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INTRODUCERE 

 

Iniţiată în 24 ianuarie 2012 Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală  Maramureş Vest – GALMMV” a 
parcurs în cei peste 4 ani de existenţă câteva etape dificile şi provocatoare pentru a-şi atinge 
obiectivul strategic, atragerea primelor finanţări europene de tip LEADER în teritoriul 
“numit” Maramureş Vest, ca şi primă etapă de dezvoltare teritorială a unei microregiuni 
Someş Codru Maramureş şi Satu Mare, care să reunească potenţialul şi energiile din aceste 
zone şi să se dezvolte pe noi principii europene. 

Partenerii pentru Constituirea şi Instituţionalizarea Asociaţiei „“Grupul de Acţiune Locală  
Maramureş Vest – GALMMV” s-au angajat la respectarea și aplicarea principiilor LEADER în 
toate acţiunile, proiectele şi activităţile care se vor derula în viitor”: 

1. Parteneriatul Public Privat să reprezinte cadrul instituţional de bază.  

2. Cooperarea este principiul dominant în activităţile din teritoriu.  

3. Abordarea integrată, a dezvoltării umane, a teritoriului şi a biodiversităţii, a Planului 

de Dezvoltare Locală şi a proiectelor componente, atât pe temele orizontale (tinerii, 

fermierii, mediul), cât şi pe nivelele verticale (proiecte în parteneriat, planuri şi 

politici de dezvoltare comune). 

4. Abordarea de jos în sus, de la nevoile şi problemele locale la soluţiile de rezolvare a 

acestora, în limita resurselor alocate acestui demers.  

5. Resurse locale şi cunoştinţe încorporate în strategia de dezvoltare locală.  

6. Inovare, proiecte pilot de scară mică. 

7. Schimb de experienţă şi networking, pentru atingerea obiectivului strategic al zonei: 

Creştere Inteligentă, Durabilă şi Inclusivă! 

Această abordare, de la principii la acțiune a dus la o reanimare a zonei cu costuri 
rezonabile într-o perioadă redusă de timp. S-au implementat efectiv și vizibil 47 proiecte 
reprezentând cazuri de succes, crescând încrederea în rândul fermierilor, firmelor și 
administrațiilor locale în strategia echipei GAL MMV, planul de acțiune și capabilităților de 
implementare al acestuia. Zona acoperită, considerată o zonă mai puțin dezvoltată la granița 
județelor Maramureș şi Satu Mare, a devenit astfel o zonă mult mai prezentă și informată, 
mai activă și mai dinamică în atragerea de fonduri și în generarea ideilor despre perspectivele 
de dezvoltare rurală prin intermediul parteneriatelor public private. 

Faptul că o comună nouă devine membru al asociației GAL Maramureș Vest dovedește că 
programul LEADER și Maramureș Vest, cu finanţatorii UE şi Guvernul României prin PNDR 2007-
2013, a realizat proiecte de succes în zonă, de natură a atrage și alte comunități, în contextul 
Principiilor LEADER și al managementului performant realizat de GAL MMV în timp, cost, și 
calitate. 

Asocierea GAL Maramureș Vest cuprinde localități situate în partea de vest a județului 
Maramureș și o localitate situată în partea de est a județului Satu Mare, situate de-a lungul 
văii Someșului, și include regiuni cunoscute sub denumirea Chioar Codru și Someș, având con-
tinuitate geografică și omogenitate economică, culturală, socială, și direcții prioritare de dez-
voltare comune. Teritoriul format din 15 UAT-uri acoperă o  zonă diversă (Lunca Someșului, 
Dealurile Codrului și Munții Gutîi), fiind din punct de vedere economic o zonă relativ săracă, 
cu 7 UAT-uri sub limita de 55 IDU, cu o diversitate socială și culturală mare dar amenințată de 
tendințele moderne, având zone și arii protejate Natura 2000, dar și zone industriale poluate 
de industria minieră, format din 14 comune și un oraș mic. Asocierea respectă criteriile de 
eligibilitate LEADER și are la bază dorința comună de căutare a unei noi identități teritoriale.   
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GALMMV 2020

GAL Maramures Vest este   un parteneriat public privat 

existent din anul 2012 intre UAT uri si mediul privat din 14 

localitati la care a aderat in anul 2015 si comuna Remetea 

Chioarului, acoperind actual  teritoriul  format din 15 localitati :

Oraș Tăuții Măgherăuș,Comuna Ardusat,Comuna 

Ariniș,Comuna Asuaju de Sus,Comuna Băița de sub 

Codru,Comuna Băsești,Comuna Cicîrlău,Comuna 

Fărcașa,Comuna Gârdani,Comuna Mireșu Mare,Comuna Oarța 

de Jos,Comuna Remetea Chioarului  ,Comuna Sălsig,Comuna 

Pomi(jud. Satu Mare )

Jud. Satu Mare

Jud. Maramures

  
Obiectivul strategic de dezvoltare locală: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

prin realizarea de legături fizice şi logice între comunităţile din Maramureş Vest având în 
vedere Obiectivele PAC 2020 (Reg.1305, art.4: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b) 
asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; c) 
obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv 
crearea şi menţinerea de locuri de muncă şi se identifică cu obiectivul iii) al PNDR: Diversifi-
carea activităţilor economice, crearea a 20  locuri de muncă noi , îmbunătățirea 
infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieții în zonele rurale.  

GAL Maramureș Vest intenționează să desfășoare activități de cooperare continuând 
activitățile din proiectul anterior (www.e-coop.ro), cu partenerii din România (GAL Ținutul 
Haiducilor) și din Polonia (GAL Potkowa), precum și de a dezvolta cooperarea atât la nivel 
național (bazin Someș Tisa) cât şi la nivel transfrontalier, cu GAL-uri din Ungaria, Slovacia și 
cu organizații similare din Ucraina. Intenționăm de asemenea să acționăm în comun cu GAL-
urile vecine pentru abordarea prin cooperare a problemelor care țin de gradul de sărăcie, 
integrarea minorităților și mediu /zone cu valoare naturală ridicată /zone Natura 2000, 
probleme specifice unor zone largi care se suprapun parțial cu teritoriul GAL Maramureș Vest. 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 

 

Teritoriul acoperit de GAL Maramureş Vest este amplasat în nord-vestul României, include 
13 comune şi un oraş mic având sub 10.000 locuitori, situate în partea de vest a judeţului 
Maramureş, şi o comună situată în estul judeţului Satu Mare, având continuitate geografică. 

Teritoriul în suprafață totală de 785.97 Km2 este preponderent rural (665.32 Km2 -84.65 % 
din suprafață) și acoperă zone de munte, deal şi câmpie, elementul comun este situarea 
tuturor localităţilor pe cursul inferior al râului Someş şi pe afluenţi ai acestuia. Altitudinea 
medie este în jurul valorii de 200m, cu o altitudine maximă de 1172m.  

Peisajul natural este bogat, favorizat de expunerea generală spre sud şi de resursele 
abundente de apă în zonă. Specificul zonelor joase, de câmpie şi luncă este dat de păduri 
spontane de salcie şi plop, iar al zonelor de deal şi munte este dat de păduri de foioase şi 
păşuni. Zona de munte cuprinde o parte din rezervaţia de castan comestibil din depresiu-nea 
Baia Mare. Fauna este bogată şi diversificată, în zonă sunt 6 fonduri de vânătoare 
administrate de Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (4 fonduri), res-pectiv 
Direcţia Silvică (2 fonduri). Importanţa zonei din punctul de vedere al vegetaţiei şi faunei este 
confirmată de zone de înaltă valoare naturală şi zone Natura 2000 prezente în teritoriu. 
Arii protejate Natura 2000: 9 UAT -uri 

SIRUTA Denumire localitate Nume sit Cod sit Suprafața  

107083 ASUAJU DE SUS Bârsău - Șomcuta ROSCI0275 2.97 

107118 BĂIŢA DE SUB CODRU Bârsău - Șomcuta ROSCI0275 2.70 

108106 FĂRCAŞA  Bârsău - Șomcuta ROSCI0275 1.75 

179855 GÂRDANI  Bârsău - Șomcuta ROSCI0275 11.71 

108268 MIREŞU MARE Bârsău - Șomcuta ROSCI0275 0.49 

108918 SĂLSIG  Bârsău - Șomcuta ROSCI0275 2.02 

108712 SATULUNG Bârsău - Șomcuta ROSCI0275 11.77 

108491 REMETEA CHIOARULUI Cheile Lăpușului ROSCI0030 2.42 

108268 MIREŞU MARE Cursul Mijlociu al Someșului ROSPA0114 5.80 

Zone cu valoare naturală ridicată: 1 UAT 

SIRUTA Denumire localitate Nume sit Cod sit Suprafața  

108491 REMETEA CHIOARULUI - - - 

Comuna Remetea Chioarului se găseşte în lista zonelor cu valoare naturală ridicată şi are 
în acelaşi timp şi o suprafaţă cuprinsă în Aria protejată Natura 2000 ROSCI0030, Cheile 
Lăpuşului. 

Clima în toate localităţile are caracteristicile întâlnite în depresiunea Baia Mare, cu 
influenţe vestice. Astfel temperatura medie anuală este de 9.6oC, cu temperaturi medii lu-
nare peste limita îngheţului cu excepţia lunii ianuarie. Temperatura medie lunară minimă 
este este de -2.5 oC în ianuarie, cea maximă este de 19oC în iulie. Temperaturile negative 
apar de regulă între 15 octombrie şi 10 martie, excepţie face zona de nord est unde apar mai 
repede cu 10 zile şi durează mai mult cu 15 zile. O caracteristică a zonei o reprezintă 
temperaturile mai mari decât în zonele învecinate, datorate deschiderii largi spre vest ca-re 
permite pătrunderea maselor de aer mai cald, de origine atlantică şi mediteraneană, precum 
şi a prezenţei masivelor muntoase care protejează zona de influenţa aerului rece din nord şi 
nord est. Precipitaţiile medii anuale sunt între 625-900 mm, numărul anual de zile cu 
precipitaţii fiind de 100-160. Zona este încadrată ca având vulnerabilitate medie la 
schimbările climatice. 
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Populația totală de 43.082 locuitori, conform recensământului din 2011, este pre-
ponderent rurală (35.946 locuitori – 83.44%). Densitatea medie a populaţiei în zona rurală 
este de 54.03 locuitori/km2, respectiv 59.15 locuitori/km2 în zona urbană, cu o densitate 
medie de 54.81 locuitori/km2 la nivelul întregului teritoriu. Structura populaţiei pe vârste 
este de 16.87% copii (0-4 ani), 35.10 % tineri şi adolescenţi (15-39 ani), 31.73% persoane 
mature (40-64 ani) şi 16.3% persoane în vârstă (> 65 ani). Pe primele segmente (0-64 ani) 
predomină populaţia masculină la o diferenţă nesemnificativă, iar pe ultimul segment (>65 
ani) predomină populaţia feminină la o diferenţă semnificativă1. Indicele de îmbătrânire 
calculat pentru datele de mai sus este de 1.349, sensibil mai mare decât indicele mediu pe 
ţara de 1.035. După etnie, majoritatea locuitorilor sunt români (88.10%), romi (4.60%), ma-
ghiari (3.52%), şi alte etnii care reprezintă mai puţin de 1%. Pentru 3.68% din locuitori, in-
formaţia este indisponibilă2. 

Tabelul localităţilor cu minorităţi etnice semnificative: 

 UAT 
Populaţia 
Stabilă 

Români  Maghiari % Romi % 

ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERAUŞ 7136 5891 847 11.87 68 0.95 

REMETEA CHIOARULUI 2834 2160 359 12.67 236 8.33 

SATULUNG 5837 4382 93 1.59 1159 19.86 

Infrastructura rutieră şi feroviară este deficitară, doar localităţile din partea de nord şi 
est (3 UAT) au acces direct la drum naţional (DN1c) respectiv la calea ferată (magistrala 400), 
restul având acces numai la drumuri judeţene şi comunale. Drumurile comunale sunt 
acoperite în marea lor majoritate cu îmbrăcăminte bituminoasă ușoară, dar există și dru-muri 
pietruite și drumuri de pământ. Aeroportul Internaţional Baia Mare este amplasat în oraşul 
Tauții Măgherăuș, toate localităţile din teritoriul GAL Maramureş Vest fiind în inte-riorul razei 
de acces de 50 km.  

Localităţile nu beneficiază de infrastructură stradală modernă, există străzi neasfal-tate, 
nu există trotuare şi nici piste de biciclete. Există proiecte care vizează infrastruc-tura de 
alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, precum şi managementul deşeurilor,  în diverse 
stadii de implementare, acestea nu sunt cuprinse în obiectivele de dezvoltare lo-cală 
abordabile prin programul LEADER. 

Infrastructura de învăţământ cuprinde unităţi de învăţământ preşcolar, primar şi gim-
nazial în mediul rural, în mediul urban există o unitate de învăţământ liceal. Acestea dis-pun 
de 232 săli de clasă, 6 săli de gimnastică și 12 terenuri de sport. În teritoriul GAL exis-tă 38 
biblioteci. 

Infrastructura de sănătate cuprinde cabinete medicale de familie, cabinete stomato-
logice, farmacii şi puncte farmaceutice, toate acestea fiind situate de regulă în centrele de 
comună, dar se găsesc şi la nivelul unor sate aparţinătoare. 

Infrastructura socială este slab reprezentată, nu există creşe şi centre de educaţie şi 
îngrijire timpurie, structuri de sprijin pentru femei, copii victime ale violenţei, cantine de 
ajutor social, centre pentru copii instituţionalizaţi, centre pentru persoane cu dizabilităţi, 
cămine pentru persoane vârstnice3. 

Infrastructura de comunicaţii este dezvoltată, există acces la servicii de voce şi date atât 
fixe cât şi mobile, dar în unele cazuri acestea nu îndeplinesc condiţiile de “Bandă Lar-gă”. În 
anexa „Localităţi eligibile pentru investiţii Broadband PNDR 2014-2020” se găsesc 17 sate 
aparținând de 10 UAT-uri din teritoriul acoperit de GAL Maramureş Vest având o co-

                                                           
1
 Conform date INSSE, TEMPO Online, referinta 1 iulie 2015 

2 Cf. document Populatia-stabila-dupa-etnie-judete-municipii-orase-comune-RPL-2011.xls, madr.ro 
3
 http://www.galmmv.ro/pdf/1-Strategia.pdf , pag.167 

http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/download/1998_502a4b6db66199ba2ec3a545b99879c1.html
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nectivitate slabă la internet în bandă largă, atât în ceea ce privește acoperirea cât și vite-za 
de acces. 

Zonele cu risc ecologic sunt situate în partea de nord a teritoriului, pe raza orașului 
Tăuții Măgherăuș şi a comunei Cicârlău, acestea au făcut parte din zona minieră Baia Mare, 
unde se află foste terenuri industriale, depozite și iazuri de decantare. 

Activitatea economică în teritoriul acoperit este preponderent agrară, fiind bazată pe 
exploataţii agricole fără personalitate juridică de tip individual. Persoanele fizice auto-rizate, 
întreprinderile individuale sau exploataţiile cu personalitate juridică reprezintă în medie 
1.09% din totalul exploataţiilor, conform Recensământului agricol din 20104. Situa-ţia se 
regăseşte la nivelul fiecărui UAT, procentele fiind cuprinse între 0.42% şi 1.6%. 

Suprafaţa agricolă totală este de 38315.84 ha, şi este împărţită la un număr de 15782 
exploataţii agricole. Dimensiunea medie a exploataţiei agricole este de 2.43 ha, la nivelul 
teritoriului, cu valori cuprinse între 1.61 ha şi 3.79 ha la nivelul fiecărui UAT. Această va-
loare este comparabilă cu dimensiunea medie a exploataţiei la nivelul judeţului Maramureş 
(2.42 ha) dar este mult mai mică decât media judeţului Satu Mare (4.00 ha).  

O altă caracteristică a teritoriului este predominanţa exploataţiilor de dimensiune sub 2 
ha, acestea reprezintă 65,9% din totalul exploataţiilor. Cele mai mari suprafeţe agri-cole sunt 
folosite ca şi păşuni şi fâneţe, (48.64%) din total. Procente mai mici sunt folosite pentru 
cultura cerealelor, alte culturi în teren arabil, pomicultură şi viticultură. 

Numărul persoanelor care lucrează în agricultură în exploataţii fără personalitate ju-
ridică (fără statut de salariat) este de 28557 persoane, ceea ce reprezintă 65.18% din tota-lul 
populaţiei. Pe grupe de vârstă, persoanele în vârstă de peste 55 ani reprezintă 47.63% din 
total persoane care lucrează în aceste exploataţii agricole. De regulă, şeful exploata-ţiei 
agricole nu are nici măcar pregătire agricolă de bază, având numai experienţă practică 
agricolă (97.68% din exploataţii). Asocierea în vederea exploatării în comun a suprafeţelor 
este practic inexistentă, la nivelul teritoriului există numai 15 asociaţii agricole şi 2 unităţi 
cooperatiste. Din punct de vedere al dotării cu maşini agricole, există un număr 7563 maşi-ni 
agricole, majoritatea fiind tractoare, pluguri şi grape. Maşinile agricole complexe, com-bine 
autopropulsate sunt în număr mic, de numai 257. Efectivele de animale sunt reduse raportat 
la potenţialul zonei, şi sunt crescute de regulă în exploataţiile individuale. Există şi 
crescătorii specializate, cu statut de societăţi comerciale unde se cresc bovine, porcine, 
ovine, caprine şi păsări. 

Numărul intreprinderilor înregistrate la ONRC este de 587, cu un număr de 4715 sala-riați 
în 2014 conform bilanțului5. Dintre acestea, primele 3 firme ca număr de salariaţi sunt 
intreprinderi mari, având peste 60% din totalul angajaților din teritoriu, respectiv 2872 
persoane. Aceste intreprinderi sunt firme de producție, valorificând resursa de muncă loca-lă, 
fără a integra în produse valori adăugate de teritoriu, reprezentând potenţiale surse de 
relocare rapidă. Întreprinderile mici şi mijlocii sunt în număr de 38, având un număr de 1342 
salariaţi, restul firmelor înregistrate sunt microintreprinderi, în număr de 546, cu mai puţin 
de 10 angajaţi. Dintre acestea, 367 microintreprinderi figurează ca având 0 angajaţi. Aceste 
firme activează în domeniile primar, secundar şi terţiar: agricultură, creşterea ani-malelor, 
exploatări forestiere, extracţia materialelor de construcţii, servicii, comerţ, tu-rism, etc. 
Procentul populaţiei active – salariaţi din totalul populaţiei la nivel de localitate nu este 
uniform în teritoriu, în zonele care au beneficiat de investiţii, populaţia activă este mai 
numeroasă, în plus o parte din salariaţi sunt atraşi din alte localităţi situate în afara 
teritoriului GAL Maramureş Vest. Numărul mediu de salariaţi care domiciliază în teritoriul GAL 
este de 6779, fiind înregistraţi şi 780 şomeri. 

                                                           
4 http://www.rga2010.djsct.ro/ 
5 http://www.mfinante.ro/agenticod.html 
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În zonă se găsesc monumente, ansambluri, și situri care reprezintă monumente isto-rice 
cu valoare culturală națională și universală, precum și monumente cu valoare culturală locală, 
și care se constituie în patrimoniul arhitectural și cultural local. 

Infrastructura de turism, capacităţi de cazare este reprezentată de 2 pensiuni agro- 
turistice, având o capacitate de cazare de 30 persoane, foarte mică raportată la potenţia-lul 
zonei şi la capacitatea de cazare în pensiuni agro-turistice la nivelul judeţului Maramu-reş, 
care este de 1342 locuri. 

Indicele de dezvoltare urbană pentru localităţile din teritoriul GAL Maramureş Vest este 
cuprins între 47.29 şi 67.90 pentru zona rurală. Există 7 UAT- uri care reprezintă zone sărace, 
având indicele sub 55: 

Tabelul localităţilor considerate zone sărace, IDUL < 55: 

Sirsup Judeţ Localitate 
IDUL 
2011 

Populaţie 
2011 

Urban-
rural 
 

107047 Maramureş ARINIŞ 50.50 1084 Rural 

107083 Maramureş ASUAJU DE SUS 46.99 1441 Rural 

107118 Maramureş BĂIŢA DE SUB CODRU 51.65 1871 Rural 

107190 Maramureş BĂSEŞTI 47.29 1452 Rural 

107662 Maramureş CICÂRLĂU 54.25 3691 Rural 

108366 Maramureş OARŢA DE JOS 52.94 1243 Rural 

108918 Maramureş SĂLSIG 52.60 1641 Rural 

 
În concluzie : 
Teritoriul este un teritoriu sărac, cu 7 UAT- uri cu IDUL< 55, care necesită un model de 

dezvoltare economică pentru a ieşi din bucla de subdezvoltare. 
Economia locală este o economie de tip rural, cu excepţia unor investiţii 

industriale/investiţii străine iar agenţii economici de tip micro şi ÎMM - uri sunt fragili, 
nepregătiţi pentru a prelua forţa de muncă numeroasă din agricultură sau din marea 
industrie. 

Agricultura este diversă, adecvată reliefului şi climei, de la legumicultură, creşterea 
animalelor, pomicultură, dar este fărâmiţata în 15782 exploataţii de 2.43 ha (medie), fiind o 
agricultură de subzistenţă şi semi subzistenţă. Existenţa a 1964 de atestate de producă-tor şi 
de 1990 de carnete de comercializare (în 2015) demonstrează faptul că numai 12.60% din 
exploataţii produc mai mult decât pentru nevoile proprii. Aceşti producători, în special cei 
tineri, pot reprezenta nucleul de bază al celor care pot aduce schimbarea în dezvolta-rea 
agroeconomica locală şi sunt grupul ţintă principal al GALMMV 2020. 

 Indicatorii de context relevanți pentru teritoriul vizat, care vor fi folosiți în scopul 
facilitării evaluării progresului înregistrat în perioada de implementare a SDL, la momentul 
evaluărilor intermediare sunt prezentaţi în continuare:  
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019. Reducerea gradului de 

sărăcie și a riscului de 

excluziune socială

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă;

Numar Ferme/exploatatii agricole vs. Numar 

IMM  ;Numar Locuri de Munca  actuale 

rural(primar) vs. secundar /tertiar 

C9.Rata sărăciei (*)

C5.Rata ocupării forţei de muncă (*) (numar 

salariati/agricultura/IMM uri /Rata somajului 

6.A. Locuri de 

munca create

Numar IMM noi si 

diversificate   

020. Infrastructura de bază 

şi servicii adecvate în 

zonele rurale

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale

023. Dezvoltare locală prin 

abordarea LEADER

Nevoile Prioritati/Domenii Int Indicatori Context

Indicatori 

rezultat/

monitorizare

021. Creșterea numărului 

de locuri de muncă în 

zonele rurale

022. Patrimoniu local 

conservat

Suprafata ocupata cu drumuri 

http://www.rga2010.djsct.ro/

inceput.php?cod=14&codj=24

Accese laUnitati scolare, Sanitare si Culturale/

Patrimoniu Local /Acces la   Natura 2000

Zone minoritati/accese

6.B. Populatie 

neta care 

beneficiaza de 

servici/

infrastructuri 

imbunatatite

C1.Populaţie

C2.Structura de vârstă 

C3.Teritoriu

C4.Densitatea populaţiei

C5.Rata ocupării forţei de muncă (*)

1.A. Numărul total 

de operațiuni de 

cooperare sprijinite 

art.35/ chelt . P. 

totale

2A) Îmbunătățirea performanței economice a 

tuturor exploatațiilor agricole 

Site uri Natura 2000 si HNV / Numar/Supraf.inv. 

Turism / vizitatori in teritoriu

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună 

integrare a acestora în lanțul agrialimentar prin intermediul schemelor de 

calitate

1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a 

creării unei baze de cunoștințe în zonele 

rurale024. Îmbunătățirea 

colaborării între actorii din 

mediul rural

4A) Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele 

Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu 

alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare 

naturală, precum și a stării peisajelor europene;

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi 

mici, precum și crearea de locuri de muncă;

6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în 

zonele rurale

025. Accesul la 

infrastructura 

modernă TIC

Numar Ferme/exploatatii agricole vs. Numar 

IMM  ;Numar Locuri de Munca  actuale 

rural(primar) vs. secundar /tertiar 

Nr. cooperative/asocieri

C9.Rata sărăciei (*)

C5.Rata ocupării forţei de muncă (*) (numar 

salariati/agricultura/IMM uri /Rata somajului 

Producatori Primari /Numar 

Numar Ferme/exploatatii agricole vs. Numar 

IMM  ;Numar Locuri de Munca  actuale 

rural(primar)  vs. secundar /tertiar 

Zone Albe ANCOM

2.A.Numărul de 

exploatații 

agricole/

beneficiari 

sprijiniți

4.A. Supr. Agric. 

Si forest. (ha),

din Natura 2000

3.A. Nr. 

exploatații 

agricole care 

primesc sprijin 

pentru particip la 

sistemele de 

calitate

6.C.Populație netă 

care beneficiază 

de servicii TIC

Obiective transversale : Mediu (025 , 023,022,021, 020 ), Clima( 025, 023,020),  Inovare (025,024, 023, 022,021,019) Per Masura/Proiect
                                        


