
CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 

Pornind de la rezultatele analizei diagnostic si SWOT intr-un cadru consultativ, a avut 

loc un proces de analiza si prioritizare a acelor optiuni de dezvoltare care sa valorifice cat 

mai mult punctele tari ale teritoriului si oportunitatile externe pe de o parte si sa 

minimalizeze punctele slabe interne teritoriului si amenintarile externe identificate. Acest 

proces de consultare s-a realizat intr-o maniera participativa si a implicat actorii cheie de 

la nivelul teritoriului.  

Obiectivul general al SDL este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din 

microregiune, prin dezvoltarea şi diversificarea economiei locale, accentul principal 

punandu-se 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. 

Implementarea SDL  va contribui la: stimularea dezvoltarii sectoarelor agricole pe 

baza principiilor competitivitatii, durabilitatii si a economiei bazata pe cunoastere, se va 

accentua stimularea diversificarii economiei locale, a sectoarelor non-agricole (industrie, 

servicii, comert) si mai ales a turismului rural care poate aduce beneficii importante 

pentru economia teritoriului. In acelasi timp vor fi stimulate initiativele privind 

dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor de interes public pentru cresterea calitatii 

vietii locuitorilor din teritoriul GAL “Valea Siretului de Jos” 

Astfel, obtinerea unor performante superioare, eficientizarea muncii si a 

proceselor, valorificarea potentialului economic si turistic va genera o crestere a 

numarului locurilor de munca din teritoriu. Aceasta consecinta apare, pe de o parte, in 

urma crearii sau dezvoltarii mediului economic local, iar pe de alta parte, in urma 

reorientarii fortei de munca din activitatea aferenta exploatatiilor de mica dimensiune 

(subzistenta si semi-subzistenta), spre 

sectorul productiei non-gricole sau al serviciilor. Cresterea competitivitatii economice va 

conduce la un nivel imbunatatit al calitatii vietii. Cresterea atractivitatii teritoriului prin 

punerea la dispozitie a unei infrastructruri de baza/sociale/de agrement - performante, in 

paralel cu oferirea serviciilor sociale de bună calitate (ex: sănătate, recreere, sporturi si 

cultură, educatie) va conduce, sinergic, la cresterea calitatii vietii si a capacitatii de 

dezvoltare a mediului economic local. Toate aceste prioritati insa, pot fi transformate in 

realizari practice, doar prin aplicarea in mod coerent si convergent, a unui set de masuri 

adaptate situatiei existente in teritoriu, cu impact asupra unei dezvoltari echilibrate. 

Tocmai  de aceea, actorii GAL au avut in vedere elaborarea unei strategii de dezvoltare 

locala, urmand a asigura dezvoltarea durabila, prin implementarea pas cu pas, a acesteia. 

Pentru fiecare sector abordat de Strategie, au fost identificate obiective specifice 

alături de provocări și direcții de acțiune pentru a răspunde fiecărei probleme. 

Au fost stabilite urmatoarele OBIECTIVE: 

1) favorizarea competitivitatii agriculturii  

2) asigurarea gestionarii durabile a resurselor natural si combaterea schimbarilor 

climatice: 

3) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusive crearea si mentinerea locurilor de munca 

Pentru indeplinirea acestor obiective s-au stabilit Fisele de Masuri ce vor fi 

implementate in teritoriu. Vor fi lansate cu prioritate apelurile de selectie aferente 

M3/6C- Investitii in infrastructura de broadband in spatial rural, respectiv M1/6B- Sporirea 

calitatii vietii persoanelor din grupurile vulnerabile in microregiunea GAL “Valea Siretului 

de Jos”



Tabel: Logica interventiei in PROGRAME: 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Favorizarea  

competitivității 

agriculturii 

 

OT: Mediu și 

climă, Inovare 

Prioritati de 

dezvoltare 

rurala 

Domenii de 

Interventie Masuri Indicatori de rezultat 

P1 

       1A 
M5/1A,1B 

Cheltuielile publice totale   32.000 euro 

Locuri de munca create - indicator specific Leader -minim 1 loc 

       1B 
M5/1A,1B 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii 

de cooperare  -minim 1 operatiune de cooperare 

P2:  

 

2A 
M4/2A,3A, 

6A 

Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti -minim 3 

beneficiari 

Cheltuielile publice totale –indicator local -283000 euro 

 

 

        P3:  

 

 

 

 

 

 

3A 

M4/2A,3A, 

6A 

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 

M6/3A 

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  -5 exploatatii 

Locuri de munca create-indicator specific Leader -minim 1 loc  

Cheltuieli publice totale-indicator local - 30.000 euro 

Nr. de dosare de candidatura depuse-indicator local-minim 1 dosar 

ii) Asigurarea 

gestionării 

durabilă a 

resurselor 

naturale și 

combaterea 

schimbărilor 

climatice 

OT:Mediu și 

climă, Inovare 

Prioritati de 

dezvoltare 

rurala 

Domenii de 

Interventie Masuri Indicatori de rezultat 

     

 

    P5:  
5C M7/5C, 6A 

Numarul de beneficiari sprijiniti-(indicator local) - minim 3 

Totalul investitiilor   - 363000 euro 

Cheltuielile publice totale –indicator local  -330000 euro 



 

 

iii) Obținerea 

unei dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunitățiilor 

rurale, inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de 

muncă 

 

OT:Mediu și 

climă, Inovare 

Prioritati de 

dezvoltare 

rurala 

Domenii de 

Interventie Masuri Indicatori de rezultat 

 

 

 

 

 

 

 

    P6:  

 

 

 

 

6A 

M7/5C, 6A Locuri de munca create - MINIM 6 

M4/2A,3A, 

6A 

Locuri de munca create-indicator specific Leader -minim 6 locuri 

 

M2/6A,6B 

Număr de beneficiari directi sprijiniti-indicator local -minim 1  

Locuri de muncă create – indicator specific Leader -min 1 loc  

Cheltuielile publice totale- indicator local-  35.000 euro 

 

 

      

 

 

 

 

     6B 

M1/6B 

Locuri de munca create - indicator specific Leader -minim 1 

Numărul de beneficiari (directi) sprijiniti - indicator local - minim 2 

Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite- Populatia apartinand grupurilor vulnerabile: copii cu 

dizabilitati – minim 50; etnie roma: minim 25 persoane 

Cheltuielile publice totale - 100.000 euro 

M2/6A,6B 

Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura 

imbunatatita-Minoritatea roma  si altele (minim 50); Grupuri 

vulnerabile (minim 30 someri); Fermierii din teritoriul GAL (minim 

25) 

M8/6B 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 

– populatia din teritoriu 38.537 locuitori  

Cheltuielile publice totale (DI 1A) – 300.000 euro. 

6C M3/6C 

Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC -5% din populatia 

aflata in zonele albe  

Cheltuielile publice totale –indicator local 20.000 euro 

Pentru masurile de interes public ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband identificate în SDL, pentru care niciun 

alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL-ul poate fi beneficiar. 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 

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 domeniul de interventie specific.  



✓ In cazul masurilor ce contribuie la mai multe domenii de interventie, pentru evitarea dublarii indicatorilor, acestia au fost 

luati in considerare  doar o singura data. De ex, pt M7, ce corespunde domeniilor 5C si 6A, la DI 5C am mentionat doar 

indicatorul specific – Totalul investitiilor, alaturi de indicatorii locali, iar la DI 6A am mentionat doar indicatorul specific – 

Locuri de munca create, astfel incat, prin cumularea acestora sa rezulte indicatorii avuti in vedere in cadrul Fisei M7.  

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


