
CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/ sau contribuției la obiectivele altor 

strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)  

 

Strategia de dezvoltare a GAL-ului Muscel vizează dezvoltarea economică şi socială a zonei, 

luând în considerare nu numai nevoile şi problemele, dar şi complementaritatea cu diverse 

alte programe de dezvoltare, atât la nivel local, cât şi regional, respective naţional. 

Complementaritatea cu aceste programe este necesară pentru dezvoltarea armonioasă şi 

strategică a zonei şi a regiunii. 

Prin măsurile sale, SDL este complementară Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-

20202, prin contribuția la țintele acesteia: „Reducerea suprafeței cultivate în regim de 

subzistență” și „Dublarea productivităţii muncii în agricultură în 2020 faţă de nivelul actual 

de 4.328 euro (VAB/UAM) (2010-2012)” prin încurajarea, prin M3A – Investiții pentru 

procesarea și marketingul produselor agricole, M6 – Scheme de calitate pentru produse 

agricole și alimentare și M7 – Cooperarea orizontală şi verticală pentru asocierea agricultorilor 

şi a agenţilor economici din turism, a unei agriculturi performante cu plus-valoare generată în 

teritoriu. 

Prin M5D Asigurarea accesibilității, utilizării și calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor în teritoriul GAL, SDL este complementară Strategiei Naționale privind Agenda 

Digitală pentru România3, răspunzând liniei strategice de dezvoltare Construirea reţelelor 

backhaul de nouă generaţie şi a infrastructurii backbone.  

Prin M5B Investiţii în realizarea serviciilor şi infrastructurii educaţionale, sociale şi medicale 

este complementară cu POCU, în special măsura 5.2, deoarece este focalizată pe activități 

integrate care să combată excluziunea socială în rândul grupurilor dezavantajate (îndeosebi 

cele de etnie romă). Însă POCU este un program în care posibilitatea investițiilor este foarte 

limitată, astfel încât măsura M5 permite realizarea acestor investiții și continuarea 

activităților din cadrul lor prin proiecte POCU. 

Măsurile propuse pentru atingerea priorității P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale se integrează Strategiei naţionale privind 

incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 4. 

Prin implementarea măsurii M5B Investiţii în realizarea serviciilor şi infrastructurii 

educaţionale, sociale şi medicale, SDL contribuie la atingerea obiectivelor pachetului integrat 

pentru combaterea sărăciei5 lansat de Guvernul României pentru a răspunde unei serii de 

obiective din Strategia Europa 2020, și anume diminuarea ratei părăsirii timpurii a școlii și 

promovarea inclusziunii sociale prin reducerea numărului de personae aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială. 

Prin implementarea măsurii M5C – Investiţii pentru protejarea patrimoniului cultural şi a 

moştenirii locale, SDL contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei sectoriale în domeniul 

                                                           
2 http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2014/SNC_2014_2020.pdf 
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http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Strategia_nationala_privind_Agenda_Digitala_pentru_Romania_202
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4 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf 
5 http://gov.ro/ro/stiri/premierul-ciolo-pentru-combaterea-saraciei-este-nevoie-de-utilizarea-eficienta-a-
fondurilor-i-de-umanitate 
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culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014 – 20206, în ce privește îmbunătățirea și 

extinderea accesului publicului la monumentele istorice și promovarea cunoașterii acestora 

prin intermediul noilor tehnologii; susținerea valențelor coezive ale monumentelor istorice, 

ca factori de incluziune socială, de agregare a diferitelor grupuri sociale în jurul acestora, 

considerate ca repere culturale și identitare. 

În stabilirea măsurilor au fost analizate Strategiile județene Argeș și Dâmbovița, precum și 

strategiile celor 14 comune implicate în parteneriatul GAL. Măsurile completează inițiativele 

propuse de autoritățile publice județene și locale.   

Având în vedere că 13 din cele 14 comune de pe teritoriul GAL (ceea ce înseamnă 97, 68% din 

teritoriul GAL) sunt clasificate ca fiind zonă montană defavorizată (ZMD), toate măsurile 

propuse prin strategia GAL contribuie la obiectivele generale și specifice ale „Orientări 

strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate”7, în special 

în ce privește sporirea gradului de instruire și informare  al fermierilor  în vederea dezvoltării 

de activităţi specific și facilitarea accesului produselor lor pe piețele de desfacere; 

revitalizarea turismului montan pe principiile turismului durabil prin modernizarea 

infrastructurii specific, creșterii calității serviciilor în vederea dezvoltării și promovării 

potențialului natural și cultural din zona montană defavorizată; protejarea, promovarea și 

menținerea vie a patrimoniului immaterial și a creației contemporane; promovarea, 

conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural material. 

 

                                                           
6 http://www.cultura.ro/uploads/files/STRATEGIA_%20SECTORIALA_IN_DOMENIUL_CULTURII_2014-2020.pdf 
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