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Oferta de servicii adaptată specificului  
Grupurilor de Acţiune Locală 

 

 

Asociaţia CENTRIUM reuneşte un grup de experţi în elaborarea de cereri de finanţare, 
implementarea şi managementul proiectelor finanțate prin diverse programe destinate dezvoltării 
mediului rural (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional pentru Pescuit, 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Programul Operaţional 
Regional, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013). 

 

Bazându-ne pe acest grup de experţi, putem oferi Grupurilor de Acţiune Locală autorizate 
de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Durabile următoarele servicii : 
 - formare profesională pentru personalul implicat în strategia locală de dezvoltare  
 - formare profesională pentru liderii locali 
 - organizare campanii de promovare şi diseminare de informaţii 
 - organizare de schimburi de experienţă cu alte GAL-uri din ţară.  
 

Asociaţia CENTRIUM are acreditate la Autoritatea Naţională pentru Calificări 
(www.anc.gov.ro) următoarele programe de formare profesională pentru adulţi : 

- Manager de proiect (nivel perfecţionare). 
- Competenţe Antreprenoriale (nivel specializare) 
- Competenţe Informatice (nivel iniţiere) 
- Evaluator proiecte (nivel perfecţionare). 

 

Aceste programe de formare profesională sunt adaptate atât specificului grupului ţintă vizat de 
Grupurile de Acţiune Locală (personalul propriu implicat in strategia locală de dezvoltare, lideri locali, 
potenţiali beneficiari ai măsurilor lansate de GAL) cât şi măsurilor prevăzute în strategiile locale de 
dezvoltare. 
 

Experţii cu care colaborăm au în acelaşi timp şi calitatea de formatori asociaţi pentru 
programele de formare profesională pe care le organizăm, fiind specializaţi în instruire pentru 
persoane din mediul rural. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în mediul rural, în toate regiunile de 
dezvoltare ale ţării şi au experienţă practică în domenii de activitate relevante pentru funcţionarea 
Grupurilor de Acţiune Locală, cumulată cu cea de formator pentru mediul rural. 
 

Un număr important dintre aceşti experţi sunt implicaţi în funcţionarea Grupurilor de Acţiune 
Locală eligibile şi autorizate, în diverse ipostaze (au elaborat strategia, sunt presedinţi de Grup de 
Acţiune Locală, asigură suport în implementare etc.). 
 

 În afara serviciilor menţionate, grupul de experţi poate oferi Grupurilor de Acţiune Locală 
servicii de elaborare cereri de finanţare, evaluare cereri de finanţare, suport în implementare.  
 

Asociaţia CENTRIUM este înscrisă pe SEAP (www.e-licitatie.ro), având postate oferte în 
Catalogul electronic pentru serviciile şi programele de formare profesională pe care le poate organiza 
pentru Grupurile de Acţiune Locală din România. 
 

Celor interesaţi să colaboreze cu noi le putem transmite lista de formatori şi experţi asociaţi ai 
organizaţiei noastre precum şi CV-urile acestora.  
 

Contact Asociația CENTRIUM 
Radu Aurel – președinte 
Telefon : 0723 303.556 
E-mail : aurel@centrium.ro 
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Scurtă descriere a grupului de experţi  
cu care colaborăm pentru proiecte destinate 

Grupurilor de Acţiune Locală 
 
 

Din punctul de vedere al pregătirii profesionale, toţi colaboratorii noştri au o pregătire solidă 
în domeniul lor de expertiză, pe parcursul carierei lor profesionale studiile superioare fiind 
completate de absolvirea a diverse cursuri de perfecţionare, inclusiv de formatori pentru adulţi, în 
cadrul unor proiecte finanţate de Uniunea  Europeană, Banca Mondială, MADR şi MECTS. 

Spectrul de competenţe profesionale este divers şi bogat, relevant pentru Grupurile de 
Acţiune Locală - agricultură durabilă și dezvoltare rurală, dezvoltare regională, managementul 
proiectelor, management financiar, accesare fonduri structurale, achiziţii publice, audit de mediu, 
managementul sistemelor de calitate, educaţie, antreprenoriat, IT, juridic etc. Complementaritatea 
acestor expertize reprezintă un avantaj competitiv al grupului nostru de experţi asociaţi, care ne 
recomandă ca un partener serios pentru orice Grup de Acţiune Locală. 

 

În ceea ce priveşte experienţa profesională în domenii relevante pentru un Grup de Acţiune 
Locală, menţionăm câteva dintre cele mai importante atuuri ale grupului nostru de experţi asociaţi : 

- experienţă în iniţierea de Grupuri de Acţiune Locală şi în elaborarea de strategii de 
dezvoltare rurală depuse pe Axa Leader în 2010, având Grupuri de Acţiune Locală 
eligibile şi autorizate  

- experienţă în elaborarea de cereri de finanţare pentru măsuri din cadrul PNDR 
- experienţă în managementul şi implementarea proiectelor finanţate prin diverse măsuri din  
 cadrul PNDR 
- experienţă în evaluarea cererilor de finanţare depuse la diverse măsuri din cadrul PNDR 
- expertiză în consultanţă accesare fonduri nerambursabile destinate dezvoltării 

mediului rural.   
 

Marea majoritate a experţilor asociaţi organizaţiei noastre au experienţă practică relevantă în 
elaborarea şi implementarea de proiecte de infrastructură pentru mediul rural (reabilitare-
modernizare şi extindere infrastructură rutieră - drumuri comunale, străzi şi drumuri de interes 
local; sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare; reabilitare termică şi extindere şcoli şi 
grădiniţe; sisteme de gestionare a deşeurilor în mediul rural; pensiuni şi cabane turistice; centre 
locale de informare turistică; centre culturale în mediul rural; ferme piscicole; ferme agricole), 
finanţate prin fonduri SAPARD, Phare, POR, POS CCE, PNDR, POP. 

 

Experţii noştri au oferit servicii atât autorităţilor publice cât şi organizaţiilor privațe. 
 

Din punctul de vedere al statutului profesional, experţii noştri sunt : 
- antreprenori din mediul rural, atât în domenii de activitate agricole cât şi în cele non-agricole 
- membrii ai unor organizaţii neguvernamentale din mediul rural cu portofoliu important de 

proiecte implementate (preşedinţi, vicepreşedinţi, secretari generali, membri) 
 - consultanţi în scriere de cereri de finanţare şi în management de proiect pentru mediul rural 
 - facilitatori specializaţi în dezvoltare comunitară în mediul rural 

- practicieni şi consultanţi independenţi în diverse domenii de activitate (dezvoltare rurală 
durabilă, elaborare şi actualizare strategii de dezvoltare a mediului rural, mediu, 
sisteme de calitate, experţi evaluatori autorizaţi ANEVAR, insolvenţă, consultanţă de 
afaceri etc.) 

- manageri de proiecte aflate în curs de implementare în mediul rural. 
 

 

 


