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Capitolul VI: Descrierea complementaritatii şi/sau contribuţiei la obiectivele altor strategii 
relevante (naţionale, sectoriale, regionale, judeţene, etc.) 

 
Prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL, Colinele Prahovei” se propun opt măsuri 

care să contribuie la dezvoltarea durabilă a teritoriului. Aceste măsuri sunt în concordanţă cu 
strategiile europene, naţionale, regionale, judeţene şi locale. Măsurile propuse prin SDL-ul 
GAL contribuie pe lângă obiectivele teritoriului şi la îndeplinirea a patru din cele cinci 
obiective ale strategiei Uniunii Europene Europa 2020¹ astfel: 

- Obiectivul 1 –ocuparea forţei de muncă este şi principalul obiectiv LEADER care este 
prioritar şi pentru GAL. Pentru crearea cât mai multor locuri de muncă la nivelul teritoriului 
sau, GAL-ul propune trei măsuri atipice care obligă beneficiarii la crearea a minim 16 locuri 
de muncă. De asemenea există şi o măsură complementară care ajută la creşterea nivelului 
de instruire al agricultorilor din teritoriul GAL. 

- Un alt obiectiv al Strategiei Europa 2020 este obiectivul 2 – cercetare şi dezvoltare, 
de asemenea un obiectiv susţinut prin strategia GAL-ului prin intermediul unei măsuri de 
formare profesională şi aplicabilitatea cercetării în domeniul creării unei imagini de marca şi 
aplicabilitatea ei pe o firmă pilot din teritoriu, dar şi prin trei măsuri de investiţii, două în 
domeniul non agricol şi unul în modernizarea activităţii agricole. 

- Obiectivul numărul 3 al strategiei Europa 2020 coincide cu obiectivele transversale 
ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi anume mediu şi clima. Acest 
obiectiv este preluat şi în strategia GAL în cadrul majorităţii măsurilor, fiind evidenţiat în 
mod special în două măsuri M2/2A şi M4/6A, măsuri în care beneficiarii au obligaţia de a face 
o investiţie în surse de energie regenerabilă. 

- Ultimul obiectiv al Strategiei Europene 5- lupta împotriva sărăciei şi excluziunii 
sociale este un obiectiv preluat în Strategia GAL prin măsura M8/6B specifică infrastructurii şi 
incluziunii sociale. GAL-ul astfel sprijină dezvoltarea teritorială, lupta împotriva sărăciei, 
diminuarea segregării în rândul minorităţilor locale şi diversificarea serviciilor sociale puse la 
dispoziţia grupurilor vulnerabile şi minorităţilor din teritoriul său. 

La nivel naţional Strategia de Dezvoltare Locală a GAL, Colinele Prahovei” este în 
concordanţă cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
României Orizonturi 2013-2020-2030² (SDDR). O parte din obiectivele acestei strategii sunt 
transpuse şi în teritoriul GAL, nevoile identificate conducând la necesitatea măsurilor care să 
ajute la provocările cruciale cu care teritoriul şi întreaga ţară se confruntă. Printre aceste 
obiective GAL-ul va încerca prin măsurile sale să scadă gradul de sărăcie din teritoriu, 
propunând măsuri de creare de locuri de muncă, să crească nivelul de formare profesională în 
rândul fermierilor prin măsuri de instruire, să reducă segregarea minorităţilor locale şi să 
dezvolte infrastructura socială, dar şi să ajute la îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază. 

La nivel naţional există mai multe programe de finanţare care au ca scop 
implementarea SDDR. Pe lângă Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, program în cadrul 
căruia este finanţată şi axa LEADER, şi pe lângă numeroase alte programe care finanţează 
dezvoltarea atât în mediul rural cât şi în mediul urban, există şi Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020 (POCU). Strategia de Dezvoltare Locală a GAL prin intermediul 
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măsurii M8/6B, “Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL” este complementara cu 
axa 5 din cadrul POCU 2014-2020, mai exact obiectivului specific 5.2. Prin această măsură 
GAL-ul îşi propune oferirea sprijinului medical şi a altor servicii sociale minorităţilor locale şi 
persoanelor aflate în sărăcie sau diferite alte grupuri vulnerabile (ex. Persoane cu handicap). 
Dacă prin masura propusă de GAL se va putea realiza partea, hard” a unui astfel de proiect, 
prin axa 5 din POCU 2014-2020 se va putea finanţa partea, “soft” reuşind astfel să asigurăm 
un efect garantat. 

Grupul de Acţiune Locală, Colinele Prahovei: este situat în partea central vestică a 
judeţului Prahova, adică în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. Această regiune are un Plan 
de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020³ care are 7 priorităţi cheie şi trei obiective. 
Prin intermediul Stategiei sale locale şi a măsurilor propuse prin aceasta GAL-ul contribuie la 
5 din cele 7 priorităţi. Prioritatea numărul 1 –“ Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale şi 
regionale” este susţinută prin masura M7/6B,” Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de 
bază în teritoriul GAL” din cadrul GAL. Priorităţile 4- “Protecţia mediului şi creşterea 
eficienţei energetice” ca şi 5, “Susţinerea educaţiei şi ocupării forţei de muncă” şi 7, 
“Dezvoltarea rurală şi agricultură” sunt susţinute prin majoritatea măsurilor propuse în 
Strategia de Dezvoltare Locală., iar prioritatea numărul 6 -, “Susţinerea sănătăţii şi asistenţei 
sociale” este susţinută prin măsura M8/6B, “Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul 
GAL”. 

La nivel judeţean există Planul de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Prahova în perioada 
2014-2020⁴ care prin intermediul Priorităţii numărul 7 -, "Dezvoltare rurală” propune şase 
măsuri care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestei priorităţi şi totodată la 
obiectivul strategic al întregului program şi anume stimularea procesului de creştere 
economică durabilă a judeţului Prahova. Ţinând cont de obiectivele şi priorităţile acestui plan 
de dezvoltare putem afirma că prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului 
sau GAL-ul contribuie şi la obiectivele de dezvoltare durabilă ale judeţului. 

În concluzie prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a sa şi prin măsurile 
propuse în cadrul acesteia, Grupul de Acţiune Locală, “Colinele Prahovei” contribuie la 
realizarea obiectivelor principalelor planuri şi strategii de dezvoltare atât judeţene, cât şi 
regionale, naţionale sau europene. 
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