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CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 
 
SDL propune 11 măsuri care vor contribui la satisfacerea nevoilor identificate pe baza 
analizei diagnostic și analizei SWOT şi ca urmare a consultării partenerilor relevanţi (publici, 
privaţi, ONG) din teritoriul Asociaţiei GAL LEADER „Csík”. 
Măsurile vor contribui la obiectivele şi priorităţile UE de dezvoltare rurală ale PAC, 
prevăzute in Reg.1305/2013 și, implicit, la domeniile de intervenţie ale acestora, astfel: în 
mod direct la obiectivele de dezvoltare rurala: 1 - Favorizarea competitivităţii agriculturii 
2 – Asigurarea gestionării durabile a resurselor natural și combaterea schimbărilor climatic  
şi 3 - Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea și menţinerea de locuri de muncă. Atingerea obiectivelor de dezvoltare 
rurală se va realiza direct prin intermediul a 5 priorităţi: P1:Încurajarea transferului de 
cunoștinţe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale, P2:Creșterea viabilităţii 
exploataţiilor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 
P3:Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor;P4: Protejarea 
patrimoniului natural, P6:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale. Strategia are un caracter integrat şi inovator, prin abordarea 
multisectorială şi prin faptul că pune accent pe sinergia şi convergenţa iniţiativelor la nivel 
local. SDL combină măsuri care vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de 
reţele, de realizare a unor proiecte cu impact economic, social și cultural.  
Sprijinul va fi direcţionat către: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiului rural, Dezvoltarea 
economică, Cooperarea actorilor sociali și economici. M7/6A și M9/6B vor fi lansate cu 
prioritate, pentru asigurarea sustenabilităţii, prin accesarea POCU AXA 5.2. 
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dezvoltarea satelor 

moștenire rurală

centre comunitare 

societate civilă 

întreprinderi 

tineri fermieri 

economie socială 

forme de integrare  

patrimoniu natural 

cooperare 

M1/1A Înființare prin cooperare a formelor de 
integrare agricole și de mediu   

Cooperare – 19.3

M2/2B Sprijinirea tinerilor fermieri  

M3/3A Sprijinirea investițiilor formelor de  integrare 
agricole noi şi a celor existente

M4/4A Protejarea patrimoniului natural   

M5/6A Înființarea întreprinderilor neagricole  

M6/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole

M7/6A Investiții pentru ocuparea grupurilor 
marginalizate  

M8/6B Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural

M9/6B Sprijinirea înființării centrelor comunitare 
multifuncționale  

M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale  

M11/6B Îmbunătățirea infrastructurii  și dezvoltarea  
societății civile  

1A

2B

3A

4A

6A

6B
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Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală  

Priorităţi 
de 
dezvoltare 
 rurală → 

Domenii de 
Intervenţie  
→ 

Măsuri  → Indicatori de rezultat Valoare 
ţintă 
(2023) 

1 - Favorizarea 
competitivităţii 
agriculturii 
(P1, P2, P3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 1A  M1Înfiinţarea prin 
cooperare a formelor de 
integrare agricole și de 
mediu 

Cheltuieli publice totale 
Numărul total de operaţiuni de cooperare 
sprijinite în cadrul măsurii de cooperare, 
articolul 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

30.000 
3 

P2 2B  M2 Sprijinirea tinerilor 
fermieri 

Numărul de exploataţii 
agricole/beneficiari sprijiniţi 
Specific - Cheltuieli publice totale (Euro) 

6 
 
240.000 

P3 3A M3 Sprijinirea investiţiilor 
formelor de integrare 
agricole noi și a celor 
existente 

Numărul de exploataţii agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la pieţele locale și 
la circuitele de aprovizionare scurte, 
precum și la grupuri/organizaţii de 
producători 
Specific - Cheltuieli publice totale (Euro), 
Număr de beneficiari sprijiniţi 

6 
 
 
 
 
210.350 
2 Obiective 

transversale 
Inovare: M1, M2, M3; Protecţia mediului: M2, M3; Atenuarea schimbărilor climatice: M2, M3 

2 - Asigurarea 
gestionării 
durabile a 
resurselor 
naturale și 
combaterea 
schimbărilor  
climatice 
(P1, P4, P5) 

P4 
 
 
 

 

4A  
 
 
 
 

M4 Protejarea 
patrimoniului natural 
 

Suprafaţa totală agricolă (ha) 
Suprafaţa totală forestieră (ha) 
Specific - Cheltuieli publice totale (Euro), 
Număr de beneficiari sprijiniţi 

14 
9 
60.150 
1 

Obiective 
transversale 

Inovare: M4, Protecţia mediului: M4 
Atenuarea schimbărilor climatice: M4 
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3 - Obţinerea 
unei dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor și 
comunităţilor 
rurale, inclusiv 
crearea și 
menţinerea de 
locuri de muncă  
(P1, P6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6  6A M5 Înfiinţarea 
întreprinderilor neagricole 
 

Număr de locuri de muncă nou create 
Specific - Cheltuieli publice totale (Euro), 
Număr de beneficiari sprijiniţi 

3 
200.000 
4 

M6 Dezvoltarea 
întreprinderilor neagricole 
 

Număr de locuri de muncă nou create 
Specific - Cheltuieli publice totale (Euro), 
Număr de beneficiari sprijiniţi 

2 
401.340 
8 

M7 Investiţii pentru 
ocuparea grupurilor 
marginalizate 

Număr de locuri de muncă nou create 
Specific - Cheltuieli publice totale (Euro), 
Număr de beneficiari sprijiniţi 

2 
240.400 
3 

6B M8 Dezvoltarea 
armonioasă a spaţiului 
rural  
 

Populaţia netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătăţite 
Specific - Cheltuieli publice totale (Euro), 
Număr de beneficiari sprijiniţi 

10.000 
 
781.300 
11 

M9 Sprijinirea înfiinţării 
centrelor comunitare 
multifuncţionale 
 
 

Populaţia netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătăţite 
Specific - Locuri de muncă nou create 
Cheltuieli publice totale (Euro), 
Număr de beneficiari sprijiniţi 

5.000 
 
1 
360.550 
2 

M10 Ocrotirea moștenirii 
rurale 
 
 

Populaţia netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătăţite 
Specific - Cheltuieli publice totale (Euro), 
Număr de beneficiari sprijiniţi 

3.000 
 
480.750 
5 

M11 Îmbunătăţirea 
infrastructurii și 
dezvoltarea societăţii 
civile 

Populaţia netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătăţite 
Specific - Cheltuieli publice totale (Euro), 
Număr de beneficiari sprijiniţi 

150 
 
230.800 
10 

Obiective 
transversale 

Inovare: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11  
Protecţia mediului: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11; Atenuarea schimbărilor climatice: M8, M9, M11 

 


