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

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

 

Deoarece LEADER contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul 

PNDR 2014-2020, inclusiv la obiectivele transversale, este asigurată complementaritatea 

cu PNDR național. Trebuie să analizăm încadrarea strategiei LEADER în strategiile 

județene, precum și strategiile unităților administrativ-teritoriale care fac parte din GAL 

LEADER ”Csík”. 

În 2016 s-a înființat Agenția Zonei Montane în viziunea căruia Grupurile de Acțiune Locală 

reprezintă o soluție concretă la transformarea zonelor rurale montane în zone economice 

competitive, precum și în identificarea nevoilor de dezvoltare. Astfel în Strategia 

națională de dezvoltare durabilă a zonei montane, care urmează să fie elaborată, 

Grupurile de Acțiune Locală vor avea un rol important în atingerea obiectivelor strategice 

pentru dezvoltarea zonei montane.  

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală LEADER ”Csík” se încadrează integral în județul 

Harghita, astfel este important, ca obiectivele de dezvoltare a GAL-ului să se încadreze în 

obiectivele de dezvoltare județene.  

Județul Harghita, prin Consiliul Județean, a elaborat strategii separate pe termen mediu 

pe sectoare și ramuri ale economiei – strategie agrară, program de dezvoltare economică, 

strategie culturală, strategie de patrimoniu, strategie sport, socială și în domeniul 

turismului (http://analiza.judetulharghita.ro/category/strategie/). 

Având în vedere, că SDL LEADER conține elemente de dezvoltare din toate aceste domenii, 

toate aceste strategii sunt importante, și pentru a asigura complementaritate și sinergie la 

nivelul teritoriului, trebuie luate în considerare la planificarea obiectivelor strategice. 

În ”Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Harghita pe perioada 2010 – 2020, axată 

pe dezvoltarea sectorului agrar”sunt specificate următoarele direcții prioritare: 

Axa I - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic  

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale  

Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale  

Axa IV – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare1. 

Astfel, SDL LEADER este complementar strategiei agrare județene, ocupând un segment 

separat de dezvoltare dintre direcțiile prioritare.  

În Programul de Dezvoltare Economică pe Termen Mediu 2012 – 2020 a Consiliului 

Județean Harghita obiectivele de dezvoltare se concretizează în 8 priorități: producția de 

alimente de calitate, folosirea surselor regenerabile de energie, dezvoltarea silviculturii, 

dezvoltarea turismului, management și organizare economică locală eficientă, dezvoltarea 

viabilității întreprinderilor locale, integrarea ocupării și a pieții muncii, precum și 

dezvoltarea infrastructurii, reflectând întocmai perspectivele abordării LEADER2. 

În Strategia de Protecția Monumentelor Istorice din Județul Harghita3 este subliniată 

importanța protejării valorilor locale, aspect subliniat și urmărit în măsura ”Ocrotirea 

moștenirii rurale” a SDL LEADER Csík. 

                                                           
1 Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Harghita pe perioada 2010 – 2020, axată pe dezvoltarea 

sectorului agrar http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2015/01/Strategia_de-

dezvoltare_agrara_2010_2020_RO_317_17122010.pdf 
2Programul de Dezvoltare Economică pe Termen Mediu 2012 – 2020 a Consiliului Județean Harghita 

http://analiza.judetulharghita.ro/wp-content/uploads/2015/01/PDEJH_2012-2020_RO.pdf 
3http://analiza.judetulharghita.ro/wp-content/uploads/2015/04/strategia_patrimoniu.pdf 

http://analiza.judetulharghita.ro/category/strategie/
http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2015/01/Strategia_de-dezvoltare_agrara_2010_2020_RO_317_17122010.pdf
http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2015/01/Strategia_de-dezvoltare_agrara_2010_2020_RO_317_17122010.pdf
http://analiza.judetulharghita.ro/wp-content/uploads/2015/01/PDEJH_2012-2020_RO.pdf
http://analiza.judetulharghita.ro/wp-content/uploads/2015/04/strategia_patrimoniu.pdf


Strategia Județeană de Turism afirmă, că dezvoltarea turismului din județul Harghita 

”trebuie să se bazeze pe apropierea de natură și cultura locală-regională autentică”4, 

direcție, care reiese și din analiza SWOT a teritoriului LEADER ”Csík”. Această direcție de 

dezvoltare este susținută de măsurile M6 - ”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole”, M5 - 

”Înființarea întreprinderilor neagricole”, precum și M10 - ”Ocrotirea moștenirii rurale” a 

SDL LEADER ”Csík”. 

Ideea de bază a Strategiei de Dezvoltare Culturală a Județului Harghita pe Perioada 2013 

– 2020 este, ”că sistemul instituțiilor și valorilor culturale din județ își poate asuma și 

îndeplini un rol mult mai important în procesul de modernizare și catch-up a județului (și 

al regiunii), și, desigur, și în consolidarea identității comunităților locale și micro-

regionale”.5 Această idee este confirmată/susținută de măsura M11 al GAL LEADER ”Csík” 

– ”Îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea societății civile”, măsură, al cărui obiective 

specifice sunt întocmai consolidarea societății civile, participarea activă a societății civile 

în dezvoltarea comunității, precum și implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată 

a mediului rural. 

Strategia de Sport a Județului Harghita pe Perioada 2010-2020 subliniază, că ”sportul 

joacă un rol deosebit în menţinerea sănătăţii fizice şi mentale, în formarea unui stil de 

viaţă favorabil sănătăţii”6. Acest rol al sportului este evidențiată și în analiza SWOT a 

teritoriului LAEDER „Csík”, unde apare, ca și o oportunitate ”întărirea cadrului 

instituțional dedicat sprijinirii, organizării și susținerii activităților sportive”. Pentru 

realizarea acestei oportunități, în măsura M11 al GAL LEADER ”Csík” – ”Îmbunătățirea 

infrastructurii și dezvoltarea societății civile”, sunt incluse spre finanțare asociațiile 

sportive. 

Concluzionând analiza direcțiilor de dezvoltare, a obiectivelor și priorităților strategiilor 

județene, putem afirma, că toate tipurile de strategii județene pot coexista în acelaşi 

spaţiu cu strategia GAL LEADER ”Csík”, fiind complementare una cu celelalte, există 

coordonare și toate urmăresc același scop și anume sinergia dintre activitățile întreprinse 

în vederea realizării dezvoltării sustenabile a întregii regiuni. 

Aceeași complementaritate se evidențiază din analiza Strategiilor de dezvoltare a UAT-

urilor care formează teritoriul GAL. În perioada de animare a întocmirii Strategiei GAL au 

fost adunate ideile de dezvoltare, propunerile de proiecte, precum și strategiile existente 

ale comunelor componente, astfel formându-se o bază de dată esențială (punct de 

pornire) în demarcarea direcției de dezvoltare a GAL LEADER ”Csík”. 

La momentul elaborării SDL nu dispunem de informații conform cărora pe teritoriul 

LEADER s-ar fi înființat alte entități care aplică abordarea ”Dezvoltarea Locală plasată sub 

responsabilitatea comunității” deci nu există asemenea suprapuneri. 

 

                                                           
4
Strategia de Dezvoltare a Turismului din Județul Harghita - http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-

content/uploads/2015/01/Strategia_de_dezvoltare_turism_105_din_2009.pdf 
5Strategia de Dezvoltare Culturală a Județului Harghita pe Perioada 2013 – 2020 - 

http://analiza.judetulharghita.ro/wp-content/uploads/2015/10/CJHR-Strategia-Culturala-2013-

2020.pdf 
6Strategia de Sport a Județului Harghita pe Perioada 2010-2020 http://elemzo.hargitamegye.ro/wp 

content/uploads/2015/01/Strategia_de_dezvoltare_sport_RO.pdf 
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