
CAPITOLUL IV. OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENŢIE 

Analiza situației relevă un teritoriu caracterizat de o economie dominată de agricultură, 

dar cu un potențial turistic balneoclimateric foarte bun, în care doar o treime din 

populație este considerată activă în documentele statistice, dar de facto foarte mulți 

sunt plecați să lucreze în străinătate și aduc venituri constante în teritoriu. Numărul 

mare de persoane inactive constituie o presiune și o preocupare constantă pentru 

autoritățile locale,  7% din populația teritoriului fiind inclusă în categoria de risc social.  

Strategia de dezvoltare a teritoriului se va concentra așadar în perioada 2014-2020 pe 

valorificarea oportunităților de dezvoltare economică pentru a crește numărul locurilor 

de muncă, în mod special pe favorizarea competitivă a agriculturii și încurajarea 

activităților non-agricole, dar în același timp va susține diversificarea serviciilor de bază 

destinate populației, pentru a crește calitatea vieții pentru categoriile defavorizate.  

Sunt agreate următoarele priorități de dezvoltare rurală: 

1. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor (P2). Această prioritate are ca scop susținerea creșterii 

economice a fermelor, pentru a asigura o dezvoltare echilibrată a domeniului agricol. 

Intervenția propusă pentru realizarea acestei priorităţi de dezvoltare se va concretiza în 

măsura M1/2A Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă 

în teritoriul GAL care sprijină îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor 

agricole mici și medii și a facilita restructurarea și modernizarea exploatațiilor, în special 

în vederea creşterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole. Tot această măsură sprijină grupurile și organizațiile 

de producători astfel încât producătorii de fructe și legume care lucrează în exploatații 

de mărime mică sau medie să își poată procesa producția. 

2. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

(P3). Această prioritate are ca scop îmbunătățirea competitivităţii producătorilor şi 

distribuitorilor locali printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar. 

Intervenția propusă pentru realizarea acestei priorităţi de dezvoltare se va concretiza în 

măsura M2/3A  Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor asociative care 

sprijină dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor mici și mijlocii cu funcții de 

marketing, acces la capital și la inovație.  

3. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale (P6). Această prioritate are ca scop valorificarea potențialului turistic 

(balneoclimateric și recreațional) al teritoriului și al oportunităților derivate din 

fenomenul migraționist, dar şi dezvoltarea condițiilor de viață pentru populația rurală a 

teritoriului și în special a categoriilor defavorizate. Intervențiile propuse pentru 

realizarea acestei priorităţi de dezvoltare se vor concretiza în următoarele măsuri: 

- M3/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriu care sprijină iniţiativele de 

afaceri de tip start-up, pentru diversificarea economiei locale 

- M4/6A Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole care sprijină 

diversificarea și dezvoltarea de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă 

- M5/6B Dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

trai care sprijină crearea, extinderea sau îmbunătățirea serviciilor de bază destinate 

populației prin investiții în infrastructura la scară mică cu funcție publică 

- M6/6B Ocrotirea moştenirii rurale care sprijină valorificarea moștenirii rurale, a 



patrimoniului natural, cultural, material și non-material în scopul generării de venituri în 

domeniu turistic 

- M7/6B Înfiinţarea de centre multifuncţionale sociale care sprijină crearea, 

extinderea sau îmbunătățirea serviciilor destinate unor categorii defavorizate prin 

investiții în infrastructura socială. 
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