
CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție   
 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Grupul de Acțiune Locală 
„Dealurile Bohotinului” s-a urmărit evaluarea situației curente din perspectiva domeniilor 
cheie, care a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive și negative ale evoluției 
sale. S-au realizat consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din 
teritoriu, respectiv prin activități de animare, consultare publică, informare și grupuri de 
lucru. 

În procesul de elaborarea a strategiei s-au folosit instrumente precum: analiza SWOT și 
analiza diagnostic, în baza cărora au fost stabilite măsuri relevante care asigură răspunsul 
nevoilor identificate pentru teritoriul Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”, care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare 
rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora. 

Măsurile propuse în strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea teritoriului  
într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia. Valoarea adăugată a 
măsurilor derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii 
existente la nivelul comunităților locale din Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”, 
reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi, folosind punctele tari și oportunitățile 
identificate în analiza SWOT în scopul înlăturării sau reducerii efectelor punctelor slabe și a 
amenințărilor. 

Măsurile propuse se regăsesc în tabelul de mai jos, ce prezintă schematic logica 
intervenției în PROGRAMARE: 
Tabel 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală 
1  
Obiective 
transversale  

 Priorități de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii de 
Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de rezultat  

iii)Obținerea 
unei dezvoltări 

teritoriale 
echilibrate a 

economiilor și 
comunităților 

rurale, inclusiv 
crearea și 

menținerea de 
locuri de muncă 

(P1, P6) 
 

Obiective 
transversale: 

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

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

M 3.1 
 Înființarea de 

întreprinderi mici 

Număr total de 
întreprinderi înfiinţate: 12 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau 
de protecție a mediului: 12 
Numărul de locuri de 
muncă create: 12 

M 3.2 
 Diversificarea și 
dezvoltarea de 

întreprinderi mici 

Număr total de 
întreprinderi sprijinite:1 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau 
de protecție a mediului: 1 
Numărul de locuri de 
muncă create: 1 



mediu și climă, 
inovare 

6B) Încurajarea 
dezvoltării locale în 
zonele rurale  

M 3.3 
Dezvoltarea locală 

în mediul rural 

 
Populația din mediul rural 
ce beneficiază de servicii 
îmbunătățite: 500 

M 3.4 
Susținerea 

incluziunii sociale 

Populație etnică din mediul 
rural care beneficiază de 
servicii /infrastructuri 
îmbunătățite - 50 persoane 
de etnie romă 

M 3.5 
Reducerea gradului 
de sărăcie în mediul 

rural 

Populație din mediul rural 
care beneficiază de servicii 
/infrastructuri 
îmbunătățite: 50 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală 
2  
Obiective 
transversale  

 Priorități de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii de 
Intervenție → 

Măsuri → 

Indicatori de rezultat 

i)Favorizarea 
competitivității 

agriculturii 
(P1, P2) 

 
Obiective 
transversale: 
mediu și climă, 
inovare 

 
P2: Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor și 
a 
competitivității 
tuturor tipurilor 
de agricultură 
în toate 
regiunile și 
promovarea 
tehnologiilor 
agricole 
inovatoare și a 
gestionării 
durabile a 
pădurilor 

2A) Îmbunătățirea 
performanței 
economice a 
tuturor 
exploatațiilor 
agricole și 
facilitarea 
restructurării și 
modernizării 
exploatațiilor, în 
special în vederea 
creșterii 
participării pe 
piață și a orientării 
spre piață, precum 
și a diversificării 
activităților 
agricole 

M 2.1  
Modernizarea ferme 
de semi-subzistență 

Număr de proiecte adresate 
fermelor  de semi-
subzistenta: 4 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau 
de protecție a mediului și 
climei: 1 
Număr de exploatații care 
introduc noi produse si 
tehnologii: 1 
Proiecte ce au compo-
nente de protecție a 
mediului și climei: 1 
 

M 2.2  
Modernizare 

exploatații agricole 



2B) Facilitarea 
intrării în sectorul 
agricol a unor 
fermieri calificați 
corespunzător și, în 
special, a reînnoirii 
generațiilor 

M 2.3  
Reînnoirea 

generației de 
fermieri 

Număr de proiecte adresate 
tinerilor sub 40 de ani: 1 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau 
de protecție a me-diului și 
climei: 1 
Numărul de locuri de 
muncă create: 1 

P1: Încurajarea 
transferului de 
cunoștințe și a 
inovării în 
agricultură, 
silvicultură și 
zonele rurale 

1C)Încurajarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții și a 
formării 
profesionale în 
sectoarele agricol 
și forestier 

M 1  
Formare si 

informare pe tot 
parcursul vieții, în 
domeniul agricol  

Număr participanți: 8 
Număr absolvenți: 8 
Număr de absolvenți tineri, 
sub 40 ani: 2 
 

În strategie va fi propusă o măsură de infrastructură socială lansată cu prioritate. În 
situația în care, în urma lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci Grupul de 
Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului” va putea fi beneficiarul acestei măsuri, cu respectarea 
legislației specifice în vigoare. 

Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi monitorizată prin 
intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii, astfel: indicatorii locali care 
sunt stabiliți în conformitate cu specificul local și indicatori de monitorizare specifici 
domeniilor de intervenție.  

Indicatorii locali se regăsesc  în Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de 
intervenție din cadrul secțiunii ”Introducere” iar indicatorii de monitorizare se regăsesc în 
tabelul Tabelului 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție. 

 
Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de 
intervenție 

Indicator de monitorizare 

1C   Numărul total al participanților instruiți  
2A, 2B   Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  
6A   Locuri de muncă create  
6B   Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite  
 


