cheltuieli minime;
• Valorificarea fructelor de nucă;
• Valorificarea cojilor de nucă pentru obţinerea brichetelor;
• Prelucrarea frunzelor de nuc, pentru obţinerea iodului;
• Crearea a 18 - 20 locuri de muncă permanente şi 100 – 120 temporare.
LINIA TEHNOLOGICĂ 6: AMBALARE MIERE DE ALBINE
SCOPUL: Înfiinţarea liniei tehnologice de ambalare a mierii de albine.
ASIGURA:
• Ambalarea mierii de albine produsă de apicultorii din oras şi localităţile
limitrofe;
• Ambalarea mierii de albine în combinaţie cu: fructe de cătină, prune uscate,
miez de nucă etc.
• Crearea a 4 - 5 locuri de muncă.
B. ÎNFIINTAREA ŞI DEZVOLTAREA FERMELOR AGRICOLE MICI
SCOPUL: formarea a min. 20 ferme agricole în cadrul orasului, în diverse
domenii (cultivarea culturii mari, cultivarea legumelor, cultivarea fructelor, cultivarea
strugurilor de masă, creşterea animalelor, păsărilor, piscicultură, apicultură etc.).

ASIGURĂ:
•

Formarea de minimum 20 microferme vegetale, creşterea animalelor,

•

Dezvoltarea economică a orasului prin valorificarea produselor

•
•
•
•

Crearea de noi locuri de muncă;
Creşterea veniturilor populaţiei;
Scăderea migraţiei forţei de muncă;
Obţinerea de venituri suplimentare la Consiliul Local.

etc.
obţinute;

C. VALORIFICAREA PRODUSELOR AGRICOLE OBŢINUTE
SCOPUL: asigurarea colectării şi valorificării produselor agricole din oras.

ACTIVITATEA 1: CREAREA REŢELELOR DE COLECTARE ŞI
VALORIFICARE A PRODUSELOR AGRICOLE
SCOPUL: asigurarea colectării şi valorificării produselor agricole din gospodăriile
ţărăneşti, fermele agricole mici şi micro-întreprinderilor create prin program.
ASIGURĂ:
• Colectarea produselor agricole prin constituirea unei reţele cu puncte de
colectare în toate localităţile orasului;
• Valorificarea produselor obţinute în gospodăriile ţărăneşti, fermele agricole
mici şi în micro-întreprinderile alimentare prin reţeaua de comercializare formată din:
• magazine specializate în localităţile orasului;
• maşini rulote specializate pentru comercializarea produselor în
diverse târguri şi pieţe din judeţ;
• magazine specializate în diverse oraşe ale judeţului;
• grupul de producători.
GRUPUL DE ACTIVITĂŢI – AMENAJAREA, STOPAREA DEGRADĂRII,
REABILITAREA PAJISTII ŞI PUNEREA EI ÎN VALOARE
SCOPUL: stoparea degradării pajiştii, reabilitarea, reamenajarea şi punerea
ei în valoare, precum şi dezvoltarea ecosistemului de biodiversitate.

ACTIVITATEA 1: STOPAREA DEGRADĂRII, AMENAJAREA
REABILITAREA PAJISTII PRIN MANAGEMENTUL INTEGRAT

ŞI

SCOPUL: elaborarea şi introducerea managementului integrat în administrarea şi
amenajarea pajiştii.
AVANTAJE:
• asigură amenajarea şi administrarea pajiştii în managementul integrat;
• asigură îmbunătăţirea calităţii vegetaţiei pe termen mediu şi lung în
anotimpurile de primăvară-toamnă;
• asigură ameliorarea şi amenajarea pajiştii conform standardelor practicate în
ţările U.E.;
• asigură majorarea încărcăturii cu animale şi a păşunatului pe termen mediu
şi lung;
• contribuie la dezvoltarea durabilă a orasului.
ACTIVITATEA 2: ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE
MĂSURI PRIVIND EXPLOATAREA PAJIŞTII PE TERMEN MEDIU A
PAJIŞTII
SCOPUL: stoparea degradării pajiştii, îmbunătăţirea calităţii vegetaţiei, asigurarea
păşunatului şi amenajarea pajiştii.
PREVEDE:
•
elaborarea planului de măsuri în exploatarea eficientă a pajiştii , pe termen
mediu şi lung;
•
administrarea pajiştii în managementul integrat.

ACTIVITATEA 3:
AMENAJAREA SUPRAFEŢELOR DEGRADATE
TOTAL SAU PARŢIAL, PRIN ÎNFIINŢAREA DE PLANTAŢII CU DIVERŞI
POMI AUTOHTONI CU DISTANŢE MARI ÎNTRE RÎNDURI ŞI POMI, ÎN
SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII SOLULUI, STOPAREA EROZIUNII,
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VEGETAŢIEI, FĂRĂ A AFECTA SUPRAFAŢA
DESTINATĂ PENTRU PĂŞUNE, CONFORM ANEXEI NR.2
SCOPUL: creşterea semnificativă a rentabilităţii suprafeţelor degradate, stoparea
eroziunii solului,îmbunătăţirea calităţii solului, îmbunătăţirea vegetaţiei, stabilizarea

suprafeţelor pajiştii,majorarea încărcăturii cu animale pe termen mediu şi lung, fără a
afecta suprafaţa destinată pentru păşunat.
AVANTAJELE FUNCTIONALE:
• Micşorează semnificativ degradarea şi eroziunea solului de pe pajiştea
• Îmbunătăţeşte semnificativ calitatea solului;
• Asigură îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vegetaţiei pe păşunile pajiştii
pe termen mediu şi lung, în anotimpurile de primăvară-toamnă;
• Asigură majorarea accentuată a încărcăturii pajiştii cu animale pe termen
mediu şi lung;
• Stabilizează suprafeţele păşunilor afectate de alunecări de teren şi de
eroziune;
• Asigură îmbunătăţiri funciare pe suprafeţele pajiştii;
• Asigură obţinerea unei producţii de fructe solicitate pe pieţele interne şi
externe;
• Trunchiul pomilor trebuie să aibă minimum 2,5 metri şi să fie protejat cu
tutori groşi şi plasă sintetică, garantând o valabilitate de 5 – 6 ani;
• Nu afectează suprafaţa destinată pentru păşune.
ACTIVITATEA 4: AMENAJAREA SUPRAFEŢELOR PRETABILE
NEDEGRADATE, PRIN ÎNFIINŢAREA DE PLANTAŢII CU DIVERŞI POMI
AUTOHTONI CU DISTANŢE MARI ÎNTRE RÎNDURI, NU MAI MULT DE 50
POMI/HA, CONFORM REGULAMENTULUI COMISIEI EUROPENE
NR.1122/2009, FĂRĂ A AFECTA CALITATEA VEGETAŢIEI, ÎNCĂRCĂTURA
CU ANIMALE ŞI FĂRĂ A AFECTA SUPRAFAŢA DESTINATĂ PENTRU
PĂŞUNE CONFORM ANEXEI NR.3

SCOPUL: majorarea semnificativă a valorii suprafeţei pajiştii prin plantarea de
diverşi pomi autohtoni cu distanţe mari între rânduri şi pomi (nu mai mult de 50 pomi/ha)
pe suprafeţele pretabile.
AVANTAJELE FUNCTIONALE:
• Asigură îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vegetaţiei pe păşunile pajiştii
pe termen mediu şi lung, în anotimpurile de primăvară-toamnă;
• Asigură majorarea a încărcăturii pajiştii cu animale pe termen mediu şi lung;
• Asigură obţinerea unei producţii de fructe solicitate pe pieţele interne şi
externe;
• Crearea unui microclimat favorabil pentru atragerea ploilor;

• Trunchiul pomilor trebuie să aibă minimum 2,5 metri şi să fie protejat cu
tutori groşi şi plasă sintetică, garantând o valabilitate de 5 – 6 ani;
• Nu afectează suprafaţa destinată pentru păşune.
ACTIVITATEA 5: INFIINŢAREA CORDONULUI FORESTIER „ROZA
VÂNTURILOR” PE SUPRAFEŢELE LATERALE ALE PAJIŞTII (DUPĂ CAZ)
SCOPUL: crearea microclimatului favorabil pentru îmbunătăţirea condiţiilor
climaterice, atragerea ploilor locale şi stoparea vânturilor şi stoparea degradării pajiştii.
PREVEDE:
• Înfiinţarea pe suprafeţele laterale ale pajiştii, drumurilor forestiere şi
comunale a două rânduri de nuci amelioraţi cu coroana bogată, rezistenţi la ger, secetă,
dăunători, boli;
• Ca distanţă între pomi să fie de 6 metri şi de 10-12 metri între rânduri;
• Ca trunchiul să aibă minimum 2,5 metri şi să fie protejat cu tutori groşi şi
plasă sintetică.
CORDONUL FORESTIER „ROZA VÂNTURILOR”ASIGURĂ:
• Atragerea ploilor locale pe pajişti;
• Majorarea cantităţilor de precipitaţii în sezonul primăvară-iarnă pe pajiştile
cu 20-30%;
• Stoparea vânturilor de primăvară-iarnă;
• Stoparea zăpezii pe păşune în perioada de iarnă;
• Adăposturi naturale ecologice pentru animalele în perioada călduroasă;
• Asigură un microclimat favorabil pentru menţinerea calităţii vegetaţiei;
• Stabilizarea versanţilor de teren de pe păşune;
• Asigură populaţia cu fructe (nuci);
• Asigură stoparea degradării pajiştii.
RISCURILE PROGRAMULUI:
• Întârzierea în aprobarea obiectivelor şi activităţilor programului de către
Consiliul Local;
• Întârzierea în formarea echipei pentru elaborarea studiului de fezabilitate;
• Întârzierea în privinţa constituirii Asociaţiei necesară coordonării
programului;

INTERESELE BENEFICIARILOR DE REZULTATELE PROGRAMULUI
A. Consiliul Local
• Realizarea în localităţile orasului fără costuri din partea Consiliului
Local a următoarelor obiective:
- colectarea deşeurilor organice din gospodăriile ţărăneşti şi
construcţia platformei pentru tratarea şi depozitarea lor;
- amenajarea drumurilor, spaţiilor verzi publice cu arbori şi
arbuşti;
- reabilitarea pajiştii comunale şi crearea infrastructurii
colaterale conform standardelor U.E.;
- dezvoltarea/înfiinţarea centrului medical ;
- dotarea bibliotecii cu cărţi de specialitate;
- asigurarea populaţiei vulnerabile cu combustibil (brichete),
produse alimentare şi medicamente de prima necesitate;
- aprovizionarea instituţiilor publice (scoli, grădiniţe, primărie,
etc.) cu combustibil (brichete) produse din deşeurile vegetale din oras.
- Creşterea consistentă a veniturilor la bugetul local, ca urmare a
implementării programului.
B. Localităţile orasului beneficiază de:
• posibilitatea de a valorifica produsele agricole obţinute în gospodăriile
ţărăneşti şi fermele agricole mici către microîntreprinderile construite prin program;
• înfiinţarea a 20 de ferme agricole mici;
• prezenţa reţelei comerciale de colectare şi valorificare a produselor
agricole;
• colectarea şi depozitarea deşeurilor organice la platforma;
• colectarea şi reciclarea din satele comunei a deşeurilor vegetale;
• angajarea a 35-40 muncitori permanenţi si 150-170 muncitori
sezonieri la microîntreprinderile şi fermele agricole mici din satele orașului;
C. Populaţia din localităţile orasului beneficiază de:
• pajiştea modernizată, amenajată şi reabilitată prin program;
• posibilitatea de a munci la microîntreprinderi şi fermele agricole mici;
• posibilitatea de a obţine venituri consistente pe termen mediu şi lung;
• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sănătate.

D. Grupul de producători şi fermierii agricoli mici din cadrul
programului:
• obţinerea de către grupul de producători a unui venit anual din
valorificarea produselor de 1,00 - 1,20 mil. Euro;
• primirea de la U.E. a unei subvenţii de până la 10% din organizarea
producerii şi valorificării produselor de către grupul de producători;
• posibilitatea obţinerii din fondurile europene de sume de bani
nerambursabile (15.000 Euro pentru dezvoltarea facerilor familiale.
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