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CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie  

SDL propune 10 măsuri care vor contribui la satisfacerea nevoilor identificate pe baza 

analizei diagnostic și analizei SWOT şi ca urmare a consultării partenerilor relevanți 

(publici, privaţi, ONG) din teritoriul Asociației GAL Valea Izei-Moisei. 

Măsurile vor contribui la obiectivele şi prioritățile UE de dezvoltare rurală ale PAC, 

prevazute in Reg.1305/2013  și, implicit, la domeniile de intervenție ale acestora, astfel: 

în mod direct la obiectivele de dezvoltare rurala i. Favorizarea competitivitatii 

agriculturii şi iii. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. Atingerea 

obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza direct prin intermediul a 4 priorităţi: P1: 

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

rurale; P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor; P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor; P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale.  

Strategia are un caracter integrat şi inovator, prin abordarea multisectorială şi prin 

faptul că pune accent pe sinergia şi convergenţa iniţiativelor la nivel local. SDL combină 

măsuri soft care vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de reţele cu cele 

hard, de realizare a unor proiecte cu impact economic, social și cultural. Sprijinul va fi 

direcționat către sectoare cu potential insuficient valorificat, asigurând dezvoltarea mai 

multor domenii prioritare la nivel local:  activităţile tradiţonale, tursimul, procesarea şi 

valorificarea produselor locale, energiile regenerabile, dezvoltarea infrastructurii la scara 

mică şi diversificarea serviciilor de utilitate publică. Astfel, sprijinirea constituirii de 

parteneriate şi forme asociative în vederea cooperării între actorii locali se va realiza prin 

măsura M2/1B Cooperarea in scopul creării de forme asociative, reţele şi clustere, grupuri 

 fonduri și dezvoltare de activități 

antreprenoriale din cadrul primăriilor se 

implică insuficient în rezolvarea 

problemelor fermierilor;  

- neînțelegearea avantajelor și beneficiilor 

oferite de structurile de tip ONG pentru 

dezvoltarea unor activități de interes local; 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINTARI 

 

-crearea de GAL-uri și oportunitatea 

finanțării, organizării, funcționării și 

implementării proiectelor prin programul 

LEADER și alte surse de finanțare; 

-crearea de cooperative și grupuri de 

producători în sectorul agricol care să poată 

beneficia de finanțare prin măsuri PNDR;  

-disponibilitatea de a încheia relaţii de 

parteneriat a autorităţilor locale, cu 

investitori locali sau străini;  

-interesul ONG-urilor din zonă pentru 

realizarea de parteneriate în scopul 

accesării de fonduri și a derularii în comun 

de proiecte cu interes comunitar. 

- sistemul de ajutor social nu încurajează 

reintegrarea activă; 

- instabilitate politică; 

- neacceptarea  inițiativelor  locale datorită 

schimbării liderilor politici în cadrul 

instituțiilor publice;  

-diminuarea fondurilor guvernamentale 

alocate domeniului instituțional și social.  



 2 
 
operaţionale pentru  diversificarea activităţilor rurale. Implementarea de proiecte pilot, 

multiplicarea rezultatelor proiectelor în vederea dezvoltării de noi produse, practici şi 

tehnologii va fi realizată prin măsura M1/1A Sprijin pentru implementarea inovarii si 

transferului de cunostinte  de catre Grupuri Operationale, in toate domeniile politicii de 

dezvoltare rurala, iar diversificarea activitatilor agricole cu activităţi non-agricole se va 

realiza în cadrul măsurilor M3/1B Cooperare in vederea diversificarii activitatilor agricole, 

M6/6A  Infiintarea de activitati neagricole,  M7/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole 

în teritoriul LEADER şi M8/6A Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la 

informatie  prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populatiei din 

mediul rural.  Modernizarea, extinderea sau diversificarea activitatilor agricole, cresterea 

valorii adăugate a produselor va fi sprijinită prin măsura M4/2A Investitii in exploatatii 

agricole si pomicole, iar cooperarea in vederea procesarii, depozitării, ambalării, in 

comun a produselor in lantul scurt, precum şi a vânzării şi promovării prin măsura M5/3A 

Sprijin pentru cooperarea pe orizontala și verticala intre actorii din mediul rural pentru 

organizarea de lanturi scurte si piete locale. Sprijinul pentru îmbunătățirea infrastructurii 

de bază și a serviciilor, conservarea si valorificarea patrimoniului local va fi acordat prin 

măsura M9/6B Dezvoltarea satelor, iar îmbunătățirea infrastucturii sociale va fi sprijinită 

prin măsura M10/6B Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale,  măsură  ce va fi 

lansată cu prioritate, pentru asigurarea sustenabilității, prin accesarea POCU AXA 5.2. 
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Logica intervenţiei 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală  

Priorități de 
dezvoltare rurală 
→ 

Domenii  
de Intervenție  → 

Măsuri  → Indicatori de rezultat 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală 1  
 
 
 
Obiective 
transversale 
 

P1 1A)       

1B)  M2.  Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite:  
5 operațiuni;  

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: 4 exploatatii; Număr de 
locuri de muncă nou create: 8 locuri de muncă;  
Cheltuieli publice totale: 75.000,00 €                             

 
 

 

P2 2A) M4.  Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți 4 
exploatații; Cheltuieli publice totale: 240.000,00 € 
Locuri de muncă create: 4 

M11. Număr de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți 1 
exploatație; Cheltuieli publice totale: 199.000,00 € 
                                                          198.776,00 € 

P3 3A)   

Obiectivul de 
dezvoltare rurală 3 
 
 
 
 
Obiective 
transversale 

P6  6A)  M6.  Cheltuieli publice totale: 246.753,59 € 
                                       354.237,90 € 
Locuri de muncă create: 3 
                                      7 

M7.  Cheltuieli publice totale: 588.191,00 € 
                                       482.541,69 €                                              
Locuri de muncă create: 2 

M8.  Cheltuieli publice totale: 32.580,00 € 
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                                       31.390,00 € 
Locuri de muncă create: 1 

6B)  M9.  Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri 
îmbunătățite 20000 locuitori 
Cheltuieli publice totale: 400.000,00 € 
                                      399.579,00 € 

M10.  Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri 
îmbunătățite 50 locuitori; 
Cheltuieli publice totale: 23.452,00 € 

 

In tabelul urmator sunt prezentati indicatorii specifici pentru fiecare masura, precum si contributia masurilor la obiectivele transversale: 

    M1/1A M2/1B M3/1B M4/2A M5/3A M6/6A M7/6A M8/6A M9/6B M10/6B M11/2A 

In
d
ic

a
to

ri
  

c
a
n
ti

ta
ti

v
i 

Cheltuieli publice totale 

(euro) 

  75.000,0

0 € 

 

 

240.000,

00 € 

 

 

246.753,

59 € 

354.237,

90 € 

588.191,

00 € 

482.541,

69 € 

32.580,0

0 € 

31.390,0

0 € 

400.000,

00 € 

399.579,

00 € 

23.452,

00 € 

199.000

,00 € 

198.76,

00 € 

Numar de exploatatii 

agricole/ beneficiari 

sprijiniti 

   4       1 

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 

 4    

0 
     

 

Numar de operatiuni de 

cooperare sprijinite 
 

 

5 

 

0 
       

 

Locuri de munca create  8  4   2 1    
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0 3 

7 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

        20000 50 

 

O
b
ie

c
ti

v
e
  

tr
a
n
sv

e
rs

a
le

 

Mediu si Atenuarea 

schimbarilor climatice si 

adaptarea la acestea 

X  X X X X 
 

X  
 X X 

 

Inovare X X X X X X X X X X 
 

Din punct de vedere valoric ierarhizarea prioritatilor este: P6,P3,P1,P2 și va fi detaliata la Cap. 


