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Strategia de Dezvoltare Locală vine în întâmpinarea unor Priorități identificate ca fiind 
relevante pentru teritoriul GAL Napoca Porolissum, dar în același timp vine și ca un răspuns 
complementar pentru alte programe.  

Prin măsurile sale, SDL este complementară Strategiei Naționale de Competitivitate 
2014-2020, 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 M3A2 Integrare Economică și M3A3 
Label Rural, a unei agriculturi performante cu plus-valoare generată în teritoriu. 

Cum 12 din 14 UAT sunt declarate ca fiind Zone Montane Defavorizate, SDL contribuie și 
la Orientările strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate. 
Contibuie la atingerea Obiectivului 2 „Creșterea atractivității zonei montane defavorizate și 
stabilizarea”, mai exact Obiectivele Specifice b) Încurajarea diversificării activităților 
economice în zona montană defavorizată (prin M6A1, care va contribui la diversificarea 
activităților economice din zona montană); Obiectivul Specific c) „Revitalizarea turismului 
montan pe principiile turismului durabil prin modernizarea infrastructurii specifice, creșterii 
calității serviciilor în vederea dezvoltării și promovării potențialului natural și cultural din zona 
montană defavorizată” (Prin M6B2 se va finanța reabilitarea și valorificarea elementelor de 
patrimoniu natural, material și imaterial, care vor duce la dezvoltarea turismului). Obiectivul 
Specific d) Modernizarea infrastructurii de transport și pentru serviciile de bază populației 
montane (M6B1 este menită să îmbunătățească infrastructura de bază și managementul 
urbanistic al teritoriului. De asemenea, M6C1 contribuie la dezvoltarea infrastructurii de 
comunicații electronice și oferirea de e-servicii publice pentru populația din teritoriu. 

Prin M6B4 Ruralul Incluziv SDL este complementară cu POCU, 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 M6B4 Ruralul Incluziv permite realizarea acestor 
investiții și continuarea activităților din cadrul lor prin proiecte POCU. Mai mult, M6B4 
contribuie și la Strategia Națională Antisărăcie,  mai exact Obiectivul 5  „Promovarea unei 
societăţi inclusive cu un grad ridicat de coeziune socială”. De asemenea, este aliniată și 
Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii Rome 
pentru perioada 2014-2020, Obiectivele specifice „Îmbunătățirea participării pe piața muncii a 
cetățenilor români aparținând minorității rome”, „Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea 
identităţii culturale (limbă, obiceiuri, istorie, patrimoniu) a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome”, „Dezvoltarea de către instituţiile publice a unor măsuri care să răspundă 
unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv ale cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome, în domeniile: protecţia copilului, dezvoltare comunitară, justiţie şi ordine 
publică”, „Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetățenilor români aparţinând 
minorităţii rome la un nivel similar cu cel al restului populaţiei, inclusiv prin combaterea 
decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism, prin măsuri afirmative 
şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de calitate” 

Prin implementarea măsurilor M6B3 Ruralul Sănătos și M6B4 Ruralul Incluziv, SDL 
contribuie la atingerea obiectivelor pachetului integrat pentru combaterea sărăciei lansat de 
Guvernul României pentru a răspunde unei serii de obiective din Strategia Europa 2020. 


