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În contextul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – Masura 19 - Leader, prezentul document

constituie Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului „Ţinutul Argeşul de Mijloc”.
Odată cu provocarea pe care o aduce LEADER în România pe fondul disparităţilor urban-rural şi a

carenţelor în ceea ce priveşte definirea unei viziuni teritoriale, a unei strategii de dezvoltare care să
vizeze mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acest program aduce cu sine pentru comunităţile
rurale şi pentru actorii sociali un îndemn la parteneriat, la alianţă public-privată pentru propria
dezvoltare, pentru identificarea şi promovarea unei identităţi comune.

Astfel, LEADER, in sesiunea 2007-2013, prin metodologia sa inovativă, a reuşit să adune laolaltă pe
Valea Argeşului 52 de parteneri publici-privati care au reusit implementarea unei strategii de
dezvoltare locala prin care au fost finantate si derulate 46 de proiecte. Teritoriului acoperit in sesiunea
trecuta i s-au mai alaturat alte doua UAT-uri, alti parteneri care prin experienţe diferite, cunoştinţe
variate, opţiuni individuale şi credinţe proprii au stabili priorităţi de dezvoltare ce vor deveni direcţii de
acţiune in urmatorii 5 ani.

Ţinutul a cărui strategie se prezintă în documentul de faţă cuprinde 14 unităţi
administrativ-teritoriale: comunele Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Ciofrângeni, Darmanesti,Mălureni,
Merişani, Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti – în judeţul Argeş şi comunele Goleşti
si Milcoiu – în judeţul Vâlcea.

Situat în partea central-vestică a judeţului Argeş, respectiv în partea central-estică a judeţului
Vâlcea, cu o suprafaţă totală de 708,9 km2, relief favorabil, dealuri împădurite şi lunci, reţea
hidrografică, arii protejate şi situri comunitare, o populaţie de 60317 locuitori – Ţinutul Argeşul de
Mijloc s-a conturat şi a creat propria strategie de dezvoltare.

Ţinutul este caracterizat printr-un important potenţial agricol, forestier dar şi turistic prin
turismul de proximitate şi tranzit, amplificate fiind de structura demografică favorabilă a populaţiei.

Totuşi, teritoriul se confruntă cu probleme care vizează degradarea plantaţiilor de arbuşti şi pomi
fructiferi, slaba exploatare a potenţialului geografic şi turistic, fărâmiţarea suprafeţelor arabile, slaba
dezvoltare a fermelor mici şi a formelor asociative de producţie, procesare şi desfacere.

Pornind de la analiza diagnostic a teritoriului, coroborată cu interesele comune identificate la
nivelul comunităţilor locale, inclusiv cele ale mediului de afaceri, privind dezvoltarea economică,
partenerii din „Ţinutul Argeşul de Mijloc” au previzionat urmatoarele obiective:

1. Favorizarea competitivitatii agriculturii;
2. Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv

crearea şi menţinerea de locuri de muncă;
3. Cooperarea transnationala pentru a imbunatati perspectivele si strategiile locale, de a obtine

acces la informatii si idei noi, de a invata din experienta altor regiuni sau tari, de a stimula si sprijini
inovarea, de a dobandi aptitudini si a obtine mijloace pentru imbunatatirea calitati serviciilor furnizate.

Pentru a fi atinse primele doua obiective s- au definit trei priorităţi specifice teritoriului:
- Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate

regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi gestionarea durabilă a padurilor;
- Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor
In Agricultură;

- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltarii economice
in zonele rurale.

Potenţialul endogen al Ţinutului Argeşul de Mijloc va fi realizat la adevărata sa valoare graţie
manierei participative de realizare a prezentei strategii de dezvoltare, printr-o abordare specifică, de
„jos în sus” şi printr-un proces dinamic de consultare şi evaluare adecvată a actorilor locale. Mai mult,
acest proces participativ a oferit partenerilor din ţinut multiple oportunităţi pentru a analiza şi propune
seturi de măsuri coerente, care să favorizeze dezvoltarea armonioasă şi durabilă a teritoriului.



Prin implicarea lor în toate etapele procesului de elaborare a strategiei, conform principiilor
LEADER, toţi partenerii au realizat un schimb de informaţii şi viziuni relevant pentru procesul de
dezvoltare a teritoriului, au analizat şi au ajuns la un consens în ceea ce priveşte opţiunile viitoare de
dezvoltare. Aceştia şi-au construit o bună relaţie partenerială şi de conlucrare care include nu doar
membrii Grupului de Acţiune Locală, ci şi parteneri instituţionali judeţeni şi alţi factori de interes
implicaţi în procesul de elaborare a prezentei strategii de dezvoltare, aşa încât implementarea
strategiei să beneficieze încă din faza de planificare de cele mai bune premise privind punerea ei în
practică.

Prin această strategie, Ţinutul Argeşul de Mijloc îşi descoperă şi îşi promovează propria sa
identitate în perspectiva dezvoltării durabile valorificând deopotrivă potenţialului natural şi cultural,
dar şi oamenii cu preocupările şi idealurile lor.


