
PARTEA A – III - A: PRIORITĂŢI 

 

Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul GAL MMTMM şi 

pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului GAL MMTMM și analiza SWOT), am stabilit  

principalele priorităţi în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei.  

 

Pentru stabilirea principalelor  priorităţi, dupa cum se vede din prezentarea procesului de 

elaborare a SDL GAL MMTMM din PARTEA A – V – A, au fosat implicaţi toţi actorii cheie din 

teritoriu  şi s-au elaborat mai multe scenarii alternative.  

 

În urma acestor demersuri s-au stabilit următoarele priorități: 

 

A. Creşterea nivelului de trai, dezvoltarea accesibilităţii teritoriului şi creşterea 

atractivităţii teritoriului pentru investitori; 

 

B. Creșterea calității vieţii şi asigurarea de locuri de muncă pe termen  scurt;  

 

C. Conservarea şi valorificarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural, dezvoltarea 

durabila a economiei non-agricole și asigurarea de locuri de muncă pe termen mediu si 

lung; 

 

D. Dezvoltarea economiei teritoriului, asigurarea de locuri de muncă şi sprijinirea tinerilor 

prin stimularea sectorului agricol. 

În schema nr. 1, prezentată mai jos,  s-au stabilit obiectivele operaţionale ce se urmăresc a 

fi realizate în cadrul fiecărei  priorități  stabilite, precum şi măsurile din Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013, în care acţiunile proiectului se regăsesc. 

 



Schema nr.  1.   

         Priorităţi                                OBIECTIVE OPERAȚIONALE          MĂSURI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de transport, modernizarea căilor 

de acces şi amenajarea marginilor (trotuare, borduri, spaţii 

verzi, acostamente etc.) 

 

A. Creşterea nivelului de 

trai, dezvoltarea accesibilităţii 

teritoriului şi creşterea 

atractivităţii teritoriului pentru 

investitori. 

 

B. Cresterea calitatii vieţii şi 

asigurarea de locuri de muncă 

pe termen  scurt.  

Construirea  şi/sau  modernizarea  infrastructurii  agricole si 

forestiere, amenajarea albiilor pâraielor și consolidarea  

terenurilor cu risc de alunecări de teren (ziduri de sprijin, 

consolidări etc...) care pericliteaza infrastructura de acces; 

 

 

Refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu 

ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora și 

recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor. 

 

Extinderea utilităţilor – extinderea reţelei de alimentare cu apă 

și canalizare  

 

Renovarea clădirilor publice (ex. primării, dispensare, 

amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de 

târguri etc)     

Înfiinţarea/ modernizarea, amenajarea spaţiilor publice de 

recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru 

copii, terenuri de sport, piste de biciclete etc.) 

Prima înfiinţare/ renovarea şi dotarea infrastructurii aferente 

serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, orfani, 

bătrâni şi persoane cu nevoi speciale 

Construirea şi/sau amenajarea de marcaje turistice, trasee 

tematice și drumuri de acces pentru ecoturism, cicloturism, 

turism ecvestru 

MĂSURA: 125. 

“Îmbunătățirea şi 

dezvoltarea infrastructurii 

legate  de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii şi 

silviculturii ”   

 

MĂSURA: 313  

“ Încurajarea activitaților 

turistice” 

 

MĂSURA: 322. 

“Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătățirea 

serviciilor de bază 

pentru economia şi 

populația rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii 

rurale”   

 



    Priorităţi                                   OBIECTIVE OPERAŢIONALE          MĂSURI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucția și conservarea obiectivelor de patrimoniu 

natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade) 

etc.). 

 

Investiţii de renovare, modernizare şi dotarea aferentă a 

aşezămintelor culturale şi a obiectivelor de patrimoniu 

cultural; 

 

Construirea sau amenajarea de centre cu rol multiplu 

(multifuctionale). 

 

MĂSURA:312 - „Sprijin pentru 

crearea şi dezvoltarea de 

microîntreprinderi” 

 

MĂSURA:313.1 –  

“ Realizare de centre 

multifuncționale de servicii în 

folosul comunității.” 

 

MĂSURA:313 - „Încurajarea 

activităţilor turistice” 

 

 

Înfiinţarea  de școli de meșteșuguri și de ateliere 

meşteşugăreşti şi surse de materii prime pentru acestea, în 

special pentru realizarea obiectelor tradiţionale. 

Înfiinţarea de IMM-uri pentru dezvoltarea de activităţi non-

agricole şi servicii pentru populaţia rurală 

C. Conservarea şi valorificarea 

patrimoniului natural, cultural şi 

arhitectural, dezvoltarea 

durabilă a economiei și 

asigurarea de locuri de muncă 

pe termen mediu și lung. 

 

Învestiţii în producerea de energie regenerabilă 

Învestiţii în activităţi non-agricole productive. 

 
Dezvoltarea infrastructurii de turism şi agrement, în special 

agro-turism şi eco-turism 

Activităţi de promovare şi informare privind potenţialul 

turistic al teritoriului 

MĂSURA: 322. 

 “Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătățirea 

serviciilor de bază pentru 

economia şi populația rurală 

şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale”   

 



        

  Priorităţi                                                 OBIECTIVE OPERAȚIONALE          MĂSURI  

 

 

 

 

 

 

MĂSURA:121 - „Modernizarea 

exploataţiilor agricole” 

 

MĂSURA: 112 - „Instalarea 

tinerilor fermieri” 

 

Funcționare GAL MMTMM 2,5 ani 

Instruirea şi animarea teritoriului după selecţia GAL 

MMTMM  

Măsura 421 - Cooperare cu 

GAL din Alba pentru 

promovare și marketing  

 

 

Măsura 431 - Funcţionarea 

Grupurilor de Acţiune Locală, 

dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului 

D. Dezvoltarea economiei 

teritoriului, asigurarea de locuri 

de muncă şi sprijinirea tinerilor 

prin stimularea sectorului 

agricol 

Promovare specificului local cultural și marketing 
F. Cooperarea cu alte Grupuri 

de Acțiune Locală 

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul 

vegetal pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau 

modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul 

acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi 

utilaje noi, înființarea de plantaţii etc. 

G. Funcţionarea GAL 

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul 

de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ 

sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul 

acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi 

utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc 

Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru 

prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi 

încurajarea tinerilor fermieri în a realiza investiţii. 

 



 


