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CAPITOLUL  IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie – Max. 3 pag. 

Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul GAL Colinele Tutovei şi pe baza analizei diagnostic 

(prezentarea teritoriului, analiza SWOT) au rezultat următoarele obiective: 

1. Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole; 

2. Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; 

3. Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Luând în calcul situaţia economică precară dominantă în zonă, cauzată și de practica agricolă orientată spre ferma de 

familie, coroborată cu experienţa implementării strategiei anterioare, partenerii GAL Colinele Tutovei au convenit  ca Strategia 

de Dezvoltare Locală 2014 – 2020, bazată pe principiile LEADER,  să dezvolte următoarele priorități: 

Prioritatea 1-"Încurajarea transferului de cunostințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale" –se regăsește la 

nivelul tuturor măsurilor cuprinse în SDL pentru că investițiile propuse în cadrul măsurilor răspund obiectivelor transversale de 

inovare. 

Prioritatea 2-"Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură şi promovarea tehnologiilor 

agricole inovative şi a gestionării durabile a pădurilor" se justifică prin faptul că  71,6% din suprafața teritoriului reprezintă teren 

arabil, agricultura se bazează pe ferma mixtă de până la 8.000 euro SO și există tineret care dorește să lucreze în agricultră 

(Școală Profesională în domeniul agricol în comunele Valea Ursului/Neamț, Parincea/Bacău). Sprijinul financiar acordat prin cele 

două măsuri M1/2A şi M2/2B susţine înfiinţarea unui loc de muncă pentru tanărul fermier şi/sau administratorul fermei. 

Prioritatea 3-"Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectorului de prelucrare şi comercializare a produselor 

agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură" se justifică în baza informațiilor cuprinse în analiza 

SWOT: în teritoriu sunt produse tradiționale(brânză în coajă/Valea Ursului, miere ecologică) iar asocierea reprezintă o 

oportunitate pentru agricultură. Măsura M3/3A susţine înfiinţarea unui loc de muncă pentru manageru cooperativei. 

Prioritatea 4-" Refacerea conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură" se justifică prin faptul că 

în teritoriu sunt două situri Natura 2000 și trei asociații care au ca obiect de activitate protejarea mediului. 

Prioritatea 6-" Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în teritoriu" se justifică în baza 

informațiilor cuprinse în analiza SWOT: Slabă dezvoltare a activităților non-agricole care generează dependența populației pentru 

agricultură cu toate că există forţă de muncă ieftină, calificată şi disponibilă în teritoriu, dar și cerere pentru dezvoltarea unor 

servicii; lipsa iluminatului public la nivelul intregii comunităţi; lipsa târgurilor săptămânale,pentru desfacerea produselor locale şi 

promovarea zonei; există unităţi de învățământ care acoperă populaţia şcolară  dar acestea nu sunt dotate corespunzător. O altă 

investiție importantă ce rezultă în urma analizei este cea în domeniul cadastrului, pentru că la nivelul teritoriului, terenurile 

aflate în domeniul public sau privat nu sunt intabulate.Măsura M6/6A impune înfiinţarea unui loc de muncă la 20.000 € investiţi.  
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Măsura M 7/6B care promovează realizarea unei intreprinderi sociale/Centru vocațional, conduce la creșterea indicelui IDUL și  a 

veniturilor populației, permite dezvoltarea unor activități meșteșugărești practicate de persoanele defavorizate (tineri, femei, 

bătrâni).Măsura M8/6B dorește să rezolve problema degradării obiectivelor culturale și introducerea lor într-un circuit turistic 

odată cu promovarea culturii tradiționale dar și cea a etniei rrome. Cu toate că populația dorește să folosească mijloace moderne 

de comunicare (broadband), numai 53% din populația teritoriului poate beneficia de acest serviciu. 

Tabel 2 – Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie/schema logică a intervenţiei SDL 2014-2020 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

Priorități de 

dezvoltare rurală 

Domenii de interventie  Măsuri Indicatori de 

rezultat 

 

 

 

Restructurarea şi 

creşterea 

viabilităţii 

exploatatiilor 

agricole 

 

 

 

Obiectiv 

transversal 

Inovare, mediu, 

climă 

P2 Creşterea 

viabilităţii 

fermelor şi a 

competitivităţii 

tuturor tipurilor de 

agricultură şi 

promovarea 

tehnologiilor 

agricole inovative 

şi a gestionării 

durabile a 

pădurilor 

 

 

2A Îmbunătăţirea performanţelor 

economice a tuturor 

exploataţiilor agricole şi 

facilitarea restructurării şi 

modernizării exploataţiilor, în 

special în vederea sporirii 

participării pe piaţă şi a 

orientării spre piaţă, precum şi a 

diversificării activităţilor 

agricole. 

M1/2A Îmbunătăţirea 

performanţelor generale ale 

exploataţiilor agricole prin 

creşterea competivităţii 

activităţii agricole, a 

diversificării producţiei 

agricole şi a calităţii 

produselor obţinute. 

-5  exploataţii 

/beneficiari 

sprijiniți;- 5 locuri 

de muncă nou 

create.   

Total investiţie 

240.000 € 

2B Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificaţi 

corespunzător şi în special, a 

reînnoirii generaţiilor. 

 M2/2B Reînnoirea generaţiei 

şefilor de exploataţii agricole, 

prin sprijinirea instalării 

tinerilor fermieri. 

-5 exploataţii /ben. 

sprijiniți; -5 locuri 

de muncă nou 

create. Total 

investiţie 200.000 € 

P3 Promovarea 

organizării lanţului 

alimentar, inclusiv 

a sectorului de 

prelucrare şi 

comercializare a 

produselor 

agricole, a 

3A Îmbunătăţirea competitivităţii 

producătorilor primari printr-o 

mai bună integrare a acestora în 

lanţul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de 

calitate, al creşterii valorii 

adăugate a produselor agricole, 

al promovării pe pieţele locale şi 

M3/3A Dezvoltarea de 

structuri asociative în 

agricultură 

-5 exploataţii;1 loc 

de muncă;Total 

investiţie 50.000 € 

M4/3A Acces la 

implementarea schemelor de 

calitate naţionale şi europene 

pentru produse 

agroalimentare locale 

-10 exploataţii 

informate; 

-5 fermieri care 

participă pentru 

prima dată la 
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bunăstării 

animalelor şi a 

gestionării 

riscurilor în 

agricultură 

în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor de 

producători şi al organizaţiilor 

interprofesionale. 

schemele de 

calitate; 

-un LOGO naţional. 

Total investiţie 

10.000 € 

Gestionarea 

durabilă a 

resurselor naturale 

şi combaterea 

schimbărilor 

climatice 

Obiectiv 

transversal 

Inovare  

P4 Refacerea 

conservarea şi 

consolidarea 

ecosistemelor 

legate de 

agricultură şi 

silvicultură. 

 

4A Refacerea, conservarea şi 

dezvoltarea biodiversităţii, 

inclusiv în zonele Natura 2000 şi 

în zonele care se confruntă cu 

constrăngeri naturale sau cu alte 

constângeri specifice, a 

activităţilor agricole da mare 

valoare naturală, precum şi a 

stării peisajelor europene 

 M5/4A Investiţii care vizează 

reconstrucţia ecologică şi 

conservarea ariilor naturale 

protejate 

-54.645 locuitori; 

- 15 pers.instr.; 

-1303,38 ha 

suprafața sitului. 

Total investiţie 

20.000 € 

Diversificarea 

activităţilor 

economice, 

crearea de locuri 

de muncă, 

îmbunătăţirea 

infrastructurii şi 

serviciilor pentru 

îmbunătăţirea 

calităţii vieţii 

 

 

Obiectiv 

transversal 

Inovare  

 

 

 

 

 

P6 Promovarea 

incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei 

şi a dezvoltării 

economice în 

teritoriu. 

 

6A Facilitarea diversificării, a 

înfiinţării şi dezvoltării de 

intreprinderi mici, precum şi 

crearea de locuri de muncă. 

M6/6A Înfiinţarea şi 

consolidarea activităţilor non-

agricole de interes local 

-8 locuri de muncă 

nou create. 

Total investiţie 

200.000 € 

6B Încurajarea dezvoltării locale 

în zonele rurale 

 M7/6B Dezvoltare locală cu 

un grad ridicat de integrare 

socio-economică plasată sub 

responsabilitatea comunităţi 

-54.645 locuitori. 

Total investiţie 

899.580 € 

M8/6B  Dezvoltarea socială, 

cultural-turistică  a 

comunităţilor 

-54.645 locuitori. 

T. inv= 81.974 euro 

6C Sporirea accesibilităţii, a 

utilizării tehnologiilor 

informatice şi comunicaţiilor 

(TIC) în zonele rurale 

M9/6C Investiţii în 

infrastructura în  broadband şi 

a acces la internet 

-3500 locuitori 

beneficiari ai 

serviciului; 

-1loc de muncă  

T. inv.=30.000 € 

 


