
 

 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

Obiectivele de dezvoltare rurala care vor fi atinse prin implementarea SDL Valea Prutului,   

sunt rezultatul solutionarii nevoilor identificate, enumerate in cadrul Cap. III. Măsurile de 

finantare ce sprijina investitiile specifice teritoriului LEADER Valea Prutului, contribuie la 

indeplinirea următoarelor obiective de dezvoltare rurala ale PAC prevazute in Reg.1305/2013:  

i. Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

ii.  Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 

iii. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurala se va realiza prin intermediul a cinci prioritati de 

dezvoltare rurala: 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 în agricultură; P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic; P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în zonele rurale. Prin consultari intre toti partenerii relevanti din 

teritoriul Valea Prutului si pe baza analizei diagnostic si a analizei SWOT, s-au stabilit sapte 

masuri ce vor asigura indeplinirea nevoilor identificate si care vor contribui la indeplinirea a 

trei obiective, cinci prioritati si sase domenii de interventie ale Uniunii Europene. 

Cele 5 priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013 vor fi atinse prin implementarea 

cererilor de finantare depuse pe sapte masuri de investitii. În cadrul SDL sunt prevazute doua 

masuri cu caracter social ce au ca scop sustinerea integrarii minoritatii rome si dezvoltarea 

infrastructurii sociale, avandu-se in vedere evitarea segregarii prin implicarea activa a 

minoritatilor, in activitati comune economice, sociale, educative si culturale. Aceste doua 

masuri vor fi lansate cu prioritate si sunt evidentiate in planul de actiune al SDL. Pentru 

masura de dezvoltare a infrastructurii sociale, beneficiarii vor putea asigura sustenabilitate 

proiectelor solicitand finantare prin POCU–Axa 5, prin depunerea unui proiect distinct, cu 

respectarea conditiilor specifice POCU. In situatia in care, in cadrul acestor doua masuri, nu se 

depun proiecte, GAL Valea Prutului poate fi solicitant, respectand legislatia specifica. 

SDL Valea Prutului incurajeaza aplicarea practicilor inovative si sprijina utilizarea in cadrul 

exploatatiilor, a tehnologiilor si echipamentelor inovative, contribuind la cresterea viabilitatii 

fermelor si a unei economii rurale sustenabile. Astfel, solutiile propuse de GAL Valea Prutului, 

reprezinta o modalitate inovativa de abordare a problemelor identificate in acest teritoriu. 

Valoarea numerica dar si procentuala a alocarii financiare pe prioritati este prezentata in 

Anexa 4- Planul de finantare. Masurile finantate, contribuie in mod direct, la indeplinirea a 3 

prioritati (P2, P3, P6), prin domeniile de interventie principale si indirect, prin domeniile de 

interventie secundare (DI 5D si 1A), contribuie la P1 si P5.  

Prioritatile P2 si P3 favorizeaza competitivitatea agriculturii, sprijinind atat investitii 

individuale cat si investitiile colective. Prioritatea 6 are o alocare financiara de 53,90% si este 

orientata spre dezvoltarea infrastructurii la scara mica, incluzand componenta sociala relevanta 

teritoriului (infrastructura sociala si integrarea comunitatii rome) si pentru sustinerea 

diversificarii economiei rurale. Prioritatea P2 va fi indeplinita prin acordarea a 231.514 euro, 

pentru modernizarea exploatatiilor agricole, reprezentand 14,68% din alocarea totala. 

Implementarea masurilor aferente P2 si P3, trebuie realizata impreuna cu punerea in aplicare a 

investitiilor specifice P6, pentru o dezvoltare coerenta, integrata si echilibrata a teritoriului.  



 

 

Relevanta interventiilor propuse prin masuri a determinat urmatoarea alocare financiara: 

Masura M1/1A M2/2A M3/2A M4 / 2B M5 / 3A M6 / 6A M7 / 6B Cheltuieli de functionare si animare 

alocare (euro) 475975 44993.78 80.000 120000.00 29274.00 59663.25 995248.62 451288.66 

Procent(%) 21.09 1.99 3.54 5.31 1.29 2.64 44.10 20,00 

Prioritatea P3 va fi indeplinita prin finantarea investitiilor pentru imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna 

integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și 

în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare. Alocarea financiara aferenta acestei prioritati este de 10.86%. 

Justificarea dimensiunii alocarilor financiare pe masuri este prezentata detaliat pentru fiecare masura la Cap. V – Prezentarea masurilor. 

In tabelul urmator, este redata schematic logica interventiei in programare:  

Obiective de dezvoltare rurala 

Prioritati de  

dezvoltare 

rurala 

Domenii 

de  

interventie 

Masuri Indicatori de rezultat 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1 

 

Obiective transversale 

P1 1A 

M1 cheltuieli publice totale (euro): 475975 

M2 cheltuieli publice totale (euro): 44993.78 

M3 cheltuieli publice totale (euro): 80.000 

P2 2A M1 3 exploatații agricole/beneficiari sprijiniti; 

P3 3A 

M2 
2 exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte; 

M3 
2 exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte; 

Obiectivul de dezvoltare rurala 2 

Obiective transversale 
P5 5D M1 500 ha 

Obiectivul de dezvoltare rurala 3  

 

Obiective transversale 

P1 1A 

M4 cheltuieli publice totale (euro): 120000.0 

M5 cheltuieli publice totale (euro): 29274.00 

M6 cheltuieli publice totale (euro): 59663.25 

M7 cheltuieli publice totale (euro): 995248.62 

P6 6A 

M1 6 locuri de munca create 

M2 2 locuri de munca create 

M3 4 locuri de munca create 



 

 

M4 2 locuri de munca create 

M6 0 locuri de munca create 

6B M5 
populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 10 persoane 

6B M6 
populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 10 persoane 

6B M7 
populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 10000 persoane 

 

In tabelul urmator, sunt mentionati indicatorii specifici (cantitativi si calitativi), pentru fiecare masura: 

 

  M1 / 2A M2 / 3A M3 / 3A M4/6A M5 / 6B M6 / 6B M7 / 6B 

Cheltuieli publice totale (euro) 475975 44993.78 80.000 120000 29274 59663.25 995248.62 

Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti 3 
 

  
 

      

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 

   2 2         

Suprafata totala sau UVM in cauza 500 ha             

Locuri de munca create 6 2 4 2   0   

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 
        10 10 10000 

Mediu X X X X     X 

Atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea X           X 

Inovare X X X X X X X 



 

 

 


