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Rezumat: În această lucrare se prezintă principalele elemente ale unei strategii de dezvoltare locală a 

Grupului de Acțiune Locală Vrancea. Obiectivul lucrării îl reprezintă prezentarea bugetului aferent 

GAL Vrancea și a principalelor elemente cuprinse în Strategia de dezvoltare locală  a acestui județ. 
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Abstract: This paper presents the main elements of a local development strategy of the Vrancea 

Local Action Group (LAG). The objective of the paper is to present the budget of LAG Vrancea and 

the main elements that compose the Local Development Strategy of this county. 
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Introducere 

Lucrarea este structurată în mai multe secțiuni – literature review- în cadrul căreia se 

realizează analiza bibliometrică asupra analizei SWOT, metodologie, date, rezultate și 

discuții – în care se prezintă bugetul GAL, obiectivele Strategiei de dezvoltare locală (SDL) 

și planul de acțiune privind implementarea SDL. 

 

1. Literature review 

În cadrul acestei secțiuni s-a realizat analiza bibliometrică aferentă domeniului analizei 

SWOT. Astfel, au fost analizate 2000 de documente preluate din cadrul bazei de date 

Scopus. Pentru realizarea analizei bibliometrice s-a utilizat soft-ul VOSViewer. În 

continuare, se prezintă analiza relațiilor de colaborare dintre state. 

mailto:chirescu.alexandra18@stud.ase.ro


AEE Papers, Issue 6, 2022 2 din 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Analiza relațiilor de colaborare dintre state 

Sursa conceptualizare proprie 

 

Potrivit graficului, statul care are cele mai multe documente publicate referitoare la analiza 

SWOT este China cu 124 documente publicate și 7 legături de colaborare. Pe locul doi se 

află Indonezia cu 77 documente științiifice și 5 legături de colaborare. În figura 2 se 

prezintă analiza cuvintelor cheie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Analiza cuvintelor cheie 

Sursa conceptualizare proprie 

 

Cel mai des utilizat cuvânt în lucrările științifice care fac referire la analiza SWOT este 

SWOT cu 729 apariții, urmat de planificare strategică cu 61 apariții și strategie cu 37 

apariții. 
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2. Metodologie, date, rezultate și discuții 

2.1 Obiective și priorități 

Obiectivele de dezvoltare stabilite în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL Vrancea 

sunt în concordanță cu obiectivele strategice din cadrul PNDR 2014-2020: 

 restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole  

 gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice  

 diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale, 

conform prevederilor Acordului de Parteneriat 

 Astfel, îndeplinirea obiectivelor se va realiza prin intermediul celor priorităților 

Uniunii Europene stabilite în cadrul Regulamentului de dezvoltare rurală: 

 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovareatehnologiilor agricole inovative si a 

gestionării durabile a pădurilor 

 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și mai rezistente la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic  

 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în 

zonele rurale  

  

2.2  Bugetul GAL Vrancea 

În tabelul de mai jos se prezintă cheltuielile de funcționare și animare anuale ale GAL 

Vrancea. 

                                                            Tabel 1 Cheltuieli de funcționare și animare anuale ale GAL Vrancea 

Costuri funcționare          197.166,22 Euro     
Cheltuieli personal 72.766,22 Euro    

Cheltuieli implementare strategie GAL 11.500 Euro    

Cheltuieli sediu administrativ 36.000 Euro    

Cheltuieli pentru dotare și consumabile necesare 

funcționării GAL 
5.500 Euro    

Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL 20.000 Euro    

Cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități 15.650 Euro    

Costuri legate de monitorizarea si evaluarea strategiei 7.000 Euro    

Cheltuieli participare RNDR/REDR, care vizeaza 

implementarea strategiei 
8.750 Euro    

Cheltuieli achizitie autoturism si intretinerea acestuia 20.000 Euro    

Cheltuieli animare 24.300 Euro    

Cheltuieli promovare si informare 4.500 Euro    

Cheltuieli administrative si de animare 5.000 Euro    

Cheltuieli participare RNDR/REDR 4.800 Euro    

Decontarea cheltuielilor de functionare 10.000 Euro    

TOTAL 221.466 Euro    

Sursa conceptualizare proprie 
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2.3 Planul de acțiune privind implementarea Strategiei de dezvoltare locală 

Vrancea 

        Tabel 2 Plan de acțiune SDL Vrancea 2022 
Sursa conceptualizare proprie 

 

Concluzii 

Strategia de dezvoltare locală din cadrul GAL Vrancea urmărește integrarea nevoilor de 

dezvoltare a comunităților locale în ansamblul programelor naționale, regionale și are în 

vedere valorificarea resurselor naturale locale, cu scopul realizării tranziției către un mod 

de viață sustenabil. Cu intervenții integrate planificate, cum ar fi Sprijin pentru 

dezvoltarea fermelor mici, Înființarea grupurilor de producători, Investiții în crearea și 

Obiectiv SDL Acțiuni întreprinse Rezultate preconizate Impact preconizat 

Creșterea 

numărului de 

fermieri din 

județul Vrancea 

Acțiuni de animare, 

informare, promovare,  

lansare apeluri proiecte 

Sprijinirea a cel puțin 4 exploatații 

agricole 

Dezvoltarea și 

valorificarea sectorului 

agricol prin susținerea 

oferită tinerilor fermieri 

Promovarea 

creării grupurilor 

de producători 

pentru creșterea 

competitivității 

sectorului 

agricol/vitivinicol 

Acțiuni de animare, 

informare, promovare,  

lansare apeluri proiecte 

Crearea a cel puțin 5 grupuri de 

producători 

Creșterea 

competitivității 

sectorului 

agricol/vitivinicol prin 

crearea de noi grupuri de 

producători 

Sprijin pentru 

crearea şi 

dezvoltarea de 

activități în 

domeniul non-

agricol pentru 

micro-

întreprinderi, 

inclusiv 

încurajarea 

activităţilor 

turistice 

Acțiuni de animare, 

informare, promovare,  

lansare apeluri proiecte 

Crearea a cel puțin 4 întreprinderi 

neagricole 

Diversificarea și 

creșterea competitivității 

economiei locale prin 

crearea de întreprinderi 

neagricole 

Creșterea 

eficienței 

energetice și 

utilizarea 

energiei 

regenerabile 

Acțiuni de animare, 

informare, promovare,  

lansare apeluri proiecte 

Sprijinirea a cel puțin 7 exploatații 

agricole/întreprinderi în achiziționarea de 

panouri fotovoltaice 

Diminuarea amprentei 

de carbon și creșterea 

eficienței energetice la 

nivelul exploatațiilor 

agricole/întreprinderilor 

Infrastructură de 

bază  locală 

(drumuri, 

apă/apă uzată), 

inclusiv 

infrastructură 

educațională și 

socială, 

protejarea 

patrimoniului 

cultural 

Acțiuni de animare, 

informare, promovare,  

lansare apeluri proiecte 

Finanțarea a cel puțin 3 proiecte ce 

vizează infrastructura de bază locală 

Îmbunătățirea 

infrastructurii de bază la 

nivel local 
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dezvoltarea de activități neagricole, Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de 

bază la scară mică și Investiții pentru utilizarea energiei regenerabile, SDL va funcționa ca 

un mijloc de stimulare a creșterii economice și a coeziunii și va susține atingerea 

obiectivelor stabilite în cadrul provocărilor privind dezvoltarea, competitivitatea, 

infrastructura, administrarea și guvernanța teritoriului acoperit de GAL Vrancea – 

contribuind astfel la atingerea țintelor stabilite de către România în contextul Strategiei 

Europa 2020. Obiectivele, respectiv nevoile de dezvoltare rurală care vor fi atinse prin 

implementarea SDL sunt rezultatul soluționării nevoilor identificate în teritoriu. 
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