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

Strategia de dezvoltare a microregiunii Grupul de Acțiune Locală „Dealurile 
Bohotinului” vine atât în rezolvarea principalelor probleme întâmpinată de stakeholderii din 
cele 5 localităţi componente (populaţie, mediu de afaceri, ONG-uri, administraţia publică 
locală), dar se află şi în complementaritate cu programele relevante de dezvoltare întreprinse 
în teritoriu sau care pot fi întreprinse în perioada următoare (cu finanţare locală, naţională 
sau europeană). Strategia de dezvoltare a microregiunii GAL „Dealurile Bohotinului” este în 
concordanţă, prin măsurile, obiectivele operaţionale şi priorităţile stabilite, cu politicile de 
dezvoltare judeţeană, regională, naţională şi europeană. 

În tabelul următor sunt prezentate cele mai importante programe de dezvoltare, 
precum şi modalitatea prin care se asigură complementaritatea și/sau contribuția la 
obiectivele acestora. 

                                                           
1 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2015/Strategia-de-Informare-si-Publicitate-PNDR-2014-2020.pdf  
2 http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/PDR%20NE%202014-2020%20-%20dec%202015.pdf  

Program /  
Strategie / Proiect 

COMPLEMENTARITATEA și/sau CONTRIBUȚIA măsurilor din SDL 

Planul Național de 
Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 2014-
20201 

Având în vedere că obiectivele PNDR sunt asemănătoare cu cele ale SDL-
ului și privesc creșterea randamentului în agricultură, adăugarea de 
valoare la produsele agricole prin activităţi de procesare şi comercializare, 
în al doilea rând, iar în al treilea rând – crearea unui mediu investițional în 
zona rurală capabil să conducă la o dezvoltare economică şi o modernizare 
reală a satului românesc, majoritatea investiţiilor propuse în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală pot fi finanţate complementar din PNDR. 
Acţiunile din cadrul strategiei se adresează investiţiilor de mici dimensiuni, 
având în vedere valoarea mică a finanţării oferite, însă impactul sa fie de 
mare anvergură. În concluzie, dacă în mare parte priorităţile PNDR se 
adresează dezvoltării economiei rurale, priorităţile strategiei se 
adresează în principal creşteriii atractivităţii teritoriului şi dezvoltării 
sociale şi culturale a acestuia.   

Planul de 
Dezvoltare 

Regională Nord Est 
pentru perioada 

2014-20202 

Obiectivul general al PDR Nord-Est îl reprezintă derularea în Regiunea 
Nord-Est a unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii 
competitivității economice si incluziunii sociale, care să conducă la o 
diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României. 
Măsurile propuse a se implementa în cadrul SDL vizează domenii de 
activitate eligibile în cadrul PDR Nord Est, dar care au ca beneficiari 
agenți economici din mediul rural, PDR limitându-se doar la cei din 
mediul urban. 

Strategia de 
Dezvoltare Socio-

economică a 
Județului Iași 

Viziunea strategică pentru dezvoltarea județului Iași în perioada 2014-2020 
presupune un angajament comun al actorilor de la nivelul județului de a 
sprijini crearea unui mediu economic dinamic și performant, care să 
reafirme Iașul ca motor al dezvoltării în regiunea Moldovei, să permită 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2015/Strategia-de-Informare-si-Publicitate-PNDR-2014-2020.pdf
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3 http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/SDD+Iasi_27022014.pdf/a884b31b-97a4-48b4-9a0a-
8d86eade151e  
4 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf 
5 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro  
6 http://www.posmediu.ro/upload/pages/Prezentare%20POIM_iulie%202014.pdf  
7 http://www.fonduri-ue.ro/por-2014  

pentru perioada 
2014-20203 

regenerarea și revigorarea sustenabilă a comunităților locale și să le 
asigure o viață mai bună locuitorilor. Strategia de Dezvoltare a Județului 
Iași are la bază, la fel ca și SDL-ul, strategiile de dezvoltare locală ale 
comunelor din județ, parte din acestea regăsindu-se și în teritoriul GAL. 

Programul 
Operațional 

Capital Uman– 
POCU4 

Obiectivul general al POCU este dezvoltarea capitalului uman și creșterea 
competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții 
cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea 
viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă. 
Acest obiectiv este complementar cu cele din strategia locală a GAL-ului 
care vizează formarea și instruirea locuitorilor, respectiv a personalului 
de specialitate în domeniul agriculturii. Complementar POCU, măsurile 
GAL vizează și acele activități de instruire care nu presupun eliberarea 
unor diplome ANC la finalizarea perioadei de instruire. 

Fondul Social 
European (FSE)5 

FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri 
de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură 
oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Prin 
măsurile propuse, SDL contribuie la crearea de locuri de muncă în 
teritoriul vizat, precum și menținerea celor existente. 

Programul 
Operaţional 
Sectorial de 

Mediu6 

Prin accesarea acestui Program operaţional se poate contribui la 
dezvoltarea teritoriului prin realizarea de investiţii la care se pot conecta 
cele dezvoltate la nivelul teritoriului. Astfel, se poate extinde reţeaua de 
apă/ apă uzată la care poate fi conectată reţeaua de pe cuprinsul 
teritoriului, contribuind astfel la creşterea nivelului de trai şi a 
atractivităţii teritoriului. 
De asemenea, se poate realiza protecţia împotriva inundaţiilor, care vine 
în completarea corectării torenţilor prevăzută în strategie şi care are ca 
scop protejarea populaţiei şi a culturilor împotriva efectelor 
calamităţilor naturale. 

Programul 
Operațional 

Regional (POR)7 

Programul Operational Regional completează dezvoltarea teritoriului prin 
intermediul axelor acestuia. Prin intermediul finanţării acordate în cadrul 
axelor POR, autorităţile judeţene şi locale vor încerca reabilitarea și 
modernizarea rețelei de drumuri județene, acest lucru venind în 
sprijinul creşterii gradului de accesibilizare a teritoriului. Dezvoltarea 
teritoriului prin intermediul SDL finanţat prin LEADER şi promovarea 
acestuia în cadrul judeţului, va reprezenta un motiv pentru ca autorităţile 
să considere o prioritate accesibilizarea teritoriului GAL şi dezvoltarea 
reţelei de drumuri judeţene. 
Intervenţiile în infrastructura socială realizate prin intermediul 
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strategiei pot fi suplimentate prin proiecte de anvergură, prin care se 
poate realiza reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate, reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum şi reabilitarea/ 
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare 
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.  
Totuşi, prin intermediul strategiei se urmăreşte şi completarea acestor 
tipuri de investiţii, cu proiecte care sprijină înfiinţarea de forme de 
învăţământ care valorifică tradiţiile şi meşteşugurile. GAL va acorda o 
atenţie deosebită evitării dublei finanţări a proiectelor pentru dezvoltarea 
infrastructurii sociale, în cadrul strategiei fiind finanţate proiecte care 
contribuie la dezvoltarea integrată a teritoriului, iar proiectele care vor 
obţine finanţare prin axele din cadrul POR vor fi complementare celor 
finanţate de către axa LEADER din PNDR. 
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, proiectele care 
pot fi finanţate prin intermediul POR vor reprezenta proiecte pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri prin investiţii de valori mari, care 
contribuie la dezvoltarea economică a teritoriului. Prin creşterea gradului 
de atractivitate a teritoriului, GAL-ul urmăreşte atragerea de investitori 
care să realizeze astfel de investiţii, iar proiectele de mici dimensiuni 
pentru dezvoltarea de IMM, finanţate în cadrul strategiei, vin în 
completarea celor realizate prin POR şi contribuie împreună la 
dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă şi 
creşterea nivelului de trai. 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului poate contribui la 
dezvoltarea turistică a teritoriului. În acest sens, prin intermediul 
strategiei se urmăreşte transformarea teritoriului într-un centru de 
atracţie turistică, iar prin intermediul finanţării POR se poate realiza 
integrarea teritoriului între punctele turistice de interes naţional şi 
dezvoltarea turismului la un nivel mult mai înalt. Atu-urile teritoriului 
sunt multitudinea de situri arheologice, precum şi patrimoniul cultural şi 
arhitectural care poate fi valorificat în scop turistic, împreună cu 
practicarea agroturismului. 


