
CAPITOLUL VI Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 
strategii relevante ( naționale, sectoriale, regionale, județene ) 

Măsurile din cadrul SDL GAL Valea Someșului sunt:  

M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici  

M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale  

M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

M5/6A Sprijinirea de activități neagricole 

M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală 

M7/6B Dezvoltarea satelor  

  

Măsurile răspund următoarelor obiective de dezvoltare favorizarea competitivității 

agriculturii  și obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale , inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

  Obiectivul specific  al măsurii M2/2 este îmbunătățirea managementului exploatațiilor 

agricole și creșterea orientării către piață a acestora, precum și sporirea  veniturilor  fermelor 

de mici dimensiuni. Obiectivul specific  al măsurii M3/3A este creșterea valorii adăugate a 

produselor prin cooperare în vederea procesării, depozitării, ambalării în comun, 

marketingului și vânzării pe piață a produselor în lanțul scurt. Obiectivul specific  al măsurii 

privind schemele de calitate este obținerea certificărilor pentru produsele agricole locale 

atât la nivel național cât și la nivel European. este realizarea de activități premergătoare 

aderării la o schemă de calitate europeană sau națională. Diversificarea economiei teritoriului 

LEADER, dezvoltarea economică a zonei şi eradicarea sărăciei prin dezvoltarea serviciilor 

pentru populaţie şi a altor activităţi economice, dezvoltarea turismului și crearea de locuri de 

muncă este obiectivul specific  al măsurii M5/6A sunt legate de ameliorarea calității vieții 

prin dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor sociale comunitare , îmbunătățirea calității vieții 

prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup vulnerabil/marginalizat, precum și 

crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standarde a infrastructurii sociale, incluzând şi investiții 

în producere de energie din resurse regenerabile şi de economisire a energiei. Obiectivul 

specific  al măsurii M7/6B este îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin 

realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică, crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 

culturale, și a infrastructurii aferente și realizarea investițiilor de uz public în infrastructura 

de agrement. 

 Realizarea obiectivelor menționate mai sus conduce printre altele la atingerea 

priorităților legate de creșterea competitivității economice, creșterea calității vieții 

locuitorilor din regiune, protecția mediului  natural și utilizarea eficientă a resurselor 1.  

 Obiectivele specifice ale măsurilor cuprinse în SDL GAL Valea Someșului se regăsesc si 

în documentele de programare a dezvoltării teritoriale a județelor Sălaj, Cluj și Maramureș. 

 
1Planul de dezvoltare regională Nord - Vest 



Astfel, îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole și creșterea orientării către 

piață a acestora, precum și sporirea  veniturilor  fermelor de mici dimensiuni este un obiectiv 

de dezvoltare pentru spatiul rural 2. De asemenea, ameliorarea calității vieții prin dezvoltarea 

și accesibilizarea serviciilor sociale comunitare, îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea 

de servicii sociale adaptate fiecărui grup vulnerabil/marginalizat, precum și crearea, 

imbunătăţirea, adaptarea la standarde a infrastructurii sociale reprezintă un obiectiv al 

dezvoltării în județul Maramureș3. În plus, dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului este un 

obiectiv major al strategiei județene Cluj care își propune la fel ca și SDL GAL Valea 

Someșului să contribuie la creșterea competitivității întreprinderilor non-agricole4.  

 De asemenea, strategia de dezvoltare locală a GAL Valea Someșului răspunde și unui 

obiectiv major al pachetului național anti-sărăcie cu privire la antreprenoriatul rural cu 

adresabilitate pentru grupa de vârstă 24-65 de ani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Strategia de dezvoltare a județului Sălaj 
3 Strategia de dezvoltare a județului Maramureș  
4 Strategia de dezvoltare a județului Cluj 


