
Capitolul IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

 În urma realizării analizelor diagnostic şi SWOT la nivelul teritoriului GAL”Colinele 

Prahovei” şi din centralizarea chestionarelor care conţin prioritizarea nevoilor identificate 

, s-a constatat că pentru diminuarea punctelor slabe ale teritoriului şi pentru maximizarea 

punctelor forte, dar şi pentru a profita din plin de oportunităţile care există, prin 

Strategia de Dezvoltare Locală se propun opt măsuri, conform tabelului următor (Tabel 1): 

Nr 

Crt 

DI  

principal 

DI  

secundar 
Prioritate 

Cod  

Măsură 
Denumire măsură 

1 1C 
1A, 2A, 

2B,  
1 M1/1C 

Formare profesională şi aplicare 

practică  

a cunoştiinţelor, în agricultură 

2 2A   2 M2/2A Modernizarea exploataţiilor agricole 

3 1A 1B, 3A 1 M3/1A 

Crearea şi promovarea 

cooperativelor în  

teritoriul GAL 

4 6A   6 M4/6A 

Dezvoltarea activităţilor nonagricole 

în  

teritoriul GAL  

5 6A   6 M5/6A 

Sprijin pentru diversificarea 

activităţilor  

nonagricole în teritoriul GAL 

6 6B   6 M6/6B 

Încurajarea activităţilor recreative şi 

competitive în  

teritoriul GAL 

7 6B   6 M7/6B 

Dezvoltarea infrastructurii şi 

serviciilor  

de bază în teritoriul GAL 

8 6B   6 M8/6B 
Dezvoltarea infrastructurii sociale în  

teritoriul GAL 

“Tabel 1  - Măsuri” 

Logica intervenţiei este prezentată conform tabelului de mai jos (tabelul 2): 

Obiectivul de  

dezvoltare  

rurală nr. 1 

a) favorizarea 

competitivități

i agriculturii; 

Obiective 

transversale: 

inovare, mediu 

şi climă 

Priorităţi 

de 

 dezvoltare 

Domenii de  

intervenţie 
Măsuri 

Indicatori de 

rezultat 
Indicatori specifici 

P1 

1A M3/1A 

Număr de 

cooperative 

înfiinţate - 1 

Număr de fermieri 

asociaţi 

într-o cooperativă – 

5 

Cheltuiala publica 

totala -40000 euro 

1C M1/1C 

Număr 

participanţi: 

 50 

Număr tineri 

instruiţi  



în domeniul agricol 

– 30 

Cheltuiala publica 

totala 40000euro 

 P2 2A M2/2A 

Număr de 

beneficiari 

 sprijiniţi - 1 

Număr de locuri de 

muncă 

nou create – 4 

Cheltuiala publica 

totala 179996 euro 

Obiectivul de  

dezvoltare  

rurală nr. 2 

b) asigurarea 

gestionării 

durabile a 

resurselor 

naturale și 

combaterea 

schimbărilor 

climatice; 

Obiective 

transversale: 

inovare, mediu 

şi climă 

Priorităţi 

de  

dezvoltare 

Domenii de 

intervenţie 
Măsuri 

Indicatori de 

rezultat 

Indicatori specifici 

 

P1 

1A M3/1A 

Număr de 

cooperative 

înfiinţate - 1 

Număr de fermieri 

asociaţi 

într-o cooperativă – 

5 

Cheltuiala publica 

totala 40000euro 

1C M1/1C 

Număr 

participanţi: 

50 

Număr tineri 

instruiţi  

în domeniul agricol 

– 30 

Cheltuiala publica 

totala 40000 euro 

Obiectivul de  

dezvoltare  

rurală nr. 3 

c)obținerea 

unei dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de 

muncă ; 

Obiective 

transversale: 

inovare, mediu 

şi climă 

Priorităţi 

de  

dezvoltare 

Domenii de  

intervenţie 
Măsuri 

Indicatori de 

rezultat 
Indicatori specifici 

P1 

1A M3/1A 

Număr de 

cooperative 

înfiinţate - 1 

Număr de fermieri 

asociaţi 

într-o cooperativă – 

5 

Cheltuiala publica 

totala 40000 euro 

1C M1/1C 

Număr 

participanţi: 

50 

Număr tineri 

instruiţi  

în domeniul agricol 

– 30 

Cheltuiala publica 

totala40000euro 

P6 6A M4/6A 

Număr de 

locuri de 

muncă 

nou create - 

10 

Număr beneficiari -

3  

Cheltuiala publica 

totala 

449990euro 



M5/6A Număr de 

locuri de 

muncă 

nou create - 2 

Număr beneficiari -

4 

Cheltuiala publica 

totala 

100000euro 

6B 

M6/6B 

Nr. Populaţie 

deservită 

prin proiect - 

întreg 

teritoriul GAL 

Număr beneficiari -

2 

Cheltuiala publica 

totala 60000euro 

M7/6B 

Nr. Populaţie 

deservită 

prin proiect - 

întreg 

teritoriul GAL 

Număr proiecte -14 

Cheltuiala publica 

totala 649118,35 

euro 

M8/6B 

Nr. Populaţie 

deservită 

prin proiect – 

12450 pers. 

Număr proiecte -2 

Cheltuiala publica 

totala 270000euro 

Tabelul 2 “Obiective, priorităţi, măsuri, indicatori” 

 Prioritatea cu cea mai mare alocare financiară în cadrul planului financiar este 

prioritatea 6, deoarece ea contribuie la satisfacerea celei mai importante nevoi a 

teritoriului şi anume nevoia creării de locuri de muncă. Această nevoie a apărut din 

analiza datelor statistice când s-a observant rata mare a şomajului, mai ales în rândul 

tinerilor şi nivelul studiilor populaţiei. Această nevoie împreună cu cea de diversificare a 

activităţii agricole a condus la crearea a două măsuri distincte adresate beneficiarilor 

privaţi şi anume: M4/6A şi M5/6A. Tot în cadrul acestei priorităţi, de această dată 

specifice domeniului de intervenţie 6B, GAL-ul propune alte trei măsuri inovative care 

contribuie la rezolvarea problemelor de promovare a teritoriului GAL, de creştere a 

calităţii condiţiilor de viaţă ale populaţiei şi nu în ultimul rând să răspundă problemelor cu 

caracter social.  

 O altă prioritate luată în calcul în crearea măsurilor din cadrul SDL este prioritatea 

nr.2 “Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 

gestionarii durabile a pădurilor”. În cadrul acestei priorităţi (DI 2A) GAL-ul propune o 

măsură inovativă care să îmbine modernizarea exploataţiilor agricole existente la niveul 

teritoriului GAL, crearea de locuri de muncă şi măsurile de protecţie a mediului. 

 Ce-a de-a treia prioritate care a corespuns nevoilor teritoriului GAL este prioritatea 

1, căreia îi corespund două măsuri din strategia de dezvoltare locală şi anuma măsura 

M1/1C – care are ca scop creşterea nivelului de cunostiinte în rândul fermierilor prin 

activităţi teoretice şi practice dar şi M3/1A – măsură care are ca scop final înfiinţarea şi 

promovarea unei cooperative a producătorilor locali. 

 Toate măsurile prevăzute în strategia de dezvoltare locală a GAL contribuie direct, 

sau indirect, la cele trei obiective transversae şi anume inovare, mediu şi climă. 

 


