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Bilanțul programului LEADER în România 2007-2013 
În perioada de programare financiară 2007 – 2013, AFIR1 a acordat fonduri nerambursabile pentru 7.949 

de proiecte în cadrul celor 3 măsuri de finanțare ale Axei LEADER a Programului National de Dezvoltare Rurala.  

Au fost organizate două sesiuni de selecție pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locala2, în urma cărora 

s-au selectat pentru finanțare 163 de GAL-uri dintre care la prima sesiune din 2011 au fost sprijinite 81 de 

organizați, iar la cea de-a doua sesiune din 2012 celelate 82 de grupuri. La finele celei de-a doua sesiune de 

selecție, teritoriul acoperit de GAL-uri era alcătuit din 1.805 comune și 79 de orașe sub 20.000 locuitori, însumând 

circa 58% din populaţia eligibilă LEADER și circa 63% din teritoriul eligibil LEADER.  

În aceiași perioadă de programare, axa dedicată inițiativei LEADER a fost Axa 4, concretizată prin 

următoarele măsuri:  

 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală;    

 Implementarea proiectelor de cooperare;   

 Funcţionarea GAL-urilor, însușirea competenţelor şi animarea teritoriului.  

Finanțând inițiativele din cadrul acestor măsuri, s-a dorit și realizarea altor obiective specifice:  

 Stimularea competitivităţii din sectorul agricol și cel forestier, asigurarea unei mai bune calităţii a vieţii și 

diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural;  

 Dezvoltarea strategiilor locale încurajându-se actori locali de a întreprinde proiecte de extindere a 

experienţelor, de stimulare și sprijinire a inovaţiei, de dobândire a competenţelor și îmbunătăţirea lor atât 

la nivel inter-teritorial, cât și transnaţional;  

 Sprijinirea formării de parteneriate, cu ajutorul cărora să se asigure implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală. 

Cu ajutorul cooperării, trebuiau să se extindă experințele locale și să se îmbunătățească, astfel, strategiile 

locale. De asemenea, prin intermediul acesteia să se acceseze informaţii și idei noi, să se facă schimb de experienţă 

și să se învăţe din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula și sprijini inovaţia, pentru dobândirea de 

competenţe și îmbunătăţirea lor. Prin intermediul acestei măsuri au fost finanţate proiecte de cooperare 

transnaţională și interteritorială între GAL-uri și alte grupuri/ parteneriate care funcţionează după principiul 

LEADER.  

În ciuda eforturilor depuse, proiectele de cooperare au reprezentat cazuri izolate. Cauzele activităților de 

cooperare reduse au fost:  

 Lipsa de experienţă a GAL-urilor în ceea ce privește această abordare;  

 Agenţiile de plăţi care, în lipsa unor criterii precise de definire a proiectelor de acest tip, au fost rezervate în 

contractarea unor astfel de proiecte;  

 Impactul crizei economice în perioada 2008-2010, care a limitat capacitatea financiară a partenerilor de a 

derula astfel de proiecte. 

Un alt element principal al abordării Leader din programul PNDR anterior, este inovarea. Dar iar din cauza 

lipsei de experiență, proiectele inovative s-au regăsit într-o proporție mică între prioritățiile identificate la nivelul 

strategiilor de dezvoltare. 

În ceea ce privește implementarea, GAL-urile selectate în prima sesiune au înregistrat dificultăţi în 

asigurarea finanţării necesare organizării instituţionale în scopul începerii activităţii, angajării personalului și 

acoperirii costurilor necesare pentru funcţionare din aceleași cauze menționate mai sus. 

Lansarea programului LEADER în România a oferit, începând cu anul 2012, o serie de oportunităţi de 

finanţare pentru iniţiative locale care nu și-au găsit locul în alte programe derulate în mediul rural. Deși înfiinţarea 

GAL-urilor, organizarea echipelor și absorbţia de fonduri au fost considerate activităţi de succes, Comisia Europeană 

a atras atenţia asupra tipului de proiecte care au fost finanţate, susținând că, în mare măsură, proiectele derulate 

în cadrul Grupurilor de Acţiune Locală au fost similare cu cele derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală. 
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Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie (comunicare) nu agajeaza decit 

autorul iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare de folosirea in alte scopuri a informatiilor continute. 

                                                           
1
 Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale 

2
 Grupuri de acțiune locală – alcătuite din părți private și publice, care elaborează strategii de dezvoltare locală în funcție de 

nevoile prezente 
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