
CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Din analiza diagnostic și analiza SWOT a rezultat că zona acoperita de GAL PLAIURI 

PRAHOVENE are,in concordanta cu  prevederilor art. 4 al Reg.(UE) nr. 1305/2013, 

următoarele obiective de dezvoltare de atins:  

1. Restructurarea si creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole; 

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

3. Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale. 

 

Obiectivele specifice locale identificate în analiza diagnostic și SWOT, formulate conform 

nevoilor, sunt: 

1. Dezvoltarea sectorului agricol printr-o mai bună utilizare a resurselor 

naturale și umane şi a factorilor de producţie; 

2. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la 

serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul 

rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile; 

3. dezvoltarea şi relansarea mediului economic şi de afaceri concomitent cu 

crearea de noi locuri de muncă în rândul populaţiei din teritoriul PLAIURI 

PRAHOVENE, cât şi prin sprijin pentru dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor 

antreprenoriale; 

4. promovarea la nivelul comunităţii locale, prin intermediul acţiunilor 

întreprinse, a principiilor dezvoltării economice durabile, egalităţii de şanse, 

nediscriminării şi respectării drepturilor omului; 

5. sprijinirea cooperării locale, regionale, teritoriale, naţionale şi 

internaţionale. 

Logica intervenției se bazează pe principiul abordării ”de jos în sus” și, pornind de 

la obiectivele generale ale FEADR și cele specifice locale, se are în vedere 

implementarea SDL prin urmatoarele măsuri care se încadrează în domeniile de 

intervenție și priorități:  

M1/2A : Investitii in sectorul agricol  

M2/2B: Sprijin pentru tineri fermieri 

M3/2A: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

M4/6A: Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități non-agricole  

M5/6A : dezvoltarea de activităţi non-agricole 

M6/6B: Investiții în infrastructura locală  

M7/1B si 3A  :Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 

M8/6B : Investiții în infrastructura socială și integrarea minoritatilor 

M9/ 3A si /6A: Crearea și promovarea brandului de GAL 

Obiective de 

dezvoltare 
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Obiectiv 1 

Obiective 

transversale: 

Climă și 

P1 
1B M7 stimulare structurii 

asociative (P) 

 

P2  
2A  M1 exploatații agricole (P) R1-0,5% 

M2 tineri fermieri (C)  



mediu,Inovare M3 ferme mici (P) R1-0,8% 

M9 brandul de GAL(C)  

  2B  M2 tineri fermieri (P) R3-1,0% 

P3 

3A  M7 stimulare structurii 

asociative (P) 

 

M9 brandul de GAL   (P) 

Obiectivul 2 

Obiectiv 

transversal: 

Climă și 

mediu 

P5  

5C  M1 exploatații agricole (C)  

M3 ferme mici (C)  

M4 nonagricole start-up (C)  

5D  M1 exploatații agricole (C)  

M4 nonagricole start-up (C)  

5E  M1 exploatații agricole (C)  

Obiectivul 3 

Obiective 

transversale: 

Climă și 

mediu, 

inovare 

P6 

6A  M3 ferme mici (C)  

M4 nonagricole start-up (P) R21-4 

M5 nonagricole (P) R21-4 

M9 brandul de GAL   (P) 

6B  M6 infrastructură locala (P) R25-100% 

M8 infrastructură socială (P) R25-20% 

*Conform indicatorilor de rezultat din ANEXA IV - Setul comun de indicatori de context, 

de realizare și de rezultat menționat la articolul 14 alineatul (2)  al Regulamentului de 

punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei. Au fost menționați indicatorii numai 

pentru măsurile cu domeniu de intervenție principal. 

Atingerea acestor obiective, ca și priorități și domenii de intervenție, principale sau 

complementare, se va realiza prin implementarea măsurilor incluse în SDL. 

În cadrul priorității P1, pe domeniul de intervenție1B este inclusa o măsura inovativa: 

 -stimularea si promovării structurilor asociative  (M7) 

In cadrul priorității P2 ,sunt incluse 3 măsuri pe domeniul de intervenție 2A: M1,M3, iar  

măsura M2 este încadrată  pe domeniul de intervenție 2B -  Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special, a reînnoirii generaţiilor. 

Se asigură astfel sinergia dintre masurile propuse in SDL.  

În cadrul priorității P3, pe domeniul de intervenție 3A sunt incluse 2 măsuri inovative: -

stimularea si promovării structurilor asociative  (M7) si brandul de GAL (M9) .  

Având la bază abordarea Leader, vor fi sprijinite structurile asociative  din domeniul 

agricol pentru cresterea eficientei si productivitatii si a valorii adugate a produselor   

,sprijinita de masura M9 pentru promovarea produselor. 

Prioritatea 4 este realizată indirect prin implementarea măsurilor propuse în SDL, ca 

rezultat implicit al realizării celorlalte obiective. Având în vedere că GAL PLAIURI 

PRAHOVENE include suprafețe incluse în situri Natura 2000 prin abordarea unor tehnologii 

prietenoase mediului în ceea ce privește activitatea economică și socială din zonă se va 

sprijini conservarea și consolidarea ecosistemelor valoroase existente în zonă.  

Prioritatea 5 este realizată prin implementarea măsurilor incluse în SDL, prin utilizarea 

mai eficientă a resurseor naturale, care va avea ca efect secundar și atenuarea 

schimbărilor climatice. De altfel, domeniile de intervenție 5B, 5C și 5E, așa cum sunt 

definite în Reg.(UE) nr. 1305/2013, sunt domenii complementare pentru măsurile M1, M3 

și M4 din SDL. 



Prioritatea 6: Abordarea Leader este inclusă, conform Reg.(UE) r. 1305/2013, în 

prioritatea 6, domeniul de intervenție 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale 

Implementarea SDL are ca obiectiv final dezvoltarea locală în spațiul GAL PLAIURI 

PRAHOVENE, în domeniile de activitate incluse în măsuri. Sunt abordate domeniile de 

intervenție: 

- 6A - prin 3 măsuri – M4 ,M5, M9-masura inovativa si  (M3) care are ca domeniu de 

intervenție complementar 6A, asigurând astfel sinergia dintre măsurile SDL. 

- 6B - prin 2 măsuri (M6, M8 ), din care una (M8) are ca beneficiari  și minoritatea romă 

din zonă. 

Complementaritatea intervențiilor propuse în SDL este asigurată, având în vedere că 

beneficiarii direcți ai uneia sau mai multor măsuri sunt incluși în categoria 

beneficiarilor direcți/indirecți (grupuri țintă) ai uneia sau mai multor măsuri, astfel: 

- Beneficiarii direcți ai măsurii M2 pot fi beneficiari direcți ai măsurii M1si M7 –dar 

și,  prin diversificarea activității, prin măsurilor M4 și M5; 

- Beneficiarii indirecți ai masurii M6 - infrastructură locala sunt beneficiarii direcți 

ai tuturor celorlalte măsuri propuse in SDL; 

- Beneficiarii indirecți  ai M7 – membrii cooperativei /asociatiei - pot fi beneficiari 

direcți ai măsurilor M1, M2, M3. 

- Beneficiarii direcți / indirecți ai M9  pot fi beneficiari direcți ai măsurilor M1, M2, 

M3 ,M4 și M5. 

- Beneficirii indirecți ai măsurii cu caracter social M8 (populația vulnerabilă/ 

defavorizată, inclusiv cea de etnie romă) pot fi beneficiari direcți ai celorlalte măsuri, în 

sensul unei mai bune protecții sociale prin creșterea veniturilor membrilor colecțivității 

locale și, implicit, creșterea nivelului de trai în zonă, dar și crearea unui instrument 

pentru promovarea zonei și a rezultatelor activității locuitorilor din zonă. 

Sintetic, sinergia dintre măsurile propuse în SDL se prezintă astfel: 

Prioritate/masura M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

P1       P   

P2 P P P       

P3       P  P 

P5 C  C C      

P6   C P P P  P P 

  Notă:domeniu de interventie în cadrul priorității: P=principal;C=complementar 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de 

intervenție  

 Indicator de monitorizare  

 1B  Număr total de operatiuni sprijinite conf.art.35/Reg UE 1305/2013 -1 

 2A, 2B   Numărul de exploatații agricole - 3/beneficiari sprijiniți - 3 

3A Numărul de exploatații agricole -grupuri de producatori/organizatii de 

producatori -2 

 6A   Locuri de muncă create - 5 

 6B   Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 

 15/60   persoane  –infrastuctura sociala M8 

 1200      persoane - infrastuctura locala  M6 

 


