
Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Din Analiza Diagnostic și Analiza SWOT, cu aportul actorilor locali relevanți consultați multisectorial, s-au conturat principalele lipsuri 
ale teritoriului, care au determinat principalele nevoi de dezvoltare, pentru îndeplinirea cărora s-au formulat obiectivele specifice: 

OS1: Asigurarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază care să permită dezvoltare socioeconomică (Prioritatea 6, Domeniul de 
intervenție 6B, Măsurile de dezvoltare locală 6.2, 6.5, 6.6). Acesta este cel mai important obiectiv specific, deoarece partea de 
infrastructură este foarte deficitară în teritoriu (fapt care reiese din Analiza SWOT) și, mai mult, de ea sunt dependente toate sectoarele de 
activitate ale teritoriului, precum și nivelul de trai al întregii populații. 

OS2: Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu natural și uman, pentru a putea fi ulterior valorificate corespunzător (Prioritatea 6, 
Domeniul de intervenție 6B, Măsura de dezvoltare locală 6.3). Obiectivul 2 este relevant deoarece capitalizează unul din punctele forte ale 
teritoriului, iar atingerea sa nu are doar un rol strategic (fiind primul pas în dezvoltarea turismului din zonă, cu sprijinul unei infrastructuri 
corespunzătoare), ci și unul social, contribuind la sentimentul de apartenență și mândrie locală. 

OS3: Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, în special în rândul comunităților rome marginalizate din teritoriu (Prioritatea 6, 
Domeniul de intervenție 6B, Măsura de dezvoltare locală 6.4). Acest obiectiv este relevant datorită situației comunităților marginalizate, 
care deși nu sunt clasificate ca fiind HIGHPROB, se află în risc de excluziune și chiar segregare. Astfel, dezvoltarea unor proiecte care să 
faciliteze incluziunea lor socială este relevantă pentru teritoriu. 

OS4: Sprijinirea conservării și promovării elementelor de patrimoniu imaterial (Prioritatea 6, Domeniul de intervenție 6B, Măsura de 
dezvoltare locală 6.1). Relevanța obiectivului 4 vine nu doar din potențialul de valorificare al patrimoniului imaterial, ci și datorită rolului 
activ pe care îl are în conservarea și promovarea patrimoniului local și, de asemenea, creșterea nivelului de apartenență al locuitorilor și 
promovarea coeziunii sociale. 

OS5: Sprijinirea formelor asociative și a creșterii valorii adăugate a bunurilor și serviciilor produse în teritoriu (Prioritatea 3, 
Domeniul de intervenție 3A, Măsura de dezvoltare locală 3.1). Obiectivul 5 este relevant pentru că urmărește dezvoltarea economiei locale 
prin creșterea valorii adăugate a bunurilor și serviciilor produse în teritoriu și prin promovarea formelor asociative, necesare pentru 
derularea unei agriculturi eficiente, moderne și sustenabile. 
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Obiectivul de 
dezvoltare rurală 1 
”favorizarea 
competitivității 
agriculturii” 
 
Obiective 
transversale:  
 
Mediu și climă 
Inovare 
 

P3  promovarea 
organizării lanțului 
alimentar, inclusiv 
procesarea și 
comercializarea 
produselor agricole, 
a bunăstării 
animalelor și a 
gestionării riscurilor 
în agricultură 

3A - îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai 
bună integrare a acestora în lanțul 
agroalimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al creșterii 
valorii adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe piețele 
locale și în cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor și 
organizațiilor de producători și al 
organizațiilor interprofesionale 

M3.1 
Valorificarea produselor locale 
 
Mediu și climă: impact redus asupra 
mediului, tehnologii care să valorifice 
materia primă anterior considerată 
inutilizabilă și tratată ca deșeu 
 
Inovare: utilizare rezultate din aria 
cercetării pentru obținerea unor 
produse finite 

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 
Locuri de muncă create: 1 
Cheltuiala publică totală: 
55.811,03euro 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală 3 
”obținerea unei 
dezvoltări teritoriale 
echilibrate a 
economiilor și 
comunităților rurale, 
inclusiv crearea și 
menținerea de locuri 
de muncă” 
 
 
 
Obiective 
transversale:  
- Mediu și climă 
- Inovare 
 

P6  promovarea 
incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și 
a dezvoltării 
economice în zonele 
rurale 

6B - încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale 

M6.1 
Patrimoniu imaterial și identitate 
locală 
 
Inovare: 
punere în valoare a elementelor 
culturale care nu au mai fost 
promovate prin proiecte anterioare 
sau propunere metode inovatoare de 
promovare a acestora 

Populație netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite: 1.000 
Locuri de muncă create: 0 
Cheltuiala publică totală: 
109.493,15euro 

M6.2 
Dezvoltarea micii infrastructuri în 
educație, accesibilitate și mediu 
 
Mediu și climă –impact redus asupra 
mediului, lucrări de infrastructură 
pentru mediu, inclusiv managementul 
deșeurilor și inclusiv investițiile 
pentru o exploatare cu impact redus a 
pădurii 
 
Inovare - proiecte inovatoare, care să 
propună soluții noi la probleme vechi. 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite: 15.000 
Cheltuiala publică totală: 
835.738,07euro 
Locuri de muncă create: 4 
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M6.3 
Reconversia clădirilor cu potențial de 
patrimoniu înspre obiective turistice 
 
Mediu și climă –impact redus asupra 
mediului, folosire materiale de 
construcție cu impact redus asupra 
mediului. 
Inovare - punere în valoare a 
elementelor culturale care nu au mai 
fost promovate prin proiecte 
anterioare sau propunere metode 
inovatoare de promovare a acestora 

Populație netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite: 7.500 
Cheltuiala publică totală: 
355.483,86euro 
Locuri de muncă create: 2 

M6.4 
Incluziune socială sustenabilă 
 
Mediu și climă - impact cât mai 
scăzut asupra mediului înconjurător 
(ex. limitarea materialelor 
informative și încurajarea utilizării de 
materiale reciclate) 

Populație netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite: 2.500 
Cheltuiala publică totală: 
200.000€ 
Locuri de muncă create: 4 

6C sporirea accesibilității, a 
utilizării și a calității tehnologiilor 
informației și comunicațiilor (TIC) în 
zonele rurale. 

M6.5 
Investiții în broadband și e-servicii 
publice 
Mediu și climă – Digitalizarea unor 
servicii (economie de material 
imprimat) 
Inovare – implementarea unor servicii 
noi, inovative 

Populație netă care 
beneficiază de servicii TIC: 
5.000 
Cheltuiala publică totală: 
20.000euro 
Locuri de muncă create: 0 

6A facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de muncă 

M6.6 
Activități neagricole 
Mediu și climă – criterii de 
eligibilitate și selecție care să asigure 
contribuția la obiectiv 
Inovare – deschiderea de afaceri în 
prezent inexistente în teritoriu 

Cheltuiala publică totală: 
450.000euro 
Locuri de muncă create: 6 

 


