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CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie - Max. 3 pag.  
Corespunzător analizei diagnostic şi SWOT, se propun următoarele obiective :  
1. Dezvoltarea sectorului agricol în teritoriu şi creşterea competitivităţii 

acestuia prin sprijinirea exploataţiilor agricole. 
2. Dezvoltarea economică durabilă teritoriului.  
3. Dezvoltarea economică socială şi culturală sustenabilă a teritoriului. 

Coroborând concluziile analizelor diagnostic și SWOT cu obiectivele corespunzătoare Reg. 
1305/2013 rezultă următoarele: 

a) Obiectivul 1 din analizele diagnostic și SWOT corespunde obiectivului 1 din regulament: 
Favorizarea competitivității agriculturii 

b) Obiectivele 2 si 3 din analizele diagnostic și SWOT corespund obiectivului 2 din 
regulament: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  
  

    Tabelul IV.1. 

Obiective, priorităţi, domenii de intervenţie, măsuri şi indicatori de rezultat 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 

Priorităţi de 
dezvoltare 
rurală 

Domenii de 
intervenţii 

Măsuri Indicatori de rezultat 

Ob. 1 Reg. 
1305/2013: 
Favorizarea 

Competitvității 
agriculturii 

 

P2. Creșterea 
viabilității 

exploatațiilor și 
a 

competitivității 
tuturor tipurilor 
de agricultură în 
toate regiunile 
și promovarea 
tehnologiilor 

agricole 
inovative și a 

gestionării 
durabile a 
pădurilor 

 

2A Îmbunătățirea 
performanței 
economice a 
tuturor 
exploatațiilor 
agricole și 
facilitarea 
restructurării și 
modernizării 
exploatațiilor, în 
special în vederea 
creșterii 
participării pe 
piața și a 
orientării spre 
piața, precum și a 
diversificării 
activităților 
agricole.   

M1/2A Extinderea și 
modernizarea 
exploatațiilor 
agricole de 

dimensiuni mici  

Nr. exploatații agricole 
sprijinite:6  
Nr. locuri de muncă 
create:6 
Total fonduri alocate: 
180.000 euro  

M4/2A Sprijin 
pentru înființarea și 

promovarea 
formelor asociative 

 
 
 
 
Nr. ferme sprijinite: 6 
Nr. forme asociative 
înființate: 2 
Total fonduri alocate: 
16.000 euro  

2B Facilitarea 
intrării în sectorul 
agricol a unor 
fermieri calificați 
corespunzător șii 
în special a 
reînoirii 
generațiilor  
 

M2/2B 
Sprijinirea 
tinerilor pentru 
înfiinţarea şi 
dezvoltarea de 
exploataţii 
agricole 

Nr. exploataţii agricole 
sprijinite 8 
Nr. locuri de muncă 
create 8 
Total fonduri alocate 
160000 euro 



1C Încurajarea 
invățării pe tot 
parcursul vieții și 
a 
formăriiprofesiona
le în sectorele 
agricol și forestier  

M3/1C Sprijin 
pentru dobândirea 
de competențe 
antreprenoriale de 
către fermieri  

Nr. total cursuri: 8 
Nr. participanți instruiți: 
160 
Total fonduri alocate: 
24.000 euro  

P1. Încurajarea 
transferului de 
cunoștințe și a 
inovării în 
agricultură, în 
silvicultură și 
zonele rurale 

Ob. 3 (Reg. 
1305/2013) 

Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 

echilibrate a 
economiilor și 
comunităților 

rurale, inclusiv 
crearea și 

menținerea de 
locuri de muncă  

P6. Promovarea 
incluziunii 
sociale, 

reducerea 
sărăciei și 
dezvoltare 

economică în 
zonele rurale  

6A Facilitarea 
diversificării, a 
înfiiințării și 
dezvoltării 
activităților 
economice în 
domenii 
neagricole   

M5/6A Sprijin 
pentru înființarea și 
dezvoltarea 
activităților 
economice în 
domenii neagricole  

Nr. beneficiari: 12 
Nr. locuri de muncă create: 
12 
Total fonduri alocate: 
180.000 euro  
 

6B Încurajarea 
dezvoltării locale 
în zonele rurale  

M6/6B Sprijinirea 
investițiilor în 
infrastructura cu 
efect urbanistic  

Nr. beneficiari:6  
Nr. beneficiari indirecți= 
populația teritoriului GAL  
Total fonduri alocate 
96.000 

M7/6B Sprijin 
pentru înființarea 
serviciilor turistice 
de utilitate publică  

Nr. beneficiari:4 
Nr. beneficiari indirecți:20% 
din populațiateritoriului 
GAL  
Nr. locuri de muncă crate: 
4 
Total fonduri alocate: 
32.000 euro  

M8/6B Sprijin 
pentru investiții în 
infrastructură 
socială  

Nr. beneficiari: 2 
Nr. beneficiari indirecți: 
min 50/comună 
Nr. locuri de muncă create: 
2 
Total fonduri alocate: 
25.000 euro  

M9/6B Sprijinirea 
de activități 
cultural-educative 
pentru dezvoltarea 
generației tinere și 
integrarea 
minorităților  

Nr. beneficiari: 6 
Nr. participanți:150 
Total fonduri alocate: 
180.000 euro  

 

 



Agricultura prezintă o pondere mare la nivelul teritoriului. Măsura M1/2A va sprijini 

dezvoltarea fermelor mici şi medii cu accent pe producţia de legume sau fructe, în conformitate 

cu analizele diagnostic şi SWOT (pt. I.4, III.3).  
Măsura M2/2B urmăreşte dezvoltarea de ferme mici şi medii în rândul tinerilor, aceştia 

reprezentând o pondere de peste 1/3 din populaţie (pt. I.3, I.4, III.2, III.3).  
Măsura M3/1C urmăreşte creşterea nivelului de competenţe antreprenoriale adaptate la 

specificul activităţilor agricole de dimensiuni mici şi medii. Beneficiarii măsurii M3/1C vor fi 

dintre beneficiarii măsurilor M1/2A, şi M2/2B, precum şi alte persoane interesate din teritoriu 
(pt. I.6 si III.5). 

Măsura M4/2A completează gama de aplicaţii pentru sprijinirea exploataţiilor agricole 
(obiectiv 1, prioritatea 2), prin finanţarea înfiintăţii şi promovării formelor asociative. (pt. I.4, 

III.3).  
Un alt obiectiv important stabilit ca urmare a analizei diagnostic și SWOT, este obiectivul 

3 conform Reg. 1305/2013, respectiv prioritatea 6, care face referire la dezvoltarea socio-

economică. Se propun măsuri cu caracter economic, social și cultural.  

Se propune măsura M5/6A prin care sunt sprijinite activitățile economice în domenii 

neagricole (pt. I.3,I.4,III.2,III.3), conform domeniului de intervenție 6A, referitor la 

diversificarea dezvoltării de întreprinderi mici.  

Domeniul de intervenție 6B abordează problematica dezvoltării locale rurale. În acest 

context se propun 4 măsuri care presupun investiții de interes public.  

Măsura M6/6B propune sprijinirea investițiilor efectuate de entități publice locale pentru 

înfrumusețarea urbanistică, mobilier stradal, plantații ornamentale, etc. (pt. I.5,III.4). 

Măsura M7/6B își propune să valorifice patrimoniul natural și arhitectural prin înființarea 

unor structuri publice sau publib-private de servicii turistice. (pt. I.7, III.6).  

Pentru valorificarea potențialului social și cultural, se propun investiții în infrastructura 

socială, prin măsura M8/6B (pt. I.6, III.5), precum și sprijinirea de activități cultural-educative, 

prin măsura M9/6B (pt. I.6, III.5). 

Obiectivele şi măsurile stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală a viitorului GAL sunt 

în concordanţă cu cerinţele criteriilor de selecţie: CS 3.1., 3.2., 3.5., 4.1. şi 4.2. 

Criteriul de selecţie CS 3.1. prevede cel puţin o măsură dedicată investiţiilor în 
infrastructura socială. M8/6B Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială, îşi propune să 

finanţeze 2 proiecte de infrastructură socială tip « hard », pentru amenajarea şi dotarea unor 

centre cu utilitate socială pentru categorii devaforizate sau vulnerabile. In analiza diagnostic, 

la pt. I.6 şi în analiza SWOT la pt. III.5 se constată necesitatea investiţiilor în infrastructura 
socială.  

Conform condiţiilor impuse de criteriul CS 3.1. fişa măsurii M8/6B specifica necesitatea 
de sustenabilitate a proiectelor implementate, prin finanţarea unor activităţi sociale de tip  
« soft », constând în organizarea de activităţi aferente domeniului pentru care a fost înfiinţată 
infrastructura socială. Acestea se vor finanţa prin programe paralele precum POCU, sau din alte 
surse financiare specifice activităţilor non-profit (sponsorizări, donaţii, etc.) 

Criteriul CS 3.2. prevede cel puţin o măsură dedicată acțiunilor pentru integrarea 

minorităţilor locale. 2 măsuri sunt dedicate acţiunilor pentru integrarea minorităţii rome:  
M8/6B Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială; un criteriu de selecţie în cadrul 

acestei măsuri se va referi la infrastructuri sociale dedicate minorităţii rome. 
M9/6B Sprijinirea de activităţi cultural-educative pentru dezvoltarea generaţiei tinere şi 

integrarea minorităţilor ; un criteriu de selecţie va stimula participarea minorității rrome la 
activitățile cultural-educative organizate.   

Criteriul de selecţie CS 3.5. prevede o măsură dedicată formelor asociative. Măsura 
M4/2A îşi propune finanţarea pentru înfiinţarea a 2 forme asociative. Oportunitatea acestei 
măsuri este justificată prin analiza diagnostic, pt. I.4 şi analiza SWOT, pt. III.3.  

Criteriul de selecţie CS. 4.1. se referă la sinergia dintre măsurile propuse în SDL (cel 

puţin 2 măsuri la aceeaşi prioritate): 
a) La prioritatea P2- „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării 
durabile a pădurilor” sunt stabilitae 3 măsuri: M1/2A, M2/2B, M4/2A.  



b) La prioritatea P6-„Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea 

economică în zonele rurale”, corespund 4 măsuri: M6/6B, M7/6B, B8/6B, M9/6B.   
Conform Criteriului CS 4.2. Complementaritatea intervenţiilor propuse (beneficiarii 

direcţi ai unei măsuri sunt incluşi în beneficiarii direcţi/indirecţi ai unei alte măsuri): 
a) Beneficiarii direcţi ai măsurii M1/2A sunt fermieri care aplică pentru investiţii în fermele 
proprii. Aceştia vor fi beneficiari indirecţi la măsura M3/1C în calitate de participanţi la cursuri 

de pregătire în domeniul antreprenoriatului agricol. 

b) Beneficiarii direcţi ai măsurii M2/2B, tineri care înfiinţează sau dezvoltă o fermă, vor fi 

beneficiari indirecţi la măsura M3/1C, în calitate de participanţi la cursuri. In contextul 
complementarităţii măsurilor, la măsura M3/1C se vor stabili criterii de selecţie privind accesul 

la cursuri pentru beneficiarii direcţi ai măsurilor M1/2A şi M2/2B. 

Criteriul CS 4.4. privind crearea de locuri de muncă este îndeplinit : prin derularea 
măsurilor M1/2A, M2/2B, M5/6A, M7/6B, M8/6B se vor crea 32 locuri de muncă. 

Criteriul CS 4.5. privind contribuţia la obiectivele transversale : 5 măsuri contribuie la 

obiectivul transveral de mediu : M1/2A, M2/2B, M5/6A, M6/6B, M7/6B.  
In structura de măsuri stabilită prin SDL, se regăsesc 3 măsuri cu utilitate publică, 

neaducătoare de profit care în cazul lipsei solicitanților vor fi implementate de GAL: M8/6B 

Sprijin pentru investiții în infrastructură socială, M9/6B Sprijinirea de activități cultural-
educative pentru dezvoltarea generației tinere și integrarea minorităților.  

 

Tabelul IV.2 

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție  

Domenii e intervenție  Indicatori de monitorizare  

2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 
diversificării activităților agricole  

Număr exploatații agricole/ 

Număr de beneficiari sprijiniți 

2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri 

calificați corespunzător și, în special, a reînoirii generațiilor  

Număr de exploatații agricole/ 

Număr de beneficiari sprijiniți 

1C Încurajarea invățării pe tot parcursul vieții și a formării 
profesionale în sectoarele agricol și forestier  

Numărul total al participanților 
instruiți  

6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și creareaa de locuri de muncă 

Locuri de muncă create  

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale Populația netă care beneficiază 

de servicii/ infrastructuri 
îmbunătățite 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


