
 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție – Max. 3 pag. 

Ca urmare a activitatilor de animare si a intalnirilor de lucru realizate intre toti 

partenerii GAL (publici, private, ONG) si toti actorii cheie din teritoriu, a analizei diagnostic si 

a celei SWOT, s-au propus 8 masuri relevante, care vor asigura îndeplinirea nevoilor 

identificate pentru teritoriul vizat si care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor si 

priorităților UE în materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale 

acestora, in vederea implementarii unei SDL, viabile si conforme cu realitate. 

Măsurile propuse în SDL au caracter inovativ, vor aduce plus valoare teritoriului si sunt 

corelate la obiectivele, priorităţile si domeniile de interventie in conformitate cu Reg 

1305/2013. Astfel, asa cum reiese si din Logica interventiei in programare, prin SDL se propun 

mai multe masuri care contribuie la aceeasi prioritate (sinergie) si mai multe masuri ai caror 

beneficiari directi sunt inclusi in grupurile tinta ai altor masuri (complementaritate), 

determinand caracterul integrat al strategiei.Caracterul inovator al SDL deriva din 

propunerea in SDL a unor măsuri care sprijină dezvoltarea unor servicii/produse/tehnologii 

noi, a unor metode noi de organizare, inclusiv în ceea ce privește sfera social (eficienta 

energetica si promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material si 

imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piete agricole, agroalimentare pentru 

produsele locale, grupuri vulnerabile si minoritati, etc) Este importantă atât implementarea 

anumitor măsuri în acelaşi timp, cât şi implementarea unor măsuri a priori altora, primele 

reprezentând o precondiţie a sporirii succesului celor secundare. Astfel, vor fi lansate cu 

prioritate apelurile de selectie aferente M7/6C - Investitii in infrastructura de banda larga, 

respectiv M6/6B - Investitii in servicii sociale pentru grupuri vulnerabile. 

Totodata, masurile propuse in SDL a condus la o ierarhizare mai bună a priorităților 

reflectată inclusiv prin alocarea financiară din planul financiar al strategiei, Anexa 4. 

In SDL, accentul principal se pune pe îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, ca urmare a 

faptului că nivelul de trai din localităţile componente se situează cu mult sub standardele 

naţionale şi europene prin dezvoltarea şi diversificarea economiei locale. Aceasta nu 

înseamnă că dezvoltarea economică este prioritară în faţa altor sectoare precum cultură, 

sănătate, educaţie, infrastructurii de baza, ci că dezvoltarea economică este motorul tuturor 

investiţiilor din teritoriu. Creşterea numărului de întreprinzări şi creşterea ratei 

profitabilităţii acestora va duce la sporirea bugetului local şi, indirect, la creşterea capacităţii 

de susţinere a investiţiilor de capital. Spre exemplu, pentru a putea investi în propriile 

exploatatii, fermierii au nevoie de stimulentul oferit de noile reţele de comercializare, prin 

intermediul formelor asociative, precum şi de un sector dinamic de procesare şi 

comercializare agroalimentară, care să genereze o cerere puternică pentru produsele lor. 

Această relaţie este, însă, reciprocă, întrucât modernizarea şi restructurarea sectorului de 

procesare şi comercializare agroalimentară depinde de eforturile de modernizare şi 

restructurare din sectorul producţiei primare. Pe de altă parte, investiţiile în dezvoltarea şi 

diversificarea activităţilor agricole şi investiţiile în industria agroalimentară depind de 

măsurile referitoare la introducerea inovaţiilor în activitatea de producere şi procesare. 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole are o relaţie sinergică cu reducerea 

fenomenului migraţiei, prin atragerea tinerilor în sectorul agricol, constribuind totodată 

semnificativ la creşterea numărului de locuri de muncă. Crearea de locuri de munca are o 

relaţie sinergică cu diversificarea economiei locale.  



 

Tabel: Logica interventiei in PROGRAMARE: 

Obiecti

vul de 

dezvol

tare 

rurala 

1 

OT 

Prioritati 

de 

dezvoltare 

rurala 

DI Masuri Indicatori de rezultat 

P1 1A 
M1/1A, 

1B 

Locuri de munca create - indicator specific Leader  
Cheltuielile publice totale 35.000 Euro. 
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare - minim 1 
operatiune de cooperare. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 

P2 2A 
M2/2A, 

3A, 6A 

Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniti (minim 7 beneficiari) 

Cheltuielile publice totale –indicator local 338.000 Euro. 

Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/ 

organizatii de producatori - minim 1  

Locuri de munca create (minim 5 locuri de munca). 

Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 

P3 3A M3/3A 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători - 3 exploatatii. 
Locuri de munca create.-indicator specific Leader  
Cheltuieli publice totale-indicator local 27.000 euro. 
Numarul de dosare de candidatura depuse - indicator local (minim 1 dosar) 
Numarul de atestate obtinute - indicator local (minim 1 atestat) 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 

Obiecti

vul de 

dezvol

tare 

rurala 

2 

OT 

Prioritati 

de 

dezvoltare 

rurala 

DI Masuri Indicatori de rezultat 

P6 6A 
M5/ 

5C, 6A 

Locuri de munca create minim 5 
Numarul de beneficiari sprijiniti – indicator local, minim 7 
Totalul investitiilor 385.000 euro. 
Cheltuielile publice totale (DI 1A) 350.000 euro. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obiec

tivul 

de 

dezvo

ltare 

rurala 

3 

OT 

Prioritati 

de 

dezvoltare 

rurala 

DI Masuri Indicatori de rezultat 

P6 

6B 

M6/6B 

Locuri de munca create – indicator specific Leader  
Numărul de beneficiari directi sprijiniti – indicator local – minim 1 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatiri - populatia apartinand 
grupurilor vulnerabile. 
Cheltuielile publice totale– 72.000 euro. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 

M4/6B 

Locuri de muncă create - indicator specific Leader (minim 4 locuri) 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura imbunatatita (DI 6B) – populatia 
din teritoriu. 
Cheltuielile publice totale (DI 1A) – 400.000 euro. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 

M8/6B 

Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura imbunatatita (DI 6B) - (minoritatea 
roma alaturi de alte minoritati de pe teritoriul GAL, grupuri vulnerabile, fermierii din 
teritoriul GAL). 
Număr de beneficiari sprijiniti-indicator local (minim 1 ) 
Locuri de muncă create  
Cheltuielile publice totale- indicator local – 15.000 euro. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 

6C M7/6C 

Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C) - 3% din populatia aflata in zonele albe. 
Cheltuielile publice totale (DI 1A)- 23.000 euro. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 

Număr de gospodării din spațiul rural 

In completarea tabelului de mai sus, s-a tinut cont de urmatoarele aspecte: 

✓ Indicatorii de rezultat pentru fiecare masura au fost completati in functie de DI principal si au fost mentionati si indicatorii de 

monitorizare specifici DI. 

✓ In coloana “Masuri” au fost completate doar codurile masurilor, denumirea lor integrala fiind mentionata in Fisele masurilor. 

GAL-ul poate fi beneficiar pentru masurile de interes public ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband pentru 

comunitate și teritoriul identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare 

a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate ce 

va fi stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.  


