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1.1 CORELAREA CU STRATEGIA „EUROPA 2020”
Obiectivul general al acestei strategii este transformarea UE într-o economie inteligentă,
ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocuparii forţei de muncă,
al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.
Cele trei priorităţi stabilite in cadrul acestei strategii sunt:
 Creştere inteligentă;
 Creştere durabilă;
 Creştere favorabilă incluziunii sociale.
Printre ţintele Strategiei Europa 2020 se numără:




rata de ocupare a populaţiei cu vârstă cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;
obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
o emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul inregistrat in 1900;
o 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
o creşterea cu 20% a eficienţei energetice;





rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;
ponderea tinerilor cu varsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învaţamânt terţiar,
de cel puţin 40%;
scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane.
Strategia Europa 2020 are 11 obiective tematice:
1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. Îmbunataţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor;
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
4. Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scazute de carbon în toate sectoarele;
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor;
6. Protejarea mediului şi promovarea utilizarii eficiente a resurselor;
7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
8. Promovare ocuparii şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. Investiţii in competenţe, educaţie şi invaţare continuă;
10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. Îmbunatăţirea capăcitaţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică.
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Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene indică trei priorităţi:
1. Îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi oraşelor, prin îmbunataţirea
accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calitaţi adecvate a serviciilor şi protejarea mediului
înconjurator.
2. Încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere,
prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC.
3. Crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane în procesul
de ocupare şi în activitaţi antreprenoriale, îmbunatăţirea adaptabilităţii lucratorilor şi a firmelor şi
investiţiile în capitalul uman.
Conectarea Europei – are scopul de a accelera investiţiile pe termen lung în drumuri, căi ferate,
reţele energetice, conducte şi reţele de mare viteza în bandă larga:
1. Ameliorarea legăturilor de transport – investiţii în proiecte de infrastructură menite
sa faciliteze transportul de mărfuri şi călători, în special între vestul şi estul Europei. Investiţiile se
vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile.
2. Conectarea reţelelor energetice – realizarea de conexiuni între ţările UE, care sa faciliteze
furnizarea energiei - atât a celei tradiţionale, cat şi a energiei provenind din surse regenerabile.
3. Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteza – crearea de reţele în bandă largă şi furnizarea
de servicii digitale paneuropene. Se vor acorda subvenţii pentru crearea infrastructurii necesare în
vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum şi a serviciilor electronice în
domeniul achiziţiilor publice, sănătaţii, justiţiei şi operaţiunilor vamale. Banii vor fi utilizaţipentru a
asigura conectarea şi interoperabilitatea serviciilor naţionale.
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1.2 CORELAREA CU CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI 2014 – 2020
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilesşte obiective concrete pentru trecerea,
într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adaugată
înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunatăţirea continua
a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţtiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.
Ca orientare generală, strategia vizează realizarea urmatoarelor obiective strategice pe
termen scurt, mediu şi lung :
 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al tariilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltării durabile.
 Orizont 2030: Apropierea semnificativa a României de nivelul mediu din acel an al tarilor
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile.

Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt:








rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsa între 20 şi 64 de ani de 70%;
nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;
obiectivul 20/20/20 in materie de energie şi schimbari climatice:
emisiile de gaze cu efect de sera cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;
o 24% din energia produsa sa provina din surse regenerabile;
o creşterea cu 19% a eficienţei energetice;
o rata de parasire timpurie a şcolii sub 11,3%;
ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învaţamânt
terţiar, de cel puţin 26,7%;
scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.

La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul
Programelor Naţionale de Reforma (PNR).
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007 – 2013 şi 2020, 2030 – obiective:
 modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi naţional;
 creşterea condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor;
 liberalizarea pieţei interne de transport;
 stimularea dezvoltarii economiei şi a competitivităţii;
 întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional;
 compatibilitatea cu mediul inconjurator.
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Strategia de transport intermodal în România 2020 – obiective avute in vedere:






modernizarea şi/sau construirea unor terminale intermodale şi a infrastructurii
aferente;
realizarea unor servicii intermodale de calitate;
implementarea unui sistem de urmărire, planificare şi management a transportului;
intermodal de marfă, utilizand sistemele inteligente de transport disponibile pe piaţă
stimularea promovării sistemului naţional de transport intermodal.

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026 are ca
principale obiective transformarea României intr-o destinaţie turistica de calitate pe baza
patrimoniului sau natural şi cultural.
Strategia Naţionala pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de timp 2020,
respectiv 2030. Obiectivele pentru 2020 vizeaza atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii
Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 – are urmatoarele obiective:
Valorificarea periferialitaţii prin dezvoltarea rolului de conector şi releu la nivel
continental şi intercontinental;
Racordarea la reţeaua europeana de poli şi coridoare de dezvoltare;
 Structurarea şi dezvoltarea echilibrata a reţelei de localitaţi urbane;
 Afirmarea solidarităţii urban-rural;
 Dezvoltarea rurală;
 Consolidarea şi dezvoltarea legaturilor interregionale ca suport al dezvoltării regionale;
 Dezvoltarea adecvata a diferitelor categorii de teritorii;
 Creşterea competitivităţii teritoriale;
 Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural.
Prin complexitatea proceselor şi fenomenelor, prin amplitudinea provocarilor şi problemelor
care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabila a României a încetat demult sa mai fie atributul
exclusiv al elitelor politice, economice şi intelectuale. În egală măsură, dezvoltarea durabilă a ţării
priveşte pe fiecare cetaţean al României şi în consecinţă, necesită antrenarea, implicarea şi
participarea activă a acestuia, în cele mai adecvate modalităţi, potrivit cu interesele şi capacitatea sa
de a contribui la sustenabilitatea progresului economic şi social al ţarii.
Participarea la elaborarea şi implementarea acestei strategii reprezintă singura alternativa
de a pune bazele unei platforme comune de acţiune la scara naţională şi locală, care sa dea
consistenţa eforturilor comune, sa modeleze viitorul României şi sa influenţeze în bine viaţa
oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condiţiile şanselor, oportunitaţilor şi rigorilor
generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeana şi extindere a societaţii bazate pe
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
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Aceasta strategie reprezinta, practic, un proiect deschis, în masura sa raspundă eficient şi
prompt la schimbarile tot mai rapide de mediu economic, la conjuncturi interne şi externe, la
constrângerile existente şi la cele generate de noul statut al României, de membru cu drepturi
depline al comunităţii europene şi euro-atlantice.
Trecerea de la viziunile pe termen scurt care îşi au virtuţile, dar şi limitele lor, la viziunile pe
termen mediu şi lung, care sa armonizeze cerinţele şi direcţiile dezvoltării României cu cele ale
integrării euro-atlantice, a devenit o necesitate evidentă.
Luând în considerare necesitatea adaptării spaţiului urban şi rural românesc la cerinţele UE,
prin promovarea unui sector eficient şi viabil din punct de vedere economic şi social în contextul
perioadei ulterioare integrării, strategia stabileşte principalele direcţii pentru dezvoltare ale
României.
Situaţia actuala este caracterizată de o multitudine de factori care provoacă schimbări
continue, atât interni cât şi externi, schimbări cărora Uniunea trebuie să le faca faţa şi deci să se
afle într-o continuă adaptare.
1.2.1. Programarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014-2020
Proiectul legislativ UE pentru perioada 2014-2020 face referire la urmatoarele aspecte care
stau la baza procesului de programarea a fondurilor europene nerambursabile alocate în viitorul
exerciţiu financiar:
 concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 pentru o “creştere
inteligentă, durabilă şi incluzivă”, transpuse în CSC la nivel european;
 un cadru unic de programare la nivelul fiecărui stat membru – numit
Contract/Acord de Parteneriat (C/AP) 2014-2020, care va acoperi instrumentele
structurale şi fondurile destinate dezvoltarii rurale şi pescuitului, respectiv: Fondul
European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul
de Coeziune (FC), FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) şi
FEPM (Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime);
 posibilitatea elaborării unor programe multi-fond în cazul implementării
instrumentelor structurale;
 oportunităţi extinse pentru abordarea teritorială a programării;
 un accent crescut pe performanţă şi monitorizarea rezultatelor;
 impunerea unor condiţionalităţi macroeconomice, ex-ante şi ex-post pentru
accesarea/cheltuirea fondurilor;
 simplificarea procesului de implementare şi un mai bun management al fondurilor.
NOUTAŢI privind fondurile europene
Facând o analiză punctuală, comparativă între perioada 2007-2013 şi 2014-2020 observăm
că apar noutăţi în ceea ce priveşte diversele sectoare ale fondurilor europene.
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Nouatăţi în materie de crestere economică, locuri de muncă si coeziune
 Fondul european de ajustare la globalizare va continua sa ofere sprijin pentru
lucrătorii disponibilizaţi ca urmare a unor schimbari structurale majore. În plus,
acest fond îsi va extinde domeniul de aplicare pentru a reduce impactul noilor
acorduri comerciale asupra agricultorilor.
Noutăţi în materie de cercetare si inovare
 Cele mai importante trei programe de finanţare pentru cercetare si dezvoltare
(Programul pentru competitivitate si inovare, Al saptelea program-cadru si
Institutul European de Inovare si Tehnologie) vor fi reunite într-un cadru strategic
comun, Orizont 2020,
pentru a elimina fragmentarea si pentru a evita
suprapunerile.
 Schemele de finanţare vor fi standardizate şsi simplificate. De asemenea, pentru
toate schemele de finanţare va exista un set unic de reguli privind participarea,
auditul, structurile de sprijin, difuzarea rezultatelor si schemele de rambursare.
În ceea ce priveşte finanţarea, instrumentele financiare inovatoare vor ajuta la
mobilizarea investitiilor private precum parteneriatele public-privat.

Noutăţi în materie de agricultură şi mediu
 Ecologizarea a 30 % din plaţtile directe catre fermieri: pentru a se asigura ca politica
agricolă comuna (PAC) contribuie la îndeplinirea de catre UE a obiectivelor de
mediu si a celor legate de politica climatică, 30 % din plaţile directe vor fi
condiţionate de respectarea unei serii de cele mai bune practici în materie de mediu,
în plus faţa de obligaţiile în materie de ecocondiţionalitate existente.
 Convergenta platilor: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare hectar vor fi
adaptate progresiv (ţinând seama de diferenţele care există în continuare în ceea
ce privesc nivelurile de salarizare si costurile de producţie) pentru a se asigura
o repartizare mai echitabila a plăţilor directe între fermierii europeni. Pâna în
2020, statele membre cu plăţi directe mai mici de 90 % din media UE ar trebui sa
reduca diferenţa dintre nivelul actual si 90 % din media UE cu o treime.
Aceasta convergenţa va fi finanţată în mod proporţional de statele membre al caror
nivel de plăţi directe se situeaza peste media UE.
 Plafonarea nivelului plăţilor directe prin limitarea nivelului de baza al ajutorului
direct pentru venit de care pot beneficia exploataţiile agricole de dimensiuni mari,
ţinând seama în acelasi timp, de economiile de scara ale unor structuri mai mari si
de locurile de muncă directe pe care le genereaza acestea. Propunerea va permite
reutilizarea economiilor în cadrul alocării bugetare pentru dezvoltare rurală si, prin
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020

9

COMUNA VIILE SATU MARE
JUD. SATU MARE
urmare, menţinerea acestora în pachetele financiare ale statelor membre care
au realizat aceste economii.
 Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe criterii mai obiective si va fi
mai bine orientată către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va
asigura un tratament mai echitabil al agricultorilor care desfasoară aceleaşi
activităţi.
Noutăti în materie de mediu si politici climatice
 Priorităţile aferente politicii de mediu si politicile climatice vor fi „integrate” în
toate instrumentele-cheie de finanţare ale UE, printre care se numară coeziunea,
agricultura, afacerile maritime si pescuitul, cercetarea si inovarea, precum si în
programele de asistenţă externă.
 Obiectivul este marirea pâna la cel puţin 20 % a ponderii cheltuielilor legate de
politicile climatice, prin intermediul contribuţiilor acordate de la diversele domenii
de politică, sub rezerva unor date concludente rezultate în urma evaluărilor
impactului. Această abordare va contribui, de asemenea, la evitarea unei cresteri a
numărului de programe şi la reducerea la minimum a sarcinii administrative.
 Programul LIFE+ va fi continuat si va include mai multe acţiuni în domeniul
climatic. Un subprogram consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte – pilot
si pe proiecte demonstrative la scara mica. Vor fi utilizate proiecte integrate, de
exemplu, pentru a promova strategii transfrontaliere de adaptare în zonele
predispuse la inundaţii. Gestionarea viitorului program ar trebui să ramană
centralizată, dar unele sarcini ar putea fi delegate unei agenţii executive existente.

Noutăţi în materie de justitie, sănătate si securitate
 Instrumentul financiar de protectie civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a răspunde
diferitelor aspecte legate de gestionarea dezastrelor, si anume un răspuns mai
coerent si mai bine integrat în cazuri de urgenţă, o mai buna pregătire pentru
gestionarea dezastrelor si acţiuni inovatoare pentru reducerea riscului apariţiei
dezastrelor.
 În domeniul afacerilor interne, numarul fondurilor va fi limitat la doua: Fondul
pentru migraţie si azil și Fondul pentru securitatea internă. Ambele fonduri vor avea
o dimensiune externă pentru a asigura continuitatea finanţării, începând în UE si
continuând în ţari terţe.
 Comisia prevede, de asemenea, o trecere de la programarea anuala la o programare
multianuală, axată pe obţinerea de rezultate, reducându-se astfel volumul de munca
administrativă a tuturor actorilor implicaţi.
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 Diferitele programe existente în domeniul justiţiei vor fi reunite în cadrul unui
program „Justiţie” și a unui program „Drepturi si cetaţenie” pentru a simplifica
sistemul de finanţare si pentru a spori coerenţa si consecvenţa tuturor activitaţilor
finanţate.
 Noul program „Sănătate pentru creştere” va fi orientat catre acţiuni cu o valoare
adaugata clara a UE, în conformitate cu prioritaţile Strategiei Europa 2020. Scopul
principal este sa se colaboreze cu statele membre pentru a proteja cetăţenii de
ameninţările transfrontaliere la adresa sănătăţii, a spori viabilitatea sistemului de
servicii de sănaăate si a îmbunatăţi sănătatea populaţiei, încurajând în acelaşi timp
inovarea în domeniul sănătăţii.
Noutăţi în materie de finanţare a bugetului UE
 Se propune o reforma a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea
actualei resurse proprii bazate pe TVA si în crearea a doua noi resurse proprii,
respectiv una bazată pe o parte din încasările unei taxe pe tranzactiile financiare
(TTF), iar cealalta pe veniturile provenite din taxa naţională pe valoarea adaugată.
Scopul nu este majorarea bugetului UE, ci contribuirea la eforturile naţionale de
consolidare bugetară, prin reducerea contribuţiilor directe de la bugetele statelor
membre. Modificările propuse vor simplifica, de asemenea, contribuţiile existente
la buget si vor consolida legătura dintre politicile UE si finanţarea UE.
 La 28 septembrie 2011, s-a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va aplica pe
teritoriile celor 27 de state membre si nu va acoperi tranzacţiile efectuate de
persoane fizice sau de întreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), cum ar fi
împrumuturile ipotecare, împrumuturile bancare contractate de IMM-uri sau
contractele de asigurare. Nu se vor impozita nici tranzacţiile de schimb valutar, nici
majorările de capital efectuate de către întreprinderi sau organisme publice. O astfel
de taxa exista deja în 10 state membre, dar acţiunea la nivelul UE este mai adecvata
pentru a se evita denaturarea si pentru a reduce fragmentarea pieţei interne.
Estimarile preliminare indică faptul ca în întreaga UE veniturile generate de această
taxa ar atinge anual 57 miliarde EUR, în funcţie de reacţiile pieţei. O parte din
venituri ar putea fi folosite ca resurse proprii pentru bugetul UE, ceea ce ar duce la
reducerea contribuţiilor naţionale la bugetul UE si la diminuarea presiunii
exercitate asupra bugetelor naţionale. Noua resursă proprie bazata pe TVA va crea
o legatura reala între nivelul naţional si nivelul UE si va stimula armonizarea
suplimentara a sistemelor naţionale de TVA. Aceasta va oferi UE venituri
semnificative si stabile la costuri administrative si de asigurare a conformitaţii
limitate pentru administraţiile naţionale si întreprinderi.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020

11

COMUNA VIILE SATU MARE
JUD. SATU MARE
Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile
Un subiect foarte dezbatut în legatură cu fondurile europene se referă la capacitatea de
absorbţie. S-au făcut numeroase analize în aceasta directţie, încercându-se să se măsoare
capacitatea de absorbţie si să se compare cu gradul de absorbţie al altor state.
Unul dintre studiile realizate chiar pentru Directoratul pentru Politică Regionala al
Comisiei Europene DG Regio (2002) arată că exista trei factori care influeţează în mod decisiv
capacitatea de absorbţie:
o situaţia macroeconomica,
o situaţia cofinanţării,
o capacitatea administrativă.
Consideram ca un al patrulea indicator al capacităţii de absorbţie este maturitatea întregii
societăţi în ceea ce priveste managementul proiectelor, al programelor si al portofoliilor de
proiecte. Am putea sesiza la finalizarea implementării proiectelor, ca avem o absorbţie de 100 %,
dar impactul preconizat nu este cel aşteptat, iar dezvoltarea la nivel comunitar nu este asa cum ne
- am propus. Situaţia ar fi cea mai costisitoare în sensul ca ar crea o aparenţă de succes si ar exercita
o povara asupra cheltuielilor publice (prin necesitatea asigurării cofinanţătrii).
Etapele în accesarea fondurilor europene sunt:
 elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului/localităţii, identificarea şi
prioritizarea proiectelor;
 consultarea factorilor interesaţi (a publicului) pe parcursul acestui proces;
 dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firma specializată, selectată în urma unui
proces de achiziţie publica, fie cu resursele umane proprii ale institutiei solicitante);
 găsirea unei surse de finanţare;
 completarea şi depunerea Cererii de finanţare;
 evaluarea şi selecţia;
 îndeplinirea condiţiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor de
infrastructuri);
 semnarea Contractului de finanţare;
 implementarea proiectului;
 evaluare şi auditarea proiectului.
În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă, odata
identificat un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg urmatorii paşi:
o realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu valori
mari si solutii tehnice diferite);
o elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;
o atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;
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o elaborarea studiului de fezabilitate, inclusive analiza cost-beneficiu;
o elaborarea bugetului;
o elaborarea studiului de impact asupra mediului de catre o firma de specialitate,
daca este cazul;
o aprobarea studiului de fezabilitate.;
o elaborarea cererii de finantţare pe baza studiilor efectuate de catre o firma de
consultanţă sau cu resurse proprii, daca este cazul;
o elaborarea altor documente, daca este cazul (strategie de marketing, strategie de
vizitare, matricea cadru logic etc.);
o completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care tin de
beneficiar;
o depunerea proiectului.
Principalele etape în verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor sunt:
o
o
o
o

verificarea conformităţii administrative;
verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului);
evaluarea tehnica şi financiară;
evaluarea strategica (nu în toate cazurile).

Criteriile posibile de evaluare se pot referi la:
o relevanţa proiectului faţa de obiectivele programului, axei, domeniului, măsurii
pentru care a fost depus spre finanţare;
o calitatea soluţiei tehnice;
o maturitatea proiectului;
o durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului;
o capacitatea solicitantului de a implementa, opera şi întreţine proiectul.
1.2.2. Repere procesului de programare 2014 – 2020
o Corelarea cu documentele strategice naţionale (CSDR – Cadrul Strategic de
Dezvoltare a României pentru perioada 2014 – 2020 şi CSDTR – Cadrul
Strategic de Dezvoltare Teritorială pentru perioada 2014 – 2020);
o Programarea integrată a fondurilor destinate politicii de coeziune şi a
celor destinate dezvoltării rurale şi pescuitului într-un singur document
strategic la nivel naţional „Contractul de Parteneriat”;
o Corelarea permanentă cu îndeplinirea ex-dante (tematice şi orizontale);
o Utilizarea mai extinsa a instrumentelor de inginerie financiară;
o Definirea interesului privind instrumentele de planificare teritoriala
prevazute de regulamente europene:
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o Orientarea spre dezvoltarea urbana şi crearea unei platforme de dezvoltare
urbana;
o Iniţiative gestionate la nivel de comunitate;
o Investiţii Teritoriale Integrate;
o Utilizarea asistenţei tehnice pe scara largă, inclusiv din partea IFI şi JASPERS;
o Identificarea nevoilor de dezvoltare şi a prioritaăilor de dezvoltare;
o Elaborarea documentelor de programare şi implementare;
o Dezvoltarea portofoliului de proiecte;
o Definirea cadrului instituţional
1.2.3. Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 – 2020 (CSDR) defineşte viziunea cu
privire la domeniile în care România ar trebui sa investeasca cu prioritate (politica naţională de
investiţii).
Obiective tematice ale Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 – 2020
Creştere durabilă
1. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon în toate
sectoarele;
2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
3. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
4. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore;
Creştere inteligentă
5. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;
6. Sporirea utilizării, calităţii şi accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor;
7. Îmbunataţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a celui de
pescuit şi acvacultura;
Prioritate orizontală
8. Consolidarea capacitaţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă;
Crestere favorabilă a incluziunii
9. Promovarea ocupării forţei de munca şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. lnvestiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii.
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1.2.4. Cadrul Strategic de Dezvoltare Teritorială (CSDT România) stabileşte liniile directoare de
dezvoltare teritorială a României la scara regională, interregională, naţională, prin integrarea
relaţiilor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional, corelând concepte le de coeziune şi
competitivitate la nivelul teritoriului.
Scopul CSDT România este de a pune în evidenţă, din perspectiva teritorială integrată,
modalitaţile de valorificare a potenţialului naţional, în vederea recuperării decalajelor de
dezvoltare faţă de ţările europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată a României şi de a
consolida rolul României ca Stat Membru al Uniunii Europene şi ca actor activ în zona Europei
Centrale şi de Est. Documentul urmareşte maximizarea impactului investiţiilor străine şi naţionale,
orientându-le către zone relevante, prin intermediul proiectelor strategice naţionale şi a politicilor
publice elaborate în conformitate cu obiectivele acestuia.
Obiectivul general al CSDT România este asigurarea integrării României în struct urile
Uniunii Europene prin afirmarea identităţii regional-continentale, rolului sau în regiune, creşterea
coeziunii spaţiale şi a competitivităţii si asigurarea unei dezvoltări durabile a României. Obiectivul
general este detaliat în cinci linii directoare majore, obiective strategice majore:
o
o
o
o
o

Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială;
Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane;
Afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată categoriilor de teritorii;
Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături inter-regionale;
Valorificarea patrimoniului natural şi cultural.
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Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei
Viile Satu Mare pentru perioada 2014 – 2020 va avea o
viziune comuna ca cele 11 obiective, menţionate
anterior, ale Cadrului Strategic de Dezvoltare al
României şi cele 5 linii directoare ale obiectivelor
strategice majore ale Cadrului Strategic de Dezvoltare
Teritorială.
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1.3 CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST 2014-2020
1.3.1. Comuna Viile Satu Mare se află în judeţul Satu Mare, judeţ ce aparţine de regiunea de
Dezvoltare Nord- Vest. În Graficul de mai jos sunt reprezentate regiunile de dezvoltare, asa cum
funcţioneaza ele la nivelul anului 2014:

ADR Nord- Vest, împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor relevante în domeniul dezvoltarii
regionale, elaboreaza Planul de Dezvoltare Regională (PDR) ca baza pentru fundamentarea
strategiei naţionale de dezvoltare regională şi a documentelor de programare necesare pentru
urmatoarea perioada de programare 2014- 2020.
Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 al regiunii Nord-Vest va fi un instrument
care sa susţină includerea în strategiile naţionale a obiectivelor de investiţii ce vor contribui la
dezvoltarea socio-economică a regiunii, să fundamenteze domeniile de intervenţie şi necesarul de
finanţare din fonduri europene în perioada urmatoare de programare şi să cuprindă un portofoliu
de proiecte strategice cu impact regional şi local.
PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică
regională şi având drept cadru obiectivele tematice, priorităţile de investiţii şi acţiunile cheie
prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, îşi promovează priorităţile şi
interesele în domeniul economic, social, etc, reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la
elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare 2014-2020.
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Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional oferă o baza strategică esenţială
pentru includerea măsurilor şi a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe
de finanţare indiferent de sursele de finanţare ale acestor programe:
o procesul se desfaşoară în contextul intenţiei regionalizarii politice;
o viziune de dezvoltare adoptată în decursul procesului anterior de planificare, care
acopera intervalul ramas pana în 2020;
o accent mai mare pe politici integrate şi dezvoltarea/finanţarea unor planuri integrate.
Obiectivul major al activităţii Agenţiei de Dezvoltare Nord - Vest – dupa cum reiese din
aceasta strategie – este reprezentat de creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea economico - socială
durabilă a regiunii.
Regiunea Nord-Vest se încadrează în categoria regiunilor cu venituri modeste privind execuţia
bugetară, ceea ce demonstrează posibilităţi limitate de generare a veniturilor la nivelul administraţiei
publice locale şi regionale, demonstrând o capacitate financiară fragilă. De asemenea, s-a constatat
ca există o dependenţă a bugetelor locale faţa de bugetele centrale, datorită competenţelor limitate
privind gestiunea financiară judeţeană şi locală. Marea majoritate a judeţelor se bazează pe subvenţii
de la bugetul de stat, rectificări bugetare, doar 2 dintre judeţe putându-se bucura de o oarecare
autonomie financiară.
Analiza capacităţii administrative şi a infrastructurii locale prin prisma resurselor umane a
demonstrat faptul ca Regiunea se caracterizează printr-un sistem de management al performanţelor
personalului responsabil pentru implementarea proiectelor cu finanţare din FS deficitar, dublat de o
lipsa a remunerarii personalului, ceea ce a condus la o împovarare a angajaţilor cu mai multe sarcini.
De asemenea, tot în categoria capacitate administrativă/ resurse umane, se constată ca Regiunea
este deficitara la capitolul angajaţi în domenii cheie, precum: ingineri constructori, informaticieni sau
arhitecţi. Din analiza organigramelor consiliilor judeţene se constata un numar mare al posturilor
vacante, gradul de ocupare reflectând fie o dimensionare nerealistă a posturilor, fie ca aceste posturi
au fost blocate din anul 2010 şi nu au mai putut fi ocupate.
La nivelul regiunii este sesizată o lipsa a viziunii asupra dezvoltării regionale, o capacitate
redusă de accesare a fondurilor, la acest capitol există disparitaţi interjudeţene, unele dintre judeţe
duc lipsa şi de personal specializat în implementarea proiectelor.
Se constată o colaborare insuficient dezvoltată între administraţia publică şi societatea civilă,
datorită existenţei unor parteneriate care nu sunt suficient de mature, dezvoltate şi care nu susţin şi
dezvolta interesele comunităţii. În acest sens, buna guvernare reprezintă o oportunitate pentru
realizarea parteneriatelor între APL şi societatea civilă determinând creşterea responsabilităţilor
partenerilor.
În ceea ce priveşte serviciile de e-guvernare, la nivelul Regiunii Nord-Vest nu există elemente
specifice, întrucât astfel de servicii nu sunt foarte raspândite sau implementate. Astfel, un numar
redus al instituţiilor sunt înscrise pe site-ul e-guvernare.ro, dintre care cele mai puţine sunt
reprezentate de prefecturi şi unităţi publice.
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Aproape de pieţele europene, cu o relativ bună accesibilitate pe aer, Regiunea Nord-Vest
(Transilvania de Nord) are o poziţie geografică strategică, fiind poarta de intrare în România dinspre
Uniunea Europeană şi Ucraina. Deşi Regiunea este strabătută de 7 drumuri europene, are poziţie
periferică faţă de coridoarele de transport europene. Legătura cu polii importanţi din vecinătate, cu
alte regiuni se face greu.
Pentru a valorifica oportunităţile de dezvoltare, regiunea trebuie să-şi dezvolte şi
modernizeze infrastructura rutieră, feroviară, aeriană şi sistemul intermodal de transport.
Cu o tendinţă pozitivă de creştere a PIB, în conformitate cu ţinta Strategiei de la Lisabona, economia
Regiunii Nord-Vest se bazează în special pe agricultură şi industrie în anumite sectoare tradiţionale.
Forţa de muncă ieftină, deseori bazată pe subcontractări, reprezintă încă principalul vector
competitiv, astfel încât producţia regională este vulnerabilă în faţa competiţiei globale.
Productivitatea scăzută a muncii, calitatea relativ proastă a produselor şi consumul mare de energie
în procesele de producţie sunt puncte extreme de slabe în economia regională. Sectorul servicii este
încă slab dezvoltat, inclusiv la nivelul administraţiei publice, datorită nivelului scăzut de
descentralizare a administraţiei de stat. Gradul de informatizare a societăţii este redus, în ciuda unei
industrii software bine dezvoltate, care este orientată în special spre export. Serviciile contribuiau cu
46,3% la formarea PIBR în 2003 şi cu 32,6% la ocuparea forţei de muncă. Totuşi, agricultura încă
angajează 38,4% (2003) din forţa de muncă regională şi contribuie cu doar 13,6% la PIB regional.
Economia regională este influenţată de un anumit număr de factori pozitivi care ar putea să
se transforme în oportunităţi considerabile de dezvoltare. Diversificarea economiei regionale prin
câteva sectoare de excelenţă, clustere de întreprinderi cu marcă înregistrată şi tradiţie în sectorul
construcţiilor de maşini şi echipamente, apropierea de piaţa europeană şi investiţiile private
semnificative în afaceri imobiliare ar fi câţiva din aceşti factori. Însă majoritatea agenţilor economici,
au investiţii scăzute în C&D, marketing ne-performant, tehnologii şi echipamente încă insuficient
modernizate şi implicit capacitate scăzută de a face faţă presiunii pieţei şi competiţiei europene.
În perioada 2002-2004 cheltuielile totale pentru Cercetare-Dezvoltare la nivelul Regiunii
Nord-Vest (Transilvania de Nord) (ca pondere în total cheltuieli C&D pe ţară) au scăzut de la 6,74% la
3,4%, numai în ultimul an înregistrând o scădere de 1,4%.
Numărul institutelor de cercetare s-a redus în ultimii 15 ani, acestea confruntându-se cu
numeroase probleme de finanţare, de adaptare a activităţii la nevoile sectoarelor economice
(tranziţia de la cercetarea fundamentală la cea aplicativă fiind dificilă), precum şi cu lipsa
infrastructurii suport necesare (aparatură, echipamente) desfăşurării activităţii. Pe de altă parte,
universităţile şi institutele de cercetare cu tradiţie, sunt în plin proces de dezvoltare şi tind spre cooperarea

internaţională.
Printre servicii, turismul este un vector important pentru dezvoltarea economiei regionale
datorită potenţialului natural şi antropic, de valoare ridicată la nivel naţional şi internaţional. Chiar
dacă are un număr mare de structuri şi capacităţi de cazare (locul doi la nivel naţional), un potenţial
diversificat de turism (termal, cultural, montan, rural, cinegetic, religios), număr mare de agenţii de
turism, ponderea contribuţiei turismului la PIB-ul regional este mic. Deşi interesul şi numărul de
turişti este în creştere, avem tradiţie în turismul termal şi balnear, se simte o lipsă de produse turistice
regionale şi suportul pentru crearea unor branduri locale.
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Conform criteriilor OECD, Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) este o regiune semnificativ
rurală, cu un grad de ruralizare mai ridicat chiar şi decât media naţională, cu o pondere a populaţiei
rurale în total populaţie de 47,2% (2004), în scădere totuşi faţă de anii precedenţi. Majoritatea
zonelor rurale (în special zonele montane) sunt dotate cu infrastructură de utilităţi de bază învechită
şi redusă. De asemenea, aceste zone au o economie nediversificată, axată pe desfăşurarea unei
agriculturi de subzistenţă. Produsele agricole sunt prelucrate în unităţi de producţie diversificate
(lapte, carne, panificaţie, conserve) şi răspândite în toată regiunea. Există totuşi o tradiţie puternică
în domeniul artizanatului (lemn, ceramică, sticlă).
Deşi în mediul urban sunt asigurate serviciile de bază, exista şi câteva zone urbane puternic
afectate de săracie şi degradare fizică. Marile oraşe se confruntă cu un trafic intens, în condiţiile în
care există mari deficienţe în transportul public, număr insuficient de parcări şi centuri de ocolire.
Multe localităţi din mediul urban şi rural au reţele de apă slabe calitativ, cu o capacitate insuficientă
de canalizare şi cu o incorectă tratare, depozitare şi reciclare a deşeurilor menajere şi industriale.
Toate municipiile au universităţi, multe din ele cu tradiţie în educaţia ştinţifică/tehnică.
Sistemul de educaţie este rigid şi inflexibil (nu oferă instrumente de învăţare pe parcursul întregii
vieţi), iar calitatea actului educaţional este în scădere. Accesul la educaţie în mediul rural este limitat.
Deşi are o rată scăzută a şomajului (6,5% în 2004), dar în creştere pentru grupa de vârstă 1524 ani, o rată mare de acces a femeilor pe piaţa muncii, Regiunea are o rată de ocupare a forţei de
muncă (56,1% în 2004) departe de ţintele Strategiei de la Lisabona. Există un important deficit de
calificări ale forţei de muncă, cu doar 9,6% din populaţia de 25-64 de ani având educaţie superioară.
Situaţia este înrăutăţită de tendinţa de abandon şcolar şi un nivel scăzut al învăţământului continuu.
Regiunea se confruntă cu o evoluţie demografică negativă, cu speranţa de viaţă de 70,56 ani,
sub media naţională (71,32 ani), cu nivel ridicat al migraţiei externe, în special a forţei de muncă înalt
calificate. Nivelul de trai cuantificat prin PIB/locuitor în termeni de paritatea puterii de cumpărare
este de 27% din media UE-25.
Atractivitatea regiunii este ameninţată de creşterea poluării apei, aerului şi solului .
Poluarea accidentală, cu impact semnificativ asupra mediului, în particular deversarea de
substanţe toxice în pânza de apă freatică, ameninţările de mediu globale, obligă Regiunea să
investească mai mult, în perioada imediat următoare, în managementul mediului.
În urma analizei opţiunilor strategice de dezvoltare a Regiunii, aceasta a optat pentru un
model de dezvoltare policentrică (o politică de dezvoltare susţinută de o reţea de localităţi care au
rol de poli de dezvoltare), ce pune accentul pe creşterea economică prin specializarea funcţională a
teritoriului. În ce priveşte dezvoltarea policentrică a aparut astfel, necesitatea consolidării
potenţialului de antrenare al municipiilor reşedinţe de judeţ (Baia Mare, Bistriţa, Satu Mare-Napoca,
Oradea, Satu Mare, Zalău), precum şi necesitatea consolidării şi/sau creşterii potenţialului de
antrenare a unui minim de alte nouă oraşe, care la sfârşitul perioadei de programare să fie clasificate
pe un rang superior celui actual. Dezvoltarea acestora trebuie să ţină cont, în mod special de
specializarea funcţională , sectorială a teritoriilor din aria de influenţă.
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Descrierea generală a regiunii
Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) a fost creată în baza legii 151/1998 (modificată
prin Legea 315/2004) prin asocierea voluntară a administraţiilor publice locale din judeţele Bihor,
Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj. Ea nu este unitate administrativteritorială şi nu are personalitate juridică. Regiunea acoperă 14% din teritoriul României, numărul de
locuitori fiind de 2,74 milioane (12,7%) situându-se pe locul patru la nivel naţional în privinţa
suprafeţei şi a populaţiei.
Poziţionare geografică
Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) are o poziţie geografică strategică, fiind poarta de
intrare în România dinspre Uniunea Europeană şi Ucraina. În spaţiul naţional, ea se învecinează în
sud cu Regiunea Vest (Banat), în sud-est cu Regiunea Centru (Transilvania-Centru) şi în est cu
Regiunea Nord-Est (Moldova Nord). Din punct de vedere geografic şi ştiinţific regiunea corespunde,
în mare măsură, zonei cunoscute sub numele de ”Transilvania de Nord”, denumire pe care dorim să
o promovăm ca şi brand regional în scop turistic şi investiţional.
Grafic 1. Harta cu regiunile României
1 – NORD-EST (MOLDOVA NORD)
2 – SUD-VEST (MOLDOVA SUD-DOBROGEA)
3 – SUD (MUNTENIA)
4 – SUD-VEST (OLTENIA)
5 – VEST (BANAT)
6 – NORD-VEST (TRANSLVANIA DE NORD)
7 – CENTRU (TRANSILVANIA-CENTRU)
8 – BUCURESTI-ILFOV

Structura administrativ-teritorială
Cele 6 judeţe ale regiunii sunt alcătuite din 42 de oraşe şi 398 de comune (440 unităţi
administrative). Comparând ponderea numărului unităţilor administrative raportat la nivelul
naţional cu ponderea suprafeţei regiunii şi a populaţiei la nivel naţional se poate constata că, în
medie, o unitate administrativă din regiune concentrează un număr mediu de locuitori mai mic pe o
suprafaţă medie mai mică, în general structura administrativă fiind mai fragmentată (la nivelul
judeţelor şi comunelor).
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ANALIZA SWOT A REGIUNII
PUNCTE TARI



Buna accesibilitate pe calea aerului
Importanţa strategică a regiunii din punct
de vedere logistic (Oradea este oraşul
român cel mai apropiat de Budapesta

PUNCTE SLABE



















PIB în creştere
Număr ridicat şi în creştere de
întreprinderi
Existenţa câtorva produse apreciate la
export
Diversificare economiei regionale cu
câteva sectoare de excelenţă
Clustere ale întreprinderilor cu mărci şi
tradiţie în construcţia de maşini şi
echipamente
Proximitatea pieţei europene (graniţe cu
Ungaria)
Creşterea numărului de persoane ocupate
în cercetare
Investiţii private importante în
infrastructura de afaceri















Companii regionale din domeniul
industriei alimentare procesează
produsele agricole locale
 Tradiţie solidă în domeniul meşteşugurilor
(lemn, ceramică, sticlă)






Deşi regiunea este traversată de 7 drumuri
europene, are o poziţionare periferică faţă
de coridoarele trans-europene
Conexiuni nesatisfăcătoare ale oraşelor
regiunii (Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare)
şi Bucureşti, Timişoara, Sibiu)
Reţea necorespunzătoare de drumuri
rapide şi autostrăzi
Lipsa traseelor alternative pentru vehicule
cu tracţiune animală, vehicule agricole şi
biciclişti
Absenţa unui sistem de transport public
durabil
Infrastructuri de transport feroviar
limitate şi învechite (nemodernizate)
PIB regional sub media naţională şi mult
sub cea europeană
Infrastructura ITC foarte slabă
Nivel scazut de competitivitate globală
(Productivitate scăzuta şi consum
energetic ridicat)
Lipsa finanţării marketingului regional
Investiţii scăzute activităţi de transfer
tehnologic, în cercetare-dezvoltare
Balanţa comercială negativă
Resurse financiare limitate ale institutelor
de cercetare pentru a putea trece de la
cercetare fundamentală la ce aplicată, sau
pentru achiziţia de echipamente
Lipsa transferului de tehnologie de la
universităţi la sectorul productiv
Calitatea scăzută a echipamentelor din
sectorul energetic
Pondere mare a populaţiei ocupate în
agricultură (majoritatea peste 50 de ani)
Capacitate scazută de gestionare a
presiunilor generate de libera competiţie
de pe piaţa europeană
Slaba dotare cu utilităţi de bază a celor
mai multe zone rurale (în special a zonelor
montane)
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Economie rurală ne-diversificată,
concentrată pe agricultura de subzistenţă
 Disponibilitatea serviciilor de bază în
 Mare aglomerare a traficului urban
zonele urbane
generată de infrastructura deficitară de
 Existenţa planurilor urbanistice elaborate
transport public, parcări, centuri
pe metodologia dată de Agenda 21 (Baia
ocolitoare
Mare, Oradea, Bistriţa) şi a Planului de
 Numeroase centre urbane afectate de
Dezvoltare Regională
serioase probleme sociale (grad mare de
sărăcie) şi degradare fizică a infrastructurii
Disponibilitate a tuturor serviciilor de interes Slaba calitate a reţelei de distribuţie a apei
general
Capacitate insuficientă a sistemului de
Resurse naturale
canalizare
Arii protejate
Deşeurile solide municipale sunt incorect
separate sau/şi tratate înaintea depozitării.
Grad scazut de reciclare şi valorificare a
deşeurilor.
Număr ridicat de structuri turistice de primire Lipsa de produse turistice şi lipsa suportului
Creşterea numărului de turişti la nivel
pentru dezvoltarea de mărci locale.
regional şi naţional
Procentaj scăzut al contribuţiei turismului în
Număr ridicat de hoteluri şi agenţii de turism PIB
în regiune
Lipsa turismului de nişă
Resurse turistice naturale şi antropice de
Număr redus de centre de informare şi ghizi
mare valoare la nivel naţional şi
autorizaţi
internaţional. Potenţial ridicat pentru un
Absenţa produselor turistice integrate
turism diversificat (balnear, cultural, montan, Infrastructura de acces spre zonele turistice
rural, de vânătoare, rural, religios)
este slab dezvoltată
Distribuţie demografică echilibrată între
Îmbătrânirea populaţiei
zonele urbane şi rurale
Grad ridicat de rigiditate/lipsă de flexibilitate
O pondere ridicată a populaţiei a absolvit
a sistemului de învăţământ (nu oferă
liceul
instrumente de învăţare continuă)
Creşterea constantă a numărului de studenţi Nu există continuitate între educaţia de bază
Toate municipiile reşedinţă de judeţ au
şi procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii
universităţi
Şcolile au un grad redus de dotare cu facilităţi
Tradiţia unui învăţământ tehnic şi ştiinţific de TIC
calitate
Descreşterea nivelului de calitate a educaţiei
Forţă de muncă ieftină
Acces limitat la educaţie în zonele rurale
Rata scăzută a şomajului
Descreşterea ratei de angajare a populaţiei
Grad ridicat de acces pe piaţa muncii a
active
femeilor
Piaţa forţei de muncă este puţin flexibilă şi
adaptabilă
Pondere ridicată a persoanelor ocupate în
sectoare cu valoare adaugată redusă
Rata ridicată de şomaj a tinerilor (15-24 ani)
Rata scazută de participare a adulţilor (24-65
ani) la programe de educaţie şi instruire
Speranţa medie de viaţă sub media naţională
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Sistemul medical are o capacitate limitată de
a satisface nevoile populaţiei; calitatea
serviciilor prestate de unităţile spitaliceşti
este scăzută; acces limitat şi costisitor la
serviciile de sănătate; personal medical
insuficient; distribuţia inegală în teritoriu.
Slaba dezvoltare a sistemului medical de
urgenţă

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Fluxuri importante de capital de la cei plecaţi
la lucru peste hotare
Interes pentru dezvoltarea zonelor
metropolitane
Turismul rural oferă o alternativă viabilă
pentru zonele rurale
Contingentele negociate cu Uniunea
Europeană permit creşterea producţiei
pentru anumite produse agricole utilizate în
industrie (sfeclă de zahăr, lapte, carne de
capră şi porc)
Dezvoltarea pieţei de recilclare a deşeurilor
Numărul mare de utilizatori creează
oportunităţi de investiţii auto-sustenbile în
managementul mediului
Apariţia de zone protejate şi parcuri naturale
Creşterea capacităţii de cazare, ca urmare a
definirii turismului drept sector economic
prioritar
Îmbătrânirea populaţiei va genera un interes
sporit pentru turismul balnear, care va creşte
ca procent din totalul turismului (aprox. 20%
în prezent)
Interes internaţional crescut pentru turismul
în parcuri naturale şi culturale
Dezvoltarea de noi staţiuni – Vârtop, Luna
Şes, Figa şi revitalizarea unora vechi
Obligaţia de creştere a investiţiilor în
cercetare dezvoltare în conformitate cu
obiectivele de la Lisabona
Creşterea cererii pe piaţa forţei de muncă
pentru mână de lucru înalt calificată

Creşterea poluării
Degradarea mediului
Capacitate administrativă insuficientă
Legislaţie europenă complexă pentru
parteneriatele public-privat
Insuficiente venituri la bugetele locale
Creşterea infrastructurilor de slabă calitate
Slaba calitate a utilităţilor publice reduce
atractivitatea regiunii
Grad ridicat de dependenţă de importurile de
energie din Rusia (monopol)
Poluări accidentale cu impact de mediu
semnificativ, în special prin infiltrarea de
substanţe toxice în panza de ape freatice
Neglijarea moştenirilor culturale
Lipsa dezvoltării infrastructurii aferente
drumurilor, căilor ferate şi aeroporturilor în
regiune
Nivel scăzut de cooperare între operatorii de
linii aeriene şi agenţiile de turism
Lipsa marketingului turistic regional
Evoluţii demografice nefavorabile
Costuri de trsansport ridicate
Creşterea migraţie urban-rural
Nivel înalt de emigrare, în special a forţei de
muncă înalt calificate (brain-drain)
Nivel înalt de angajare în economia
subterană.
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VIZIUNE STRATEGICĂ, OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI
Reprezintă rezultatul final al unui proces de consultare şi dezbatere pe tema dezvoltării
durabile şi echilibrate a Regiunii.
Obiectivele şi priorităţile Planului de Dezvoltare Regională Nord Vest 2007-2013 au fost
discutate şi dezvoltate de către parteneri, asigurându-se astfel suportul informaţional şi corelarea cu
starea de fapt.
Viziunea (2027)
,,Comunităţile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înţeleg să valorifice împreună,
respectând principiile dezvoltării durabile resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile istorice şi
interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante care fac din Transilvania de Nord una
dintre cele mai dinamice regiuni europene.
Regiunea Transilvaniei de Nord, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale îndeplineşte un rol
strategic, de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul, Estul, Sudul si Nordul său.
Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor inovativ, “dezvoltare
tehnologică” şi poziţionarea pe pieţele europene a produselor regionale sunt: agricultura, industria
alimentară şi a bunurilor de consum (mobilier şi confecţii), industria de maşini şi echipamente,
turismul şi IT&C.
Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de formare
continuă a adulţilor şi învăţământ universitar fiind recunoscute la nivel internaţional.
Cetăţenii regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativă, cooperantă care, alaturi de un nivel de al
calităţii vieţii ridicat (cu un PIB de 55% din media europeană) fac din Transilvania de Nord una dintre
destinaţiile preferate de investitori şi turişti în Europa Centrala şi de Est.”
Obiective strategice de dezvoltare pe termen mediu şi lung (2027)
Dezvoltarea de avantaje comparative prin investitii in sectoarele de excelenta ale regiunii.
Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, informaţii şi valori
culturale si asigurarea rolului de deservire ca ,,regiune logistica”
Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al Regiunii, în vederea asigurării suportului pentru o
dezvoltare durabilă
Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi patrimoniul
etnofolcloric extrem de bogat al Regiunii.
Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie regională şi trans-regională.
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1.4. CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL ZONA SĂTMARULUI 2014-2020

Teritoriul este bine delimitat şi uşor identificabil: este vorba de localităţile ce se întind în
Sătmarul istoric (din acest motiv denumirea GAL-ului este GAL Zona Sătmar): Viile Satu Mare, Odoreu,
Păuleşti, Vetiş, Botiz, Livada, Micula, Lazuri, Socond şi Dorolţ si o localitate din judetul Maramures,
Bicaz. Teritoriul este omogen, această afirmație bazându-se pe următoarele:
-

-

Există o omogenitate etno-culturală: localitățile de mai sus formează așanumita zonă
Sătmar, cunoscută din cele mai străvechi vremuri ca o zonă bogată în tradiții și obiceriuri
al numeroaselor etnii ce conviețuiesc aici în armonie
Există o omogenitate teritorială: localitățile sunt situate la o distanță relativ scăzută de
reședința de județ, Municipiul Satu Mare (cea mai apropiată la 3 km, iar cea mai
îndepărtată la 30 km), iar între localitățile propuse există suprafețe vecine, fiecare se
învecinează cu cel puțin una din localitățile componente ale GAL-ului.

Din punct de vedere geografic, suprafaţa teritoriului este uniformă, suprafeţele dominate fiind
cele de câmpie. Teritoriul este străbătut de Râul Tur şi cursurile inferioare a râului Someş, precum şi
de Homorodul Nou, Homorodul Vechi, Pârâul Sărat şi alte mici pârâuri. Suprafaţa totală a GAL este de
63425 hectare (634.25 km2) Numărul de locuitori cuprinși în teritoriul pentru care se depune
candidatura: 45387 de locuitori.
Densitatea populației teritoriului respectiv: 71,56 loc/km2.
Priorități
Stabilirea priorităţilor de dezvoltare al GAL au fost realizate în urma consultărilor publice, al
întâlnirilor cetăţeneşti şi al întâlnirilor tematice pe grupe cu reprezentanţii autorităţilor publice,
persoane juridice, ONG-uri şi persoane fizice din teritoriu. Prezentarea metodologiei generale de
realizare a strategiei este descrisă mai larg la începutul acestui document. Menţionăm, că în procesul
de planificare strategică s-au folosit toate posibilităţile audio-vizuale existente la nivelului judeţului
şi al teritoriului vizat, cu scopul să implicăm în acest proces de dezvoltare şi planificare un număr cât
mai mare de locuitori, actori locali, dar şi pentru a mediatiza programul LEADER. Astfel, aceste
mijloace audio-vizuale care ne-au stat la dispoziţie şi ne-au ajutat în relaţionare cu cetăţenii în mod
indirect au fost: internetul (există un blog al GAL, adresă de email, forum de discuţii, etc) şi mass
media (ziare locale, televiziunea locală, posturile locale de radio). Au fost completate numeroase
chestionare on-line şi tipărite, dar în acelaş timp la întâlnirile cetăţeneşti s-au completat numeroase
fişe de proiecte cu idei şi propuneri, ce au constituit un alt element după care ne-am putut ghida în
definirea priorităţilor. Obiectivul final al oricărei dezvoltări propuse sau iniţiate constă în creşterea,
îmbunătărea unei situaţii. În cazul GAL-ului nostru a această situaţie generală este îmbunătăţirea
nivelului de trai al populaţiei locale.
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Principalele probleme cu care se confruntă teritoriul au generat trei domenii cheie care
necesită intervenții:
1. Infrastructură locală necorespunzătoare
2. Capacitatea scăzută de producere de venit al economiei locale
3. Lipsă activități socio-culturale
Au fost adunate ideiile participanţilor care sunt următoarele:
 Viaţa economică profitabilă şi locuri de muncă
 Resurse naturale locale protejate şi valorificate durabil
 Patrimoniu cultural necondiţionat promovat, conservat şi valorificat
 Identitate culturală comunitară valorificată/pe microregiune
 Cetaţeni implicati în dezvoltarea comunităţii, interesati şi stimulati pentru a contribui la
imbunătaţirea calităţii vietii satului, aspectului exterior al satului
 Capacitatea comunităţii şi a autorităţilor de a atrage fonduri, resurse financiare, capacitate
de atragere investitori ridicată.
 Asistenta socială dezvoltata-consiliere
 Proces educational diversificat, stimulant, dezvoltat şi mentinut
 Şcoli dotate şi modernizate, biblioteci şcolare modernizate şi dotate cu cărţi
contemporane şi de actualitate, dotate cu calculatoare şi IT
 Centre de recreere înfiinţate
 Terenuri agricole exploatate, lucrate, grupuri de producători
 Agricultura ecologică
 Viaţa economică prospera şi existenţa locurilor de muncă
 Tineri stimulati şi atraşi de mediul rural, multumiţi de condiţiile găsite, stabiliţi în sat
 Spaţii de recreere

Obiective strategice pe termen lung:
-

Îmbunătățirea calității vieții în teritoriu

-

Întărirea coeziunii socio-economice și a identității teritoriale

-

Dezvoltarea sustenabilă

-

Dezvoltarea identității comunitare – cooperare, capacitate de inovare

Actorii cei mai importanți pentru program sunt tinerii și întreprinderile care sunt capabile
de conservarea valorilor existente și derularea inițiativelor inovative pentru dezvoltarea
economiei locale.
În urma proiectelor vor fi capabili să creeze valori locale care vor avea un rol definitiv în
viitorul teritoriului.
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Pornind din analiza situației – resurse naturale, mediul economic, existența resurselor
umane – doar un program integrat bazat pe parteneriat și concentrarea resurselor poate fi de
succes.
Planul de dezvoltare local este focusat spre conservarea și dezvoltarea valorilor locale.
Valori locale sunt:
 Produse locale, fabricate și elaborate în teritoriu
 Valori culturale și naturale existente în teritoriu
 Experiențe și cunoștințe acumulate de diverși actori legate de dezvoltarea rurală.
Sistemul de măsuri a fost întocmit pe baza analizei diagnostic, al arborelui problemei
și a obiectivelor precum și a sistemului de priorități.
Scopul programelor planificate este protejarea mediului natural, înbunătăţirea imaginii
teritoriului, păstrarea produselor locale şi susţinerea iniţiativelor care întăresc resursele existente.
Obiectivul general al ficărei măsuri este crearea de noi surse de venit viabile, întărirea identităţii
teritoriale, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, dezvoltarea parteneriatelor şi întărirea
integrări.
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Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Viile
Satu Mare pentru perioada 2014 – 2020 va urma
direcţiile de dezvoltare ale obiectivelor Planului de
Dezvoltare
Regională
Nord-Vest
2014-2020.
Reprezentanţii comunei Viile Satu Mare doresc ca prin
proiectele propuse şi implementate sa contribuie la
dezvoltarea socio-economice a regiunii Nord- Vest.
Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Viile
Satu Mare pentru perioada 2014 – 2020 respecta
structura standard a metodologiei Planului de
Dezvoltare Regionala 2014-2020, transmisa de catre
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei
Publice.
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1.5. NECESITATEA UNUI PROCES DE PROGRAMARE LOCALĂ
O comunitate moderna trebuie sa asimileze şi sa promoveze o viziune strategica în ceea ce
priveşte dezvoltarea sa viitoare, iar lipsa ei duce la o activitate administrativa dezordonata, în
cadrul careia se pot rata oportunitaţi şi se consuma inutil resurse preţioase. Experienţa
internaţionala a demonstrat ca proiectele şi programele operaţionale funcţioneaza cel mai bine
atunci când fac parte dintr-un cadru definit, asumat, coordonat şi implementat în interesul
comunitaţii pe care o reprezinta.
Procesul de planificare a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunitaţii
Viile Satu Mare pe o perioada de 7 ani, respectiv 2014-2020. Etapele metodologice principale au
fost urmatoarele:
o realizarea unei analize preliminare,
o stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitaţii Viile Satu Mare,
o analiza sectoriala a domeniilor principale şi
o realizarea documentului strategic.
Principiile care au stat la baza procesului de planificare au fost asigurarea validitaţii
ştiinţifice, implicarea comunitaţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului.
Pentru a funcţiona, însa, planificarea strategica trebuie însoţita de promovarea, la nivelul
administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa
identifice şi sa speculeze oportunitaţile aparute în beneficiul comunitaţii.
Strategia are la baza informaţii obţinute atât de la Institutul Naţional de Statistica, de la
Uniunea Europeana cât şi informaţii obţinute în urma unor studii, rapoarte, cercetari, strategii şi
norme locale, judetene, regionale, naţionale şi europene. A fost de asemenea implicata populaţia
comunei, angajaţii din Primăria Viile Satu Mare.
Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt urmatoarele (CSaTH M., 1993): imagine
asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre
schimbare, orientare spre un câştig durabil. O strategie nu doar reacţioneaza la schimbari, prin
faptul ca ia în considerare influenţele diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţinta, dar
conţine si elemente proactive, construind posibile planuri şi programe ce urmeaza a fi aplicate
pentru diferite situaţii ce ar apare pe parcurs. Principiul acţiunii care sta la baza unei strategii de
dezvoltare se datoreaza faptului ca ea este compusă de programe, a căror aplicare implica acţiune
concretă direcţionata spre îmbunataţirea situaţiei regiunii ţintă.
Orientarea spre schimbare reiese din faptul ca strategiile urmaresc elaborarea unui pachet
de programe care, odata implementate, sa duca la schimbare pe plan social, la o mai buna
valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea activitaţilor de dezvoltare în concordanţa cu
procesele înregistrate pe plan local.
Strategia de dezvoltare locala a comunei Viile Satu Mare s-a realizat la iniţiativa
autoritaţilor locale. Prin intermediul Strategiei se permite administraţiei publice si celorlalţi
actori locali (cetaţeni, societaţi comerciale etc.) sa îşi planifice acţiunile, dezvoltarea si afacerile,
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astfel încât sa raspunda nevoilor locale şi sa valorifice oportunitaţile de dezvoltare identificate de
Strategie.
Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o
metodologie precisa, care a inclus elemente importante de implicare directa a comunitaţii locale,
prin solicitarea de puncte de vedere, interviuri, plecând de la premizele ca reprezentanţii şi liderii
locali au interesul, bazele şi cunoştinţele necesare pentru a reprezenta diversele interese locale.
Lipsa exerciţiului democratic de implicare constructiva în viaţa comunitaţii şi unicitatea acestui gen
de activitate în mediul comunei, a facut dificila realizarea acestui aspect metodologic. Astfel,
elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a presupus un efort asumat de catre autoritatea executiva
de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de consultanţa.
Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape:
Culegerea datelor
În aceasta etapa s-a urmarit evaluarea şi nevoilor pieţei forţei de muncă, baza economică
a localităţii, analiza capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării economice locale.
Aceste informaţii au f ost obţinute fie direct de la beneficiarii strategiei (angajaţii Primariei şi
locuitorii comunei Viile Satu Mare) şi din surse statistice oficiale. Pentru aceasta etapă principalul
tip de activitate este culegerea datelor care sa permită o diagnoză cât mai clară a spaţiului
pentru care s-a elaborate planul de dezvoltare locală.
Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, plasare
geografica, factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populaţie (mărimea populaţiei,
densitatea, evoluţia şi factori de creştere ai populaţiei), locuinţele (dotarea locuinţelor cu apă şi gaze
naturale, vechimea şi siguranţa locuinţelor, materialele de construcţie folosite etc), echiparea
localitaţii în sistem centralizat (apa, iluminat public, gaze natural, racordarea la reţele de telefonie,
acces la căile de transport publice sau private), sociale (învaţamânt, comunicaţii, mortalitate
infantilă etc), mediu şi ecologie (apă, aer, sol, păduri).
S-a urmărit de asemenea şi identificarea atractivităţii localităţii din punct de vedere al
turismului, a posibilitaţilor de petrecere a timpului liber, s-au identificat spaţiile verzi şi
evenimentele culturale anuale sau specifice zonei.
Aceasta cercetare s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale
constantându-se dificultăţti, în principal, datorita lipsei de integrare si coordonare a informatţiilor
locale, precum si lipsei unui mod sistematic si computerizat de arhivare a datelor care sa faciliteze
sortarea si aranjarea multicriteriala a acestora.
Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea agenţilor de dezvoltare locală
(instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, întreprinzatori privaţi, biserica, şcoala etc).
Tehnica folosită a fost aceea a anchetei sociologice. Astfel aflăm atât gradul de implicare al agenţilor
enumeraţi pentru bunul mers al localităţii dar şi imaginea pe care aceştia o au la nivelul localitaţii
şi în exteriorul ei.
Culegerea datelor s-a facut prin observaţii pe teren, interviuri, chestionare, dezbateri
publice.
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La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localitaţii, piatra de temelie
pentru elaborarea strategiei viitoare a localitaţii.
Stabilirea strategiei de dezvoltare locală
Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses), oportunitaţile
(Opportunities) şi ameninţarile (Threats) existente la nivelul comunei Viile Satu Mare. Au fost
de asemenea identificate forţele externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv fie negativ în
dezvoltarea ulterioara a localităţii.
Se obţin aşadar direcţiile de dezvoltare locală.
a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor pentru care
a fost elaborată strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală
implicaţi în procesul elaborarii strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva domenii
strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi in identificarea obiectivelor
operaţionale
b) Obiective operaţionale de dezvoltare în teritoriul supus investigaţiei. Programul operativ
de dezvoltare locală trebuie gândit de catre grupul de lucru ca un sistem coerent privind
dezvoltarea localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, cel mai important
considerent trebuie sa fie iniţierea unor proiecte de dezvoltare convergente în vederea atingerii
obiectivelor stabilite. Condiţia de baza pentru dezvoltare locală este pastrarea tradiţiilor economice
şi sociale comunitare. Astfel se ajunge la situaţia în care, pe baza realităţii existente se pun bazele
dezvoltării durabile a comunităţii.
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În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza
elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, și anume:

Comuna
Viile Satu Mare
Dezvoltare
economica

Crearea
locuri de
munca

Program de
formare
profesionala

Dezvoltare
infrastructura

Competitivitate

Confort
social

Cresterea
atractivitatii

Cultural
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Selectarea proiectelor de dezvoltare locală
În aceasta etapa se analizeaza posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce vor fi prinse
în strategia de dezvoltare locala. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, funcţie de gradul de
implicare a agenţilor dedezvoltare, de perioada necesara pentru implementare şi de locul acestora
pe agenda persoanelor sau a organizaţiilor însarcinate cu implementarea lor. Este obligatorie o
discuţie şi o analiza constructiva cu autoritaţile publice locale, deoarece ele sunt cele care pot da
raspuns privitor la fondurile disponibile în bugetul local pentru finalizarea proiectelor propuse.
Am intrat de asemenea în contact cu serviciile deconcentrate ale ministerelor, autoritaţi judeţene,
companii naţionale care activeaza pe raza judeţului Satu Mare şi în comuna Viile Satu Mare cu scopul
de a alege eventuale propuneri de proiecte ce pot spori şi dezvolta localitatea. Selectarea
proiectelor are în vedere mai multe aspecte: proiectul sa conduca la o îmbunataţire reala a vieţii
comunitatii, urmarile lui sa fie suficient de consistente încât sa afecteze o parte importanta a
comunitaţii, sa existe sau sa poata fi gasite resurse necesare pentru rezolvarea lui.
Aceasta etapa face şi o analiza privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, atât din punct
de vedere al comunitaţii dar şi al economiei si al nevoilor populaţiei.
Construcţia planurilor de acţiune
Aceasta etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, etape ce ţi n mai
mult de partea strategică. Construcţia planurilor de acţiune pregateşte planurile de acţiune,
precizează toate resursele financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru finalizarea fiecarui
proiect) fie ca este vorba de resurse din bugetul local, bugetul judeţean, naţional sau european sau
surse financiare externe ale agenţilor economici). Deşi în faza iniţiala pot fi identificate mai multe
posibile scenarii de dezvoltare, în aceasta etapa sunt alese acelea care asigura comunei cele mai
mari posibilitaţi de progres şi de creştere a nivelului de trai la nivelul populaţiei.
În vederea atragerii de finantări nerambursabile, dupa etapa de prioritizare a nevoilor
locale se va analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu obiectivele existente la
nivelul programelor europene. Primul lucru la care ar trebui sa se gândească cei ca re concep un
proiect este cel legat de rezultatele obţinute ca urmare a implementării cu succes a proiectului.
Proiectul reprezintă un instrument sau oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor obiective
strategice. Daca proiectele nu sunt vazute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea sa nu
aibă nici un efect asupra dezvoltării zonei.
Se finalizează de asemenea şi specificaţiile tehnice ale proiectelor (studii ce sunt necesare
pentru fiecare proiect – de fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul pentru implementarea
proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar putem considera ca etapa de construcţie a
planurilor de acţiune este o etapă de implementare, de verificare şi monitorizare a proiectelor,
dupa ce acestea au fost identificate.
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Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Viile
Satu Mare pentru perioada 2014 – 2020 va urma
direcţiile de dezvoltare ale obiectivelor Planului de
Dezvoltare Regionala Nord - Vest 2014-2020.
Reprezentanţii comunei Viile Satu Mare doresc ca prin
proiectele propuse şi implementate sa contribuie la
dezvoltarea socio-economică a regiunii Nord - Vest.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Viile
Satu Mare pentru perioada 2014 – 2020 respecta
structura standard a metodologiei Planului de
Dezvoltare Regionala 2014-2020, transmisă de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
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1.6. ACTORII IMPLICAŢI
Reprezentanţii departamentelor, unităţii administrativ teritoriale Viile Satu Mare, vor face
toate demersurile necesare atingerii obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Viile Satu
Mare pentru perioada 2014 – 2020.
Numele şi Prenumele

Departamentul

Primar

Szűcs Szabolcs

Viceprimar

Pintea Tiberiu

Secretar

Bernat Manuela Eva

Structura primariei pe departamente:
Compartiment Contabilitate Achiziții
Publice

Cherecheș Alexandru
Micu Marcela
Roșca Maria Daniela
Badiu Fanica

Comportament Administrație și
Gospodărire Comunală

Kuki András
Ulici Zamfir
Rácz Paul
Ábel Tiberiu
Naghi Ștefan

Compartiment juridic și Agricol

Danciu Elena Nicoleta
Gyulai Ecaterina

Compartiment de Autoritate Tutelară

Farkas Ilona

Compartiment Cultură și Sport

Marian Eva
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