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Prin Măsurile conturate, SDL va răspunde unor nevoi identificate și de către alte 
Strategii și Programe de la nivel regional, național și european.  

SDL contribuie și la Orientările strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei 
montane defavorizate, Obiectivul General 2 Creșterea atractivității zonei montane 
defavorizate și stabilizarea, Obiectivele Specifice b) Încurajarea diversificării activităților 
economice în zona montană defavorizată (prin Măsura 6.6, menită să sprijine dezvoltarea de 
activități neagricole); 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 măsurile 6.1 
și 6.3, care sprijină investițiile în valorificarea patrimoniului material și imaterial); d) 
Modernizarea infrastructurii de transport și pentru serviciile de bază populației montane (prin 
măsura 6.2, investiții în infrastructura de bază și 6.5, investiții în infrastructura broadband și 
e-servicii publice). 

În ceea ce privește Strategia națională antisărăcie, SDL contribuie la Obiectivul 5  
Promovarea unei societăţi inclusive cu un grad ridicat de coeziune socială prin măsura 6.4, 
destinată exclusiv incluziunii sociale. Această măsură este complementară și Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii Rome pentru 
perioada 2014-2020. Prin activitățile desfășurate ulterior, proiectele finanțate prin această 
măsură vor include activități care corespund Obiectivelor 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.” Tot în ceea ce privește măsura 6.4, aceasta este 
complementară și Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 5, Obiectiv Specific 
5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 
prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, prin 
proiecte de investiții menite să asigure un cadru pentru dezvoltarea acțiunilor specifice 
POCU. 

De asemenea, SDL răspunde Viziunii Guvernului României pentru dezvoltarea clasei de 
mijloc din agricultură, pe mai multe paliere. În ceea ce privește principiul 3 „Asocierea 
pentru intrarea pe piață – Cheia pentru dezvoltare”, măsura 3.1 răspunde acestuia prin 
încurajarea formelor asociative de a dezvolta capacitate astfel încât să devină competitive pe 
piață. 
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