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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. 

 

1.1 CORELAREA CU STRATEGIA „EUROPA 2020” 
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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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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. 

1.2 CORELAREA CU CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI 2014 – 2020 
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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 s i  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  s i  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 
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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 s i 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. 
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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 verificarea conformităţii administrative; 
o verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului); 
o evaluarea tehnica şi financiară; 
o 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 Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială; 
o Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane; 
o Afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată categoriilor de teritorii; 
o Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături inter-regionale; 
o Valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

16 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 15-
24 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. 

 
 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

21 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

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 administrativ-
teritorială 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 

 
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). 

 
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
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ANALIZA SWOT A REGIUNII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Buna accesibilitate pe calea aerului 
 Importanţa strategică a regiunii din punct 

de vedere logistic (Oradea este oraşul 
român  cel mai apropiat de Budapesta  
 

 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 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  

 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 

 Companii regionale din domeniul 
industriei alimentare procesează  
produsele agricole locale  

 Tradiţie solidă în domeniul meşteşugurilor 
(lemn, ceramică, sticlă)  

 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 
zonele urbane  

 Existenţa planurilor urbanistice elaborate 
pe metodologia dată de Agenda 21 (Baia 
Mare, Oradea, Bistriţa) şi a Planului de 
Dezvoltare Regională 

 Mare aglomerare a traficului urban 
generată de infrastructura deficitară de 
transport public, parcări, centuri 
ocolitoare  

 Numeroase centre urbane afectate de 
serioase probleme sociale (grad mare de 
sărăcie) şi degradare fizică a infrastructurii  

Disponibilitate a tuturor serviciilor de interes 
general  
Resurse naturale 
Arii protejate 

Slaba calitate a reţelei de distribuţie a apei  
Capacitate insuficientă a sistemului de 
canalizare  
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 
Creşterea numărului de turişti la nivel 
regional şi naţional  
Număr ridicat de hoteluri şi agenţii de turism 
în regiune 
Resurse turistice naturale şi antropice de 
mare valoare la nivel naţional şi 
internaţional. Potenţial ridicat pentru un 
turism diversificat (balnear, cultural, montan, 
rural, de vânătoare, rural, religios)  

Lipsa de produse turistice şi lipsa suportului 
pentru dezvoltarea de mărci locale. 
Procentaj scăzut al contribuţiei turismului în 
PIB  
Lipsa turismului de nişă 
Număr redus de centre de informare şi ghizi 
autorizaţi 
Absenţa produselor turistice integrate 
Infrastructura de acces spre zonele turistice 
este slab dezvoltată 

Distribuţie demografică echilibrată între 
zonele urbane şi rurale 
O pondere ridicată a populaţiei a absolvit 
liceul 
Creşterea constantă a numărului de studenţi 
Toate municipiile reşedinţă de judeţ au 
universităţi 
Tradiţia unui învăţământ tehnic şi ştiinţific de 
calitate  
Forţă de muncă ieftină 
Rata scăzută a şomajului 
Grad ridicat de acces pe piaţa muncii a 
femeilor  

Îmbătrânirea populaţiei 
Grad ridicat de rigiditate/lipsă de flexibilitate 
a sistemului de învăţământ (nu oferă 
instrumente de învăţare continuă) 
Nu există continuitate între educaţia de bază 
şi procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii 
Şcolile au un grad redus de dotare cu facilităţi 
TIC  
Descreşterea nivelului de calitate a educaţiei  
Acces limitat la educaţie în zonele rurale  
Descreşterea ratei de angajare a populaţiei 
active  
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 fost  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
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tate

Confort 
social
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atractivitatii

Cultural Agrement
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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. 

  
 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

35 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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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. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. ACTORII IMPLICAŢI 

Departamentul Numele şi Prenumele 

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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APITOLUL II  

PROFILUL COMUNEI VIILE SATU MARE 

  

 

 

 

 

 

 

 

C 



 

 

                STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

38 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

2.1. LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 
 
 Comuna Viile Satu Mare este situată în partea de  de nord-vest a județului Satu Mare la o 
distanță de 20 km față de municipiul Satu Mare. Are in administrație următoarele localități: Viile Satu 
Mare - resedința de comună, respectiv satele Tătărești, Tireac, Medișa si Cionchești. 
     Până în anul 1945, administrativ teritorial, localitatea Viile Satu Mare a aparținut orașului 
Satu Mare, astfel a fost suburbia orașului. Numele provine din "viile Sătmarului" prima înscriere in 
acte datând din anul 1430.  
 Situată într-o zonă de trecere între Câmpia Someşului şi Culmea Codrului, pe o parte, comuna 
este înconjurată de pădure, iar în cealaltă parte se deschide spre câmpie Este o zonă colinară cu 
pământ argilos, sărac în apă potabilă. 
 Coordonatele comunei sunt 47°40'0" N şi 22°57'0" E în format DMS (grade, minute, secunde) 
sau 47.6667 şi 22.95 (în grade zecimale). Poziţia sa UTM este FT48 iar referinţa Joint Operation 
Graphics este NL34-03.  Fusul orar standard pentru Viile Satu Mare este UTC/GMT+2, însă, când se 
aplică ora de vară (DST), fusul orar actual este UTC/GMT+3. 
 
 Comuna Viile Satu Mare se invecineaza la: 
 -  nord cu municipiul Satu Mare, comuna Păulești, comuna Culciu, 
 -  vest cu orașul Ardud, 
 -  sud cu comuna Socond, 
 -  est cu comuna Homoroade.  
 
 Suprafața administrativă a comunei Viile Satu Mare este de 8059 ha din care: 
 - teren agricol 6797 ha 
 - terenul intravilan pe localități se imparte astfel: 

 - Viile Satu Mare - 925 ha, 
 - Tătărești - 173 ha, 
 - Tireac - 15 ha, 
 - Cionchești - 50 ha, 
 - Medișa 99 ha. 

 

2.1.1 Cadrul natural 

 

 Comuna Viile Satu Mare este situată la o altitudine de 168 metri deasupra nivelului mării şi 
are o populaţie de 3514 locuitori. 

 Până în zilele noastre, Viile Satu Mare a rămas o zonă bogată în vii și pomi fructiferi. Este o 
zonă colinara, cu pământ argilos. Canalul Homorod trece prin localitate. Există la nivelul comunei și 
câteva plante ocrotite prin lege printre care amintim: lalaleaua pestrita si narcisa. Pădurile sunt în 
majoritatea de fag și de salcâm. 



 

 

                STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

39 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

 Pe teritoriul comunei Viile Satu Mare nu există industrii cu emisii poluante semnificative, atât 
în aer cât şi în apă.  
 În mod similar, prin monitorizarea lunară a emisiilor de poluanţi din aer, efectuată de către 
APM Satu Mare, pe baza probelor de pulberi sedimentabile recoltate în diverse localități ale GAL 
Zona Sătmar, se constată că la analizele gravimetrice şi cele de metale grele nu s-au depăşit limitele 
maxime admise (17 g/m2 /lună). 
 Terenurile agricole sunt teritoriul unde apar cele mai multe specii suderale şi buruieni dintre 
care multe sunt elemente noi adventive în flora acestui ţinut şi care sunt foarte rezistente şi reu de 
combătut chiar şi cu cele mai performante ierbicide. 
 Pomii fructiferi se întâlnesc atât în grădinile din vatra localităţii cât şi în afara localităţii. Dintre 
aceştia se dezvoltă mai bine prunul, cireşul, vişinul, nucul, mărul şi părul. Viile de aici sunt cunoscute 
din vechime fiind printre ocupaţiile de bază alocuitorilor din cele mai vechi timpuri. 
 Fauna acestor locuri, pe cât de diversă pe atât de bogată, ea fiind reprezentată de iepuri, vulpi 
şi dihori. Aici fauna a suferit o serie de modificări, datorită schimbărilor survenite în covorul vegetal 
al teritoriului.  
 Densitatea cea mai mare a populaţiilor de vulpi se înregistrează în zona deluroasă şi în păduri, 
dar şi acestea sunt foarte rare din cauza bolilor şi a vânatului intensiv. În zonă apare frecvent şi 
veveriţa. Efectivele de iepuri s-au redus foarte mult, sporadic se mai găsesc pe terenurile deschise 
din zonă. Fauna de păsări a teritoriului este destul de bogată, fiind reprezentată prin: piţigoi, gaiţa, 
mierla, privighetoarea, ciocănitoarea, graurele, berzele şi cucul. Fazanul, pasăre originară din Caucaz, 
a fost colonizat în diferite părţi ale judeţului răspândidu-se şi în zona comunei Viile Satu Mare. Dintre 
reptile se găsesc mai multe specii de şerpi de apă şi de uscat printre care şi şarpele orb, şopârla de 
câmp, ariciul, guşterul şi mai multe specii de broaşte. 
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2.1.2. Clima 
 
 Judeţul Satu Mare  este situat în partea de NV a ţării în bazinul inferior al Someşului, este 
delimitat la Nord de frontiera României cu Ucraina, la NV cu frontiera cu Ungaria, la SV se 
învecinează cu judeţul Bihor, la SE cu judeţul Sălaj, iar la E cu judeţul Maramureş. 

 Clima temperat continentală cu veri călduroase, ierni friguroase şi precipitaţii bogate, 
prezintă mici diferenţe între zona de câmpie şi zona deluroasă. 
 Natura, un întreg ce poate fi înţeles corect numai în urma analizei elementelor componente 
cu multă atenţie şi obiectivitate, impune investigaţii de detaliu din diferite domenii, ale căror 
rezultate se înscriu în personalizarea unor regiuni sau arii geografice de care depinde însăşi viaţa 
socială a populaţiei care o locuieşte. 
 Clima, prin efectele sale multiple asupra mediului în care se desfăşoară modelarea reliefului 
şi a substratului geologic, îşi pune puternic amprenta în caracterul geografic regional.  
 
2.1.3. Solul 
 
 Situarea teritoriului comunei Viile Satu Mare într-o zonă deluroasă şi o zonă de câmpie implică 
abordarea lor separat. Zona deluroasă şi forestieră reduce mult varietate solurilor. În general aici 
predomină solurile brune de pădure mai ales cele podzolite şi pseudo-gleizate, datorită varietăţii 
formelor de relief (versanţi cu diferite expoziţii si înclinări, poduri plane, culmi variat dezvoltate, 
terase etc.) aceste soluri nu formează zone clar delimitate, distribuţia lor geografică fiind 
determinată mai ales de condiţiile locale de drenaj natural şi de textura depozitelor de solidificare. 
Solurile silvestre podzolice sunt răspândite, în special pe poduri, culmi, versanţi slab înclinaţi şi 
terase acoperite cu depozite zinc. Prezenţa solurilor brun de pădure este legată de culmi înguste, 
versanţi slabînclinaţi sau depozite argilo-mănoase.  
 În zonele cu relief fragmentat, datorită eroziunii puternice, au o largă răspândire reglo-solurile 
existente cu soluri silvestre brune şi podzolice în diverse grade de eroziune. Pentru caracterizarea 
tipurilor de sol de câmpie din zonă, este necesar să aruncăm o scurtă privire asupra factorilor 
policlimatici, a influenţei acestora privind geneza solurilor de câmpie. 

 
 2.1.4. Flora şi fauna  

 

 La nivelul comunei există câteva plante ocrotite prin lege printre care amintim: lalaleaua 
pestriță și narcisa. 
 Vegetaţia erbacee din silvostepă este reprezentată de pajişti şi tufărişuri xerofile 
asemănătoare cu cele din stepă, precum şi de pajişti mezofile, mezohigrofile şi higrofile (în locuri 
umede). Pajiştile xerofile sunt edificate în principal de către păiuşul stepic (Festuca valesiaca) şi colilie 
(Stipa lessingiana), dar care în mare parte sunt fie desţelenite şi 25 transformate în terenuri agricole 
sau pârloage, fie degradate datorită suprapăşunatului. Pe coamele şi versanţii dunelor de nisip se 
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întâlnesc tipuri artificiale de păduri, compuse din: salcâmete, plopete de plopi hibrid (pe suprafeţe 
plane şi interdune largi) şi salcâmete cu subarbore de soc negru (diseminate în spaţiile interdunale 
umede).  

2.1.5. Resurse naturale 

 În fondul naţional de resurse/rezerve sunt înregistrate următoarele grupe de resurse/rezerve 
minerale: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu, şi roci aluminifere, de metale nobile, 
radioactive, de pământuri rare şi disperse, sărurile haloide, substanţele utile nemetalifere, rocile 
utile, pietrele preţioase şi semipreţioase, nămolurile şi turbele terapeutice, rocile bituminoase, 
gazele necombustibile, apele geotermale , gazele care le însoţesc, apele minerale naturale (gazoase 
şi plate) apele minerale terapeutice precum şi produsul rezidual minier din haldele şi iazurile de 
decantare. 

2.1.6. Populaţia 
  

 În urma recensământului din anul 2011, populaţia comunei Viile Satu Mare se ridică la 3.514 
locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.242 de 
locuitori. Nu există o etnie majoritară, locuitorii fiind maghiari (41,26%), români (40,52%) și romi 
(13,38%). Pentru 4,21% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 
confesional, nu există o religie majoritară, locuitorii fiind ortodocși (38,1%), reformați (37,59%), 
greco-catolici (12,41%), romano-catolici (4,18%) și penticostali (1,85%). Pentru 4,52% din populație, 
nu este cunoscută apartenența confesională 
 Graficul de pe prima linie este prezentată evoluția demografică a localității de-a lungul 
istoriei, iar graficele de sub acests prezintă distribuția populației după naționalitate și religie la 
recensământul din anul 2011. 
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Densitatea populaţiei este de 80,59 locuitori/km² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortodocsi
38%

Reformati
38%

Greco-Catolici
12%

Necunoscuta
5%

Romano-Catolici
4%

Martorii lui Iehova
1% Penticostali

2%

Componenta confesională

Ortodocsi

Reformati

Greco-Catolici

Necunoscuta

Romano-Catolici

Martorii lui Iehova

Adventi;ti de ziua a 7a

Bapti;ti

Penticostali



 

 

                STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

44 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

2.1.7. Scurt istoric 
 
 
 Localitatea Viile Satu Mare aparținea mai demult orașului Satu Mare, constituind un cartier 
al acestuia de unde i se trage de altfel și denumirea. Numele provine din "viile Sătmarului" prima 
inscriere în acte datând din anul 1430. Este o zona colinară, cu pământ argilos foarte sărac in apa 
potabila. Cândva aceste teritorii au fost acoperite de păduri și vii care se aflau în proprietatea 
nobililor din Satu Mare. Primii locuitori s-au ocupat cu defrișarea pădurilor, agricultura și cultivarea 
viței de vie. În anul 1703 curuții au incendiat orașul Satu Mare și o parte a populației s-a refugiat în 
pădurile de pe dealurile din jur.  

Numărul locuitorilor comunei Viile Satu Mare a crescut și datorită faptului că în 1769 locuitorii 
reformați din Ardud au fost alungați de către catolici, iar o mare parte a lor s-au stabilit în Viile Satu 
Mare. Până în anul 1945, administrativ teritorial, localitatea Viile Satu Mare a aparținut orașului Satu 
Mare, astfel a fost suburbia orașului. 
 Descoperirile arheologice din epoca străveche, cât şi din toate perioadele istorice de pe 
teritoriul judeţului Satu Mare, zona Ardudului şi zona Codrului cum sunt cele de la Oarţa, Stâna, 
Soconzel, Homoroade, Medieşu Aurit şi multe altele, precum şi descoperirea tezaurelor monetare 
din îmrejurimile Ardudului, cum sunt cele de la Răteşti, Ghirişa, Viile Satu Mare, ne dovedesc 
existenţa locuitorilor din această zonă, poziţia geografică oferind condiţii bune pentru existenţa şi 
continuitatea vieţii omeneşti pe aceste teritorii. 
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3.1 AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Singura șansă a Romaniei pentru dezvoltarea agriculturii constă în 
alocarea masivă, dar rațională, daca se poate optimă, de capital investițional 
în infrastructura rurală, echiparea, teritoriului agricol modernizarea 
exploatațiilor agricole, extinderea intreprinderilor de stocare procesare a 
produselor agroalimentare (nu numai cereal) precum și sporirea capitalului de 
exploatare, atât din surse proprii cât și din credite bancare avantajoase, 
acordat fermelor agricole prin care să se susțină nivelele de producție propuse 
în continuare pentru orizonturile 2012, 2020, 2025, 2030. 

 Se estimează că România are un potențial alimentar, la orizontul 2030, 
pentru 38.5 mil.persoane, respectiv un disponibil pentru export și pentru 
consum nealimentar de materii prime agricole de circa 49 – 50 mld. €. 

 Conform ultimelor statistici se vehiculeaza tot mai mult ca agricultura 
să devină ramura de success a Romaniei. Există peste 22.000 de cereri de la 
tineri care vor beneficia de măsura de instalare, prima sesiune de cereri de 
proiecte aferentă masurii 112 – “Instalarea tinerilor fermieri” a fost deschisă 
în decembrie 2008. Până la jumătatea lunii octombrie 2012, AFIR a incheiat 
contracte pentru instalarea în mediul rural a 9.197 de fermieri cu vârsta sub 
40 de ani. 
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3.1.1. Producţia vegetală 
 

 Dezvoltarea Agriculturii 

Scopurile politicii agricole comune consistă în garantarea pentru agricultori a unui nivel de 
trai crescut, în a furniza consumatorilor alimente de calitate la preţuri echitabile precum şi de a păstra 
patrimoniul rural. Această politică a urmat evoluţia societăţii, încercând să vină în întâmpinarea 
noilor cerinţe ale populaţiei. Din această cauză calitatea alimentelor, protecţia mediului prin 
utilizarea biocombustibililor au câştigat o importanţă aşa de mare în ultima perioadă de timp. 

 Politica Agricolă Comună (PAC) este politica UE cea mai integrata şi care primeşte o cotă 
importantă din fondurile comunităţii europene. Acordând o mai mare atenţie la igiena şi calitatea 
produselor alimentare, ne dorim să facem primii paşi spre piaţa extrem de competitivă a 
producătorilor agricoli din UE.   

 Deși agricultura deține cea mai mare pondere în cadrul economiei locale a comunei, acest 
sector este slab dezvoltat, fiind caracterizat de existenta a numeroase gospodării neviabile din punct 
de vedere economic. În general se practică agricultură în ferme de subzistență și nu agricultură 
intensivă, în exploatații agricole. 

Producătorii  nu  sunt  asociați  în  grupuri  de  producători,  iar  lipsa  mijloacelor  de 
exploatație agricolă moderne, precum si gradul ridicat al fragmentării proprietătilor, conduc la o  
productivitate  a  muncii  foarte  scăzută.  Serviciile agricole sunt de asemenea foarte slab dezvoltate. 

Anumite  zone  din  comună nu au fost cooperativizate,  în  timp  ce  altele  au  fost 
cooperativizate. După evenimentele din decembrie 1989, au avut loc transformări importante în 
viaţa ţăranului.   Prin   legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, ţăranii au fost reîmproprietăriți cu 
propritățile  luate  în  urma  cooperativizării forţate a agriculturii în 1962. Reîmproprietărirea ţăranilor  
a  creat  mari  greutăţi  în  exploatarea  pământului,  efectiv  în  anul 1989,  nici-un  ţăran  nu  deţinea 
un  tractor,  muncind  pământul  cu  atelaje  cu  tranţiune animală. Au urmat o serie de stimulente 
acordate de guvern către micii agricultori ceea ce a dat posibilitatea cumpărării de către mulţi 
agricultori de tractoare, pluguri, discuri, grape, alte utilaje agricole. Cu  toate  acestea,  în  anumite  
zone,  încă  și  în  prezent,  se folosesc  unelte agricole cu tracțiune animală. 

Terenurile  cultivabile  reprezintă  un  potențial  real  pentru  dezvoltarea  agriculturii 
ecologice,  având  în  vedere  că  îngrășămintele  folosite,  atât  în  trecut  cât  și  în  prezent,  sunt 
gunoiul de grajd și ceea ce rezultă în urma „stăulitului” (în perioada de vară si toamnă se ține turma 
de oi, pe terenurile unde urmează aseara și însămânța pentru noua cultură). Deși există premisele 
dezvoltării agriculturii ecologice, ca instrument important în conservarea naturii si de revitalizare a 
microregiunii, populația nu cunoaște avantajele acestei forme de agricultură si nici condițiile 
concrete de practicare și de certificare a produselor. 
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Principalele sectoare agricole din comună sunt: 
- cultura  plantelor  cerealiere  (porumbul,  grâul,  ovăzul,  floarea  soarelui  -  în  procent redus) 
- cultura viței de vie 
- cultura pomicolă 
- creșterea animalelor. 
 
Accentul care se pune pe dezvoltarea rurală comportă investiţii majore în silvicultură, 

valorificarea peisajului cu scopuri recreative – turism rural, biodiversitate, diversificarea economiei 
rurale, protecţia mediului rural, crearea de locuri de muncă, toate acestea având ca ultim scop 
creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei noastre. 

Un punct forte pe care îl vom utiliza în avantajul nostru îl reprezintă calitatea terenurilor 
agricole puţin contaminate datorită unei agriculturi care nu respectă mediul. Produsele pe care dorim 
să le promovăm vor face parte din seria produselor biologice, atât animale, cât şi vegetale. 
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Fondul funciar în comuna Viile Satu Mare 

Comuna are un fond forestier de 1246 ha.  
Se poate remarca de asemenea că o suprafață reprezentând 544 ha acoperită cu pășuni, și 

alte 441 ha de teren sunt acoperite cu fânețe.  

 

 
Suprafața fondului funciar după modul de folosință, pe județe și localități 

 
Modul de folosință pentru suprafața agricolă     Ani 

Anul 2014 
UM: Ha 
Hectare 

Total    8059 
Agricolă    5825 
Arabilă    4333 
Pașuni    544 
Fânețe    441 

Vii și pepiniere viticole    159 
Livezi și pepiniere pomicole    348 

Terenuri neagricole total    2234 
Păduri și altă vegetație forestiera    1246 

Ocupată cu ape, bălți    - 
Ocupată cu construcții    239 

Căi de comunicații și căi ferate    102 
Terenuri degradate și neproductive    647 
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Suprafata cultivata cu principalele 

culturi 
Hectare 
(2003) 

Tone 
(2003) 

Grâu, secara 247 700 
Porumb boabe 1300 3465 
Floarea soarelui 275 338 
Sfeclă de zahăr 10 150 
Cartofi 60 480 
Legume 140 815 
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3.1.2. Zootehnia 
 

Creşterea animalelor este de asemenea o activitate importantă, locuitorii comunei s-au 
ocupat de-a lungul timpului cu creşterea animalelor pentru asigurarea necesităţilor de hrană ale 
familiei. Locuitorii nu întreţin ferme specializate pentru o anumită categorie de animale şi nici pentru 
comercializare decât la o scară redusă (în târgurile locale), fără a fi orientaţi spre piaţă. Se constată 
o mare diversitate a categoriilor de animale crescute in gospodarii. Este de remarcat numărul mare 
de cabaline folosite pentru tracțiune, cu toate că în ultimii ani numărul cailor folosiți pentru 
agricultură a scăzut, ceea ce face să se dezvolte o nouă nișă de importanță turistică. prin folosirea 
cailor pentru echitație pentru petrecrea timpului liber în natură. Acest lucru se datorează faptului ca 
un număr tot mai mare de tractoare au fost achiziționate pentru agricultură. 

  În domeniul creşterii animalelor, comuna are înregistrate următoarele efective de animale: 

Bovine – 505 cap., Cabaline – 160 cap., Ovine – 2000 cap., Caprine – 96 cap., Porcine – 486 cap., 
Păsări – 3110 cap., Iepuri – 185 cap., Albine – 410 fam. 

În  ceea  ce  privește  creșterea  animalelor,  în  comună,  pe  primul  plan  este creșterea  
păsărilor,  urmată  de  creșterea ovinelor. Aceasta este favorizată  de suprafețele  însemnate  de  
pășuni  și   fânețe existente, mai  ales  în  zonele piemontane. 
 Vaccinarea  şi  tratarea  bolilor  la  animale  este  asigurată  în  cadrul  Circumscripţiei 
Veterinare   existente  în  comună,   de   către   cadre   specializate,   care   asigură   atât procurarea  
de  medicamente  de  uz  veterinar,  aplicarea  tratamentelor  necesare  la  animale  şi respectiv  
realizarea  acţiunilor  de  vaccinare  derulate  la  nivel  naţional,  conform  prevederilor legale și a 
directivelor primite de la Direcţia Judeţeană Sanitar-Veterinară. 

Creşterea animalelor reprezintă o sursă de venit pentru locuitorii comunei Viile Satu Mare. 
Numărul capetelor de animale este de 6542 (cu păsări) + 410 familii de albine. În mare măsură, la 
nivel naţional, diminuarea efectivului de animale este cauzată de insuficienta nutreturilor si respectiv 
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creşterea preţurilor la nutreţuri dar trebuie să ţinem cont şi de ceilalţi factori care au dus la scăderea 
efectivului de animale ca: 

o vârsta înaintată a crescătorilor de animale în zona rurală, 
o plecarea masivă  tiinerilor la muncă în străinătate 
o lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu, 
o disjuncţia între animal, pământ şi muncă, 
o seceta, etc. 

 
 

Nr. 
crt. 

Categorii Total comuna Viile 
Satu Mare  

 
 

 
 

6542 
+ 410 familii albine 

1 Bovine 505 
2 Cabaline 160 
3 Caprine 96 
4 Porcine 486 
5 Ovine  2000 

6 Iepuri de casă 185 

7 Păsări de curte 3110 

8 Albine (familii) 410 
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3.1.3. Pomicultura 
 

În  comuna  Viile Satu Mare  sectorul  pomicol  ocupă  348 ha  din  terenul  agricol  al  comunei. 
Producția medie anuala de fructe este de 1748 tone (INSSE 2003). Revigorarea pomiculturii și 
răspândirea soiurilor locale tradiționale. Se va avea în vedere: 
o Reabilitarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale 
o Păstrarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale încă existente 
o Crearea unei bănci de gene-livada demonstrativă 
o Încurajarea creşterii soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale 
o Asigurarea valorificării fructelor produse în comună 
o Încurajarea, respectiv diversificarea tehnicilor de prelucrare a fructelor 

În ceea ce priveşte pomicultura, se înregistrează o pondere netă a culturii de prun şi doar 
sporadic măr, păr, cireş, nuc şi piersic (cultura piersicului este asociată culturii viţei de vie). Se 
înregistrează producţii anuale ridicate de prune, care sunt destinate prelucrării în distilerii numite 
palincii.   

Până în zilele noastre, Viile Satu Mare a rămas o zonă bogată în vii și pomi fructiferi. Este o 
zonă colinara, cu pământ argilos.  

 
3.1.4. Viticultura 
  

 Datorită ațezării geografice, a solurilor, viticultura ocupă 159 ha de teren în comuna Viile Satu 
Mare. Viticultura este un sector care a beneficiat semnificativ de pe urma programului de 
restructurare și reconversie a plantațiilor viticole, în județul Satu Mare, fiind replantate aproape 
1.000 ha de vii nobile. Viticultura se practică în mai multe locații din județ, principalele areale fiind 
zona Carei – Pir, zona Hodod – Viile Satu Mare și zona Halmeu Vii – Orașu Nou. Viticultorii au fost 
impulsionați în ultimii de inițiative ale autorităților locale.  
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3.1.5. Legumicultura 
 

Pe raza comunei Viile Satu Mare legumicultura este destul de bine dezvoltată. Suprafeţele 
pe care se cultivă legume reprezintă 2,40% din totalul suprafeței agricole a comunei. Cu toate acestea 
legumele sunt cultivate în special pentru consum propriu. Ar fi nevoie de creșterea competivității 
legumiculturii prin utilizarea tehnologiilor alternative. 

În concluzie: serviciile pentru agricultură sunt dezvoltate la un nivel foarte scăzut. Irigațiile 
sunt utilizate la o scară foarte mică,  iar  serviciile  de  mecanizare  se  limitează  la  reparația  unor 
echipamente cu grad avansat de uzură. 

Serviciile de consultanță agricolă sunt dezvoltate la nivelul fiecărei primării,  dar  sunt 
ineficiente și nu prezintă un interes real pentru populație. 
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3.1.6.  ANALIZA SWOT AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Pajiști, pășuni, terenuri pentru 
creșterea animalelor 

 Existența fondului forestier  
 Floră și vegetație valorificate in 

scopuri medicinale, furajere 
 Fructe de pădure: maceșe, coarne, 

mure, frăguțe, porumbe si ciuperci 
 Fauna bogată atât de pădure cât și 

de stepă și potențial de vânătoare 
 Nu exista factori majori de poluare a 

mediului înconjurator 
 Produse tradiționale românești: 

produse de panificatie, lapte, 
dulciuri, mâncăruri, etc. 

 Existența unui cabinet veterinar 
 
 

 Defrișarea unor zone de pădure 
 Educația ecologica este superficial 
 Resurse natural nevalorificate  

(plante medicinale, fructe de pădure, 
ciuperci) 

 Scăderea calității solurilor  
 Lipsa unor centre de colectare, 

procesare și a rețelelor de marketing 
și distribuție a produselor agricole 

 Agricultura se bazeaza pe 
microexploatații individuale, de mici 
dimensiuni, cu mijloace de productie 
rudimentare, fără a exista foarte 
multe exploatații moderne 

 Îmbătrânirea forţei de muncă în 
agricultură; 

 Emigrarea forței de muncă tinere 
 Nu exista forme de asociere, iar 

activitățile de tip asociativ sunt slab 
dezvoltate 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Focalizarea pe obţinerea 
subvenţiilor pentru cât mai mulţi 
dintre producătorii noştri locali; 

 Intrarea pe o piaţă de consum cât 
mai largă; 

 Îmbunătăţiri aduse terenurilor, 
modernizarea drumurilor de 
exploatare şi folosirea de tehnologii 
avansate; 

 Obţinerea de produse de calitate 
superioară; 

 Acordarea de asistenţă micilor 
producători agricoli; 

 Descoperirea de culturi alternative; 

 Insuficiența resurselor financiare  
 Parcul  de  utilaje  agricole  mic  

determină  imposibilitatea  
încadrării  în  perioadele optime de 
executare a lucrărilor; 

 Degradarea solurilor 
 Slaba informare a agricultorilor cu 

privire la normele europene;  
 Lipsa de interes si atractivitate a 

generațiilor tinere pentru munca în 
agricultura. 
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 Utilizarea fondurilor 
nerambursabile; 

 Dezvoltarea agriculturii ecologice; 
 Recoltele merita o temeinica 

reconsiderare, de la conservare la 
refrigerare 

 Pălinciile au nevoie de o noua lege 
pentru a putea funcționa în condiții 
optime; 

 Menținerea populației de bovine, 
reabilitarea raselor locale, precum 
și încurajarea creșterii acestora; 

 Reabilitarea soiurilor și a 
varietăților locale tradiționale în 
pomicultura. 
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3.2. INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ȘI MEDIU  
 
 
3.2.1. Infrastructură de comunicaţii şi transport 

 

 Reţeaua încă insuficientă de drumuri în interiorul comunei şi accesul dificil către anumite 
locuri din interiorul acesteia, reduc mobilitatea populaţiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi 
a serviciilor, oportunităţile pentru angajare, funcţiile economice şi sociale ale comunităţilor şi 
implicit coeziunea internă a acestora. Sprijinul financiar pentru investiţii în infrastructură şi 
îmbunătăţirea mediului comunităţii conduc la creşterea activităţilor economice şi sociale, 
intensificarea relaţiilor şi prin aceasta, valorificarea potenţialului care încă nu a fost suficient 
exploatat. 

 Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, 
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele 
regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând 
condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive. 

 Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregională şi 
va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei 
de muncă şi prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei 
regiuni în parte. 

 Ca măsuri de dezvoltare locală, aceste priorităţi le considerăm de importanţă majoră, 
asigurarea accesibilităţii pentru toate localităţile arondate comunei noastre, asigurarea unui 
transport în condiţii de siguranţă pentru cei care utilizează acest serviciu public şi nu în ultimă 
instanţă, atunci când nevoia o va cere, asigurarea unui ritm de dezvoltare a reţelei de transport, 
rutier sau feroviar public pentru transport de persoane şi mărfuri. 
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3.2.2. Infrastructură de utilităţi 
 

Infrastructura comunei cuprinde: 
 

 Televiziune prin cablu 
 Poştă; 
 Alimentarea cu apă; 
 Rețea de canalizare;  
 Telefonie mobilă; 
 Consultaţii medicale; 
 Transport de mărfuri fabricarea rachiului, vulcanizare, coafură, frizerie, reparaţii diverse; 
 Serviciul public de interes local 

    
 
3.2.2.1. Alimentarea cu energie electrică 

 

Toate satele componente comunei Viile Satu Mare sunt racordate la Sistemul Energetic 
Naţional prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton. 

Rețeaua electică din comună necesită exitinderea având în vedere că în cursul anului 2015 
au fost înființate 15 străzi noi în interiorul comunei. 

De asemenea se doreşte modernizarea sistemului de iluminat public prin introducerea 
lămpilor LED în reţeaua de iluminat public stradal. 

 
 

3.2.2.2. Alimentarea cu apă 
 

 Comuna Viile Satu Mare există o rețea de distribuție a apei, însă conductele sunt din 
azbociment. Autoritățile vor să înlocuiască în cel mai scurt timp conductele fabricate din acest 
material cu materiale din fontă sau polietilenă. Azbestul, forma fibroasă a mai multor minerale 
naturale, este unul dintre componentele azbocimentului. Toate tipurile de azbest sunt considerate 
agenţi cancerigeni Clasa 1, drept urmare, Comisia Europeană a interzis total fabricarea şi 
comercializarea produselor care conţin azbest prin directiva 1999/77/CE care a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2005, iar din 2006 sunt interzise extracţia, fabricarea şi prelucrarea produselor care conţin 
azbest. 
 România a încercat să se alinieze prevederilor europene în materie de utilizare a azbestului 
şi, din 15 aprilie 2006, a scos în afara legii acest material. Tot în 2006 însă Guvernul a emis Hotărârea 
nr. 734 din 7 iunie 2006 care modifică HG nr. 124/2003 care interzicea utilizarea azbestului.  
 Lungimea rețelei de apă este de 45 km (măsurată la nivelul întregii comune). 
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  3.2.2.3. Canalizare 

 

Pe  raza  comunei  există  un  sistem  centralizat  de  canalizare  a  apelor  uzate  menajere.  
Lucrarea în valoare de 12.985.927 lei cu TVA a fost finalizată în anul 2013. Lungimea sistemului de 
canalizare este de 9.5 km şi este legat la o staţie de epurare. Din reţea fac parte şi 7 staţii de 
pompare. Sunt aproximativ 56 de kilometrii de drum în comună şi sistemul de canalizare se întinde 
doar pe 9.5 kilometri pe viitor se va încerca extinderea acestui sistem. 

 
 

3.2.2.4. Alimentarea cu gaze 
 

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există un sistem centralizat de alimentare cu gaze 
naturale.  
 
3.2.2.5. Alimentarea cu caldură 

 
Tinând cont că localitatea Viile Satu Mare nu deţine o reţea de distribuţie gaz metan, căldura 

din gospodării se obţine cu ajutorul combustibilului solid, respectiv lemne şi cărbuni. Singurele surse 
de încălzire sunt sobele sau centralele termice care utilize ază combustibil lichid uşor sau lemn. 
 Observam că în ultima vreme tot mai mulți copaci sunt tăiați și folositi pentru construcții și 
altele. Daca s-ar fi tăiat niste copaci si s-ar fi inlocuit nu ar fi o problem atât mare, dar s-a ajuns sa se 
taie paduri intregi de arbori. Folosind centrala termica pe lemne foarte multi copaci se pierd. Un alt 
dezavantaj din punct de vedere eco al centralelor ce folosesc ca material primar gaze, lemne, 
cărbune, derivați din petrol etc, este ca materialul primar ars în procesul de producere al energiei 
termice emite o cantitate de gaze arse în mediul înconjurator, ducând la poluarea acestuia.  
 Problema identificată în comuna Viile Satu Mare este consumul ridicat de energie clasică și 
de arbori folosiți pentru încălzire. Dorim să rezolvăm această problemă, care solicită cheltuieli 
ridicate, prin folosirea panourilor solare. În zona noastră, a comunei din Viile Satu Mare, soarele este 
deosebit de generos tot timpul anului. Ca urmare, folosirea energiei solare va rezolva această 
problema a arborilor. 
 
 
3.2.2.6. Telefonie mobilă şi fixă 
 

 Telefonia mobilă şi fixă se realizează intr-un procent destul de mare de abonaţi prin 
Romtelecom ca telefonie fixă şi reţele de telefonie mobilă precum: Orange, Vodafone, si Telekom. 
Există semnal în toată comuna. Accesul la rețelele de televiziune prin cablu, telefonie fixă, mobilă și 
Internet este facilă.  
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3.2.2.7. Internet şi televiziune 
 

 Recepţionarea programelor de TV+ internet se face prin intermediul companiilor: Telekom, 
Digi tv, Internet mobil Orange, iar cel prin fibră optică Telekom. Se  doreşte  crearea  unui  sistem  
care  să  faciliteze  conectarea  instituţiilor  publice  din localitate la internet. 
 
3.2.2.8. Drum asfaltat 

 
Reţeaua de drumuri ce străbate localităţile comunei este: 

 Drumuri asfaltate: 47 km (din care 21 km drum județean și 26 km drum comunal) 
 Pietruit: 45 km (din care 15 km drum județean si 30 km drum comunal) 

 Infrastructura rutieră a fost și este o prioritate pentru autoritățile din Viile Satu Mare ceea ce 
se refletă în continua dezvoltare a rețelei de transport și drept urmare a calitaății vieții din comună. 
  

3.2.2.9. Mediu 

Defrişările iraţionale practicate în păduri transformă dramatic mediul natural din punct de 
vedere peisagistic cât şi din punctul de vedere al echilibrului bio- pedo – climatic, fondul forestier 
având un rol important în păstrarea acestui echilibru. 

Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant adaugându –se toxicitatea 
unora din materialele aruncate. Intervenţia omului are efecte negative prin faptul că se accelerează  
procesul  de  eroziune,  surpări,  prăbuşiri,  prin  defrişarea  vegetaţie  subarboricole  şi erbacee cât şi 
prin săpăturile facute pentru a folosi material în construcţii. 

Calitatea  aerului  în  comuna  Viile Satu Mare este  foarte  bună,  calitatea  apelor  de  
suprafaţă deasemenea este bună iar nivelul de poluare al apelor subterane este 0. Calitatea solului 
este bună. 

 Gestiunea deșeurilor se face conform normelor europene în vigoare. Comuna Viile Satu Mare 
respectă prevederile în ceea ce priveste gestiunea deșeurilor. Deșeurile menajere sunt colectate de 
S.C. Valea Medisa S.R.L. și sunt transportate la groapa de gunoi de la Doba. 
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3.3. ANALIZA SWOT INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ȘI MEDIU 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
■ oraşe importante apropiate: Ardud – 8 
km, Satu Mare-20 km, Tășnad- 50 km, Baia 
Mare-75 km 
■localităţi aparţinătoare: Viile Satu Mare, 
Tătărești, Tireac, Medișa, Chionchești 
■ reţea de alimentare cu apă 
■ reţea de electricitate 
■ reţea de iluminat public 
■ gestiunea corespunzătoare a deșeurilor 
■ colectarea selecţionativă a deşeurilor, în 
vederea reciclării, refolosirii, recuperării 
■ reţea de telefonie fixă Telekom şi mobilă  
Orange, Telekom, Vodafone 
■ TV şi internet  Dolce-Telekom, TV Digi, 
Internet mobil Orange  
■ eforturi ale autorităţilor locale de 
aplicare riguroasă a legislaţiei  
privind protecţia mediului. 
■ aeroportul internațional Satu-Mare 
situat pe șoseaua Satu Mare - Zalau Km 9.5 
în imediata vecinătate a comunei 

■ insuficienta dezvoltare a utilităţilor de 
bază şi a serviciilor publice; 
■ rețea de canalizare existență doar pe 9,5 
km; 
■conductele prin care se face alimentarea 
cu ap[ a comunei sunt dein azbociment; 
■ infrastructura de transport relativ slab 
dezvoltată între satele din comună, faţă de 
exigenţele şi cerinţele actuale concrete ale 
aderării la U.E. 
■ educaţia ecologică este superficială. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
■ modernizarea drumurilor comunale; 
■organizarea sistemului de colectare 
selectivă,a spaţiului de depozitare 
temporară şi transportul deşeurilor; 
■modernizarea reţelei de alimentare cu 
apă; 
■extinderea reţelei de alimentare cu apă; 
■extinderea rețelei de electricitate 
■ realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei 
de epurare; 
■modernizarea sistemului rutier; 
■montarea unui post de transformare în 
comună pentru îmbunătăţirea parametrilor 
curentului electric; 
■ accesarea de fonduri destinate 

■mentalitatea de indiferenţă faţă de 
protecţia mediului, 
■lipsa resurselor materiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor de investiţii 
propuse; 
■lipsa informaţiei în legătura cu 
programele de finanţare europeană; 
■lipsa informaţiilor legate de normele 
europene de mediu în rândul micilor 
întreprinzători. 
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dezvoltării infrastructurii rurale; 
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3.4. ECONOMIC 
 
3.4.1. Activități specifice zonei 

 
Sursa cea mai importantă de venituri din comună rămâne agricultura. Resursele şi tradiţiile 

însemnate din pomicultură, şi viticultură conturează profilul agricol al comunei deşi sunt prezente mai 
multe societăși comerciale. In domeniul industriei se desfășoara activități de croitorie și tâmplărie. 
Mai sunt magazine alimentare, de îmbracăminte, baruri etc. 

Reducerea gradului de ocupare a populației din microregiune se datorează pe de o parte 
retragerii multor persoane vârstnice din agricultură, fără ca tinerii să mai preia această activitate, iar 
pe de altă parte lipsei investițiilor rurale – servicii și mică industrie, care să absoarbă forța de muncă 
mai tânără eliberată de agricultură. 
 

Deși în zonă există tradiții puternice în producția anumitor produse agro-alimentare (din 
lapte, carne, fructe), activitățile productive nu s-au dezvoltat. Lipsa dotărilor moderne, a facilităților 
pentru colectarea, depozitarea și prelucrarea unor produse locale, dar mai ales lipsa de cunoștințe 
privind marketingul și distribuția acestora și a canalelor de distribuție și comercializare fac ca 
aceste produse să fie utilizate mai degrabă pentru consumul propriu. 

    În domeniul creşterii animalelor, comuna are înregistrate următoarele efective de 
animale: Bovine – 505, Cabaline – 160, Ovine – 2000, Caprine – 96, Porcine – 486, Păsări – 311, Iepuri 
– 185 și 410 fam de Albine. 
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 Atât condiţiile geografice cât şi cele climaterice ale  
zonei au determinat locuitorii să practice o serie de  
activităţi predominant agricole. 
 Activităţile specifice zonei sunt agricultura, exploatarea 
 lemnului, viticultura și pomicultura. 
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3.4.2. Comerţ şi servicii 
 

Structura pe ramură a agenţilor economici  privaţi este determinată  de  activităţile comerciale. 
În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre producţie şi servicii. 

În  prezent, în  localitatea  Viile Satu Mare există  o  serie  de  obiective  de  interes  public  şi 
economic: Primăria, sediul Biroului de Poliţie, oficiu poştal,  farmacie,  dispensar  uman, biserici, 
cimitire, magazine alimentare, mici spaţii de prestări servicii şi altele. 

 3 cabinete medicale umane 
 4 școli (3 cu clasele I-IV ȘI 1 cu clasele I-VIII) 
 4 grădinițe 
 telefonie mobila și fixă, internet 

În domeniul serviciilor există: 
   ♦ Ateliere de tâmplărie; 
   ♦ Ateliere de confecţii; 
   ♦ Magazine alimentare; 
  ♦ Ateliere auto, etc. 
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Agenţii economici care îsi desfășoara activitatea pe raza comunei Viile Satu Mare sunt 
următorii: 

 
NR. 
CRT 

DENUMIRE 

1 S.C. LUMNIC S.R.L. 
2 S.C. 16 DECEMBRIE S.R.L. 
3 S.C. POP SISTEM  S.R.L. 
4 S.C. AXA SATU MARE S.R.L. 
5 S.C. ALA ORIGIN ALIMENTS S.R.L. 
6 IANCU RAUL HORATIU P.F.A. 
7 S.C. PINTEA EXPLO S.R.L. 
8 S.C. VITOC S.R.L. 
9 S.C. HUBERTUS S.R.L. 
10 S.C. TOM SAN S.R.L. 
11 S.C. ANDREA SELES S.R.L. 
12 S.C. MULTIEXPERT S.R.L. 
13 S.C. GEOMPAUL S.R.L. 
14 S.C. MEDVIL ELECRIC S.R.L. 
15                    S.C. ALPIN RECYCLING S.R.L. 
16 S.C. CRISTAL S.R.L. 
17 S.C. CSONGI S.R.L. 
18 S.C. IRIS FARM S.R.L. 
19 S.C. DEPOZIT LF S.R.L. 
20 KLINCSE ZSUZSANNA IF 
21 S.C. EUDOMUS S.R.L. 
22 S.C. SANFLOREX S.R.L. 
23 PETRUS.C.A ZOICA I.I. 
24 DAVID GABRIELA TICUTA I.I. 
25 KOVACS GABOR P.F.A 
26 HUSZTI ORSOLYA I.I. 
27 JUHASZ KAROLY I.I. 
28 VERDES SIMONA P.F.A. 

 
Desi  în  zonă  există  tradiții  puternice  în  producția  anumitor  produse  agro-alimentare 

(din lapte, carne, fructe), activitătile productive nu s-au dezvoltat. Lipsa dotărilor moderne, a 
facilităților pentru colectarea, depozitarea și prelucrarea unor produse locale, dar mai ales  lipsa  de  
cunoștințe  privind  marketingul  și  distribuția  acestora  și  a  canalelor  de distribuție  și  
comercializare  fac  ca  aceste  produse  să  fie  utilizate  mai  degrabă  pentru consumul propriu. 

Activitătile de comerț sunt axate în principal pe comercializarea de produse industriale 
alimentare și nealimentare, comeț  general,  precum  și  produse  farmaceutice  materiale  de  
construcții,  instalații sanitare, îngrășăminte agricole, produse textile și confecții.. Dintre produsele 
locale tradiționale, mai dezvoltat este comerțul practicat în unități de alimentație publică și de 
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comercializare a băuturilor alcoolice.  Producătorii  locali  de  țuică  reclamă  faptul  că  acest  produs  
este  accizat  și  nu poate  fi  comercializat  ca  un  produs  local  tradițional,  ceea  ce  descurajează  
sau  aduce prejudicii  economice.  Comerțul  cu  alte  produse  agroalimentare  locale  este  practicat  
prin anumite centre de achiziții sau în cadrul unor târguri organizate periodic în diverse localităti sau 
în afara microregiunii. 
 În  ceea  ce  privește  prestările  de  servicii,  acestea  se  axează  pe  mici  ateliere  de tâmplărie,  
dulgherie,  fierărie;  există  tradiții  în  ceea  ce  privește  meşteşugurile  precum construcția de case, 
artizanatul, produse din lemn; 

- se desfășoară si activități în domeniul transportului  de marfă şi persoane. 
Serviciile pentru agricultură sunt dezvoltate la un nivel foarte scăzut. Irigațiile sunt utilizate  

la  o  scară  foarte  mică,  iar  serviciile  de  mecanizare  se  limitează  la  reparația  unor 
- echipamente cu grad avansat de uzură. 
 
Serviciile  de  consultantă  agricolă  sunt  dezvoltate  la  nivelul  fiecărei  primării,  dar  sunt 

ineficiente si nu prezintă un interes real pentru populație. 
Este  de  remarcat  faptul  că  turismul  ca  si  activitate  a  operatorilor  economici  din 

microregiune   este   aproape   inexistent,   în   ciuda   potențialului   uriaș   de   dezvoltare a 
agroturismului în zonă. Numărul structurilor de cazare este uneori insuficient, în special vara. 

 
3.4.3. Intreprinderi mici şi mijlocii: 

 

Analiza micro-întreprinderilor din mediul rural evidenţiază capacitatea relativ redusă a 
acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţia din 
mediul rural. 

Analiza  activităţilor  comerciale,  de  artizanat  şi  servicii  indică  faptul  că  numărul  de 
locuitori  din  zona  rurală,  ocupaţi  în  toate  activităţile  de  acest  tip  analizate,  e  nesemnificativ. 
Comunităţile suferă din lipsa oportunităţilor ocupaţionale în aceste sectoare, care pot ajuta la 
ameliorarea condiţiilor de trai. 

Informaţiile disponibile privind aceste activităţi reprezintă doar parţial situaţia reală, 
deoarece acestea se desfăşoară şi în cadrul unei pieţe informale a muncii din zona rurală. Totuşi, 
venitul care se putea obţine din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, existând 
nevoia de dezvoltare aceste activităţi care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, în general. 

Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea dezvoltării altor 
activităţi rurale, pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale alternative. Sprijinirea furnizării 
serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de 
sporire a atractivităţii zonelor rurale. 

Conceptul de marketing teritorial vine să susţină ansamblul de preocupări în sectorul 
dezvoltării durabile prin facilitarea utilizării de resurse în vederea producerii de bunuri şi servicii 
precum şi comercializării acestora. Administraţia publică îşi propune ca direcţii de acţiune în acest 
sector să identifice şi să consolideze o “marcă locală” care să poată reprezenta pentru turistul care 
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vizitează localitatea sau pentru investitorul interesat de potenţialul local un adevărat punct de reper 
al comunităţii noastre comparativ cu celelalte localităţi. 

Construirea acestei mărci locale va porni de la resursele de care dispunem în prezent şi va 
culmina cu promovarea la nivel internaţional a comunei noastre prin parteneriate şi contacte peste 
hotare. Aceasta se va realiza prin implementarea de programe de “înfrăţire” a comunei cu comune 
din alte ţări membre ale UE şi prin acţiuni specifice. Comuna Viile Satu Mare este înfrățită cu comuna 
Napkor din Ungaria. 

Un alt aspect pe care îl urmărim în acest sector este amplificarea procesului de relaţionare 
între diverşi factori economici şi sociali. Această comunicare va facilita dezvoltarea durabilă a 
comunităţii noastre şi va pune bazele unor programe ample în care administraţia publică va acţiona 
ca şi un catalizator şi îşi va aduce aportul atât prin acţiunile legale, cât şi ca şi cofinanţator. 

Marketingul teritorial pe care ni-l propunem are ca măsuri de dezvoltare 
locală creşterea estetică a peisajului comunei, dar şi dezvoltarea serviciilor de turism şi primire a 
turiştilor în mod profesional. 

Vom promova turismul integrat în care turistul să beneficieze de servicii moderne, dar cu 
amprenta tradiţiilor culinare şi culturale locale. Internaţionalizarea unei mărci locale pe care dorim 
să o creăm depinde în mare măsură de calitatea acestor servicii pe cale le oferim. 

Din punct de vedere turistic, regiunea se pretează la dezvoltarea agroturismului şi a 
turismului de agrement şi este necesară în următoarea perioadă asigurarea unui număr de 4 unităţi 
de deservire turistică pentru un număr de cel puţin 40-50 de turişti. 

Din punct de vedere al distribuţiei este necesară potenţarea canalelor de comercializare 
prin intermediul mijloacelor informatice, datorită costurilor reduse. Astfel, accesul la pieţele virtuale 
de gros permite fără consum de timp sau finanţe activarea de rute comerciale după modelul practicat 
deja în ţările europene. Dezvoltarea acestui tip de comerţ va necesita schimbare de atitudine, de 
aceea se impune ca administraţia publică locală să ofere un bun exemplu în această direcţie 
dezvoltând modalitatea de lucru prin reţeaua de internet. 
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3.4.4. ANALIZA SWOT ECONOMIE 
 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

■ existenţa în localitate a agenţilor economici, 
care ajută la dezvoltarea localităţii şi la crearea 
de noi locuri de muncă;  
■ obţinerea produselor ecologice prin existenţa 
potenţialului; 
■ tradiţie în prelucrarea unor resurse locale, 
■ exploatări forestiere, 
■ potenţial de dezvoltare a agroturismului; 
■ preocuparea pentru introducerea 
tehnologiilor noi şi pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare; 
■acces relative facil la căi de comunicații și 
apropierea de frontierea cu Ungaria; 
■punct de trecere a frontierei aproape 

■ lipsa unui sistem de sprijin pentru 
implementare noţiunilor de marketing; 
■ informarea succintă cu privire la normele 
europene, 
■ resurse financiare la nivel local, insuficiente 
pentru susţinerea /promovarea unor investiţii; 
■ lipsa culturii antreprenoriale; 
■ lipsa capitatului de susţinere a activităţilor 
economice; 
■ folosirea unor tehnologii vechi, cu 
productivitate şi eficienţă economică scăzută; 
■promovarea insuficienta a zonei si a 
produselor specific, lipsa unui sistem de 
marketing al produselor locale 
■cunoștințe insuficiente legate de elaborarea 
și administrarea proiectelor finanțate din 
fonduri europene; 
■ existenţa resurselor locale, puţin sau 
necorespunzător valorificate în prezent; 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 

■ creşterea capacităţii anteprenoriale; 
■ atragerea unor noi investitori în comună prin 
facilitatea pe care administraţia locală le pune la 
dispoziţie; 
■ oportunităţi de finanţare ale Uniunii 
Europene; 
■ dezvoltarea cooperării locale; 
■ dezvoltarea economiei rurale şi creşterea 
productivităţii în sectorul agricol; 
■ diversificarea activităţilor economice; 
■ posibilitatea accesării creditelor cu dobândă 
subvenţionată pentru crearea de noi locuri de 
muncă în mediul rural; 
■ programe guvernamentale în derulare de 
susţinere a sectorului IMM. 

■ legislaţia în continuă schimbare; 
■ oferte de creditare greu accesibile; 
■ datorită infrastructurii sociale neadecvate, 
raportate la potenţialul comunei investitorii au 
un interes scăzut pentru începerea afacerilor 
în comună; 
■ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pieţei muncii, economiei 
locale şi asistenţei sociale în perspectivă; 
■ receptivitate şi flexibilitate scăzută a 
populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei care 
determină în timp decalaje economice mari, 
■ migraţia forţei de muncă spre zone atractive 
din punct de vedere economic; 
■ neadaptarea la transfer de tehnologie şi de 
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■resurse financiare disponibile ale populației 
care lucreaza în străinătate și urmează să se 
întoarca în locurile de origine pentru a dezvolta 
anumite activități economice 

know-how; 
■ riscul ca firmele din comună să nu facă faţă 
competiţiei de pe piaţa unică; 
■ fenomenul economiei subterane; 
■ migraţia tinerilor cu potenţial în zonele 
urbane și în țări mai dezvoltate ale U.E. 
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3.5. TURISM 
 
3.5.1. Prezentarea turismului în comună 
 
 

 
 
   
   
 
 

  În prezent, turismul rural românesc se confruntă cu o criză   
    puternică  privind   aspectele   tehnice,   financiare   şi educaţionale,  
    care invocă măsuri de susţinere şi impulsionare  a  dezvoltării  
   sectorului, atât  din  punct  de vedere cantitativ, cât şi calitativ. 
  Deşi societatea civilă a fost implicată în dezvoltarea reţelelor  
  agro-turistice în mai multe judeţe   (ex.   ANTREC,   FRDMR,   ANZM)    
 este   necesară concentrarea  atenţiei  publice  asupra  sprijinirii   
  turismului rural,   cu   atât   mai   mult   cu   cât   infrastructura   de   
 acces deficitară din zona rurală reprezintă o constrângere majoră  
       pentru dezvoltarea activităţilor de turism în zonele rurale. 
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Turismul este călătoria realizată în scopul recreării, odihnei sau pentru afaceri. Organizația 
Mondială a Turismului (O.M.T.) definește turiștii ca fiind persoanele ce „călătoresc sau locuiesc în 
locuri din afara zonei lor de reședință permanentă pentru o durată de minimum douăzeci și patru 
(24) de ore dar nu mai lungă de un an consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele nelegate de 
exercitarea unei activități remunerate în localitatea vizatată.” Turismul a devenit o activitate de 
recreere globală populară. Turismul este ramura economică cea mai puternică pe plan mondial. În 
2004 s-au obținut în acest sector, conform Organizației Mondiale a Turismului, circa 623 miliarde de 
dolari. În 2008, s-au consemnat peste 922 milioane de sosiri la nivel internațional, cu o creștere de 
1,9% față de anul 2007. Încasările internaționale din turism au crescut în 2008 la 944 bilioane dolari 
(642 bilioane euro), ceea ce corespunde la o creștere în termeni reali de 1,8%. Cu aproximativ 100 
milioane de angajați la nivel mondial, turismul se evidențiază și ca cel mai important angajator. 
Călătoriile transfrontaliere se ridică la un procent de 25 până la 30 din comerțul mondial în domeniul 
serviciilor. 

Ca rezultat al recesiunii ce a afectat economia mondială după anul 2000, cererea turistică 
internațională a suferit o puternică încetinire începând cu iunie 2008, ce s-a manifestat printr-o 
scădere a creșterii sosirilor pe plan mondial cu 2% în timpul lunilor de vară boreală. Acest trend 
negativ s-a intensificat în anul 2009, în unele țări exagerat de mult datorită virusului H1N1, și a dus 
la un declin mondial de 4% în 2009 cu 880 milioane de sosiri la nivel internațional, și o cădere 
estimată a încasărilor din turism de 6%. 

Turismul este vital pentru foarte multe țări, datorită aportului financiar consistent obținut din 
afacerile cu bunuri și servicii și oportunităților de angajare în industria serviciilor asociată turismului. 
Industria serviciilor include serviciile de transport și serviciile de ospitabilitate (cazarea, inclusiv 
hotelurile și stațiunile, veniturile din divertisment, cum ar fi parcurile, cazinourile, mall-urile, 
veniturile din muzică și teatrele). 

Daca luam in calcul strategia urmărită de palierul turistic montan românesc sunt de dorit 
următoarele direcții de acțiune: 

-o tactică vizând redresarea (în scopul recuperarii pietelor de profil pierdute); 
-o direcție de dezvoltare, în scopul obținerii, pe parcurs, a unor performanțe net superioare 

în acest domeniu, comparativ cu perioada actuală. 
Componență fundamentală a dezvoltării economice, turismul este parte din priorităţile 

prezentei Strategii de Dezvoltare Locală. Integrarea turismului în conceptul de marketing teritorial 
ţine de oportunitatea pe care turismul o oferă ca posibilităţi de promovare a zonei. Astfel că 
implementarea unor măsuri de promovare a turismului asigură promovarea tuturor aspectelor 
locale, de la potenţial economic până la resurse naturale de calitate. 

 Turismul este una dintre politicile transversale ale Uniunii Europene fundamentată juridic 
prin articolul 3, litera “u” din Tratatul de la Masstricht, în care se autorizează comunitatea să adopte 
măsuri de dezvoltare în acest sector. Turismului îi sunt adresate dispoziţiile de liberă circulaţie a 
persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 Vorbind despre turism semnifică să înfruntăm domenii cum ar fi protecţia mediului, politicile 
de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea transporturilor, protecţia consumatorilor, dezvoltarea de 
tehnologii moderne, tradiţie culturală locală. La nivelul întregii Uniuni Europene există aproximativ 
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2 milioane de iniţiative economice în sectorul turistic. Aceasta semnifică un procent de 5% ca aport 
la economia comunitară. 
 Administraţia publică prin implementarea prezentei strategii va urmări să promoveze şi să 
susţină orice iniţiativă privată sau public-privată de dezvoltare a turismului. 

Următoarele măsuri se impun în această direcţie: 

- încurajarea întreprinderilor turistice pentru satisfacerea exigenţelor clienţilor; 
- crearea, modernizarea şi eficientizarea infrastructurilor de turism; 
- valorificarea resurselor umane în turism; 
- identificarea de pieţe naţionale şi internaţionale care să primească oferta locală de turism; 
- sprijin şi consultanţă oferită întreprinzătorilor din domeniu în vederea accesului la finanţări 
europene în domeniul turismului; 
- crearea şi utilizarea unui sistem de indicatori; 
- monitorizare în mass-media. 

Promovarea ofertei turistice va urmări premizele prezentate mai jos: 

- definirea unei mărci locale şi crearea de activităţi pentru susţinerea acesteia; 
- elaborarea de materiale de promovare, unitare şi de calitate (tematice sau diversificate, în limba 
română şi alte limbi de circulaţie internaţională): postere, broşuri, materiale informative, cataloage 
cu produse şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor, etc.; 
- diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare turistică locale, prin birourile de 
turism din țară şi în localităţile din străinătate; 
- promovare on-line şi crearea de legături între site-urile internet existente; 
- susţinerea de activităţi de promovare în mass-media; 
- integrarea pachetelor şi circuitelor turistice în programele naţionale de promovare; 
- încurajarea oricăror altor canale şi mijloace de promovare a turismului 
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 Turismul rural prin formele sale particulare, a devenit tot mai atractiv ca mecanism de 
preîntâmpinare a problemelor mediului rural și mulți oameni de știință, cercetători, consideră ca 
viitorul comunităților rurale se află în oportunitățile economice, sociale și politice create prin turism. 
Astfel, turismul rural s-a transformat intr-o activitate prosperă, cu o creștere rapidă și un rol 
important în planul dezvoltării economice a comunităților rurale.  
 Satele turistice, sunt așezări rurale pitorești bine consolidate din punct de vedere economic, 
edilitar și cultural situate în medii nepoluate, conservatoare a unor modele culturale (obiceiuri, 
inventar al obiectelor de muncă, port, gastronomie) și care dincolo de funcțiile politice, 
administrative, culturale, sociale ș.a. îndeplinesc sezonier sau permanent, funcția de primire a 
turiștilor. Satele turistice sunt în general acele localități rurale cu potențial natural și antropic 
deosebit, ce oferă turiștilor posibilitatea revenirii în cadrul natural /locul de origine; două forme de 
turism sunt specifice localitășilor turistice: turism rural și agroturism. 
 Vizita în ateliere meșteșugărești, spații de producție a unor produse alimentare, ferme 
agricole ș.a. oferă posibilitatea de a asista la procesul de realizare a unor obiecte de artizanat, 
preparate alimentare (brânzeturi, mezeluri, rachiuri, vinuri, produse de panificație și patiserie) sau 
nealimentare, care mai apoi sunt suprapuse imaginii produsului inițial, în multe cazuri deja cunoscut, 
conferind reacții de satisfacție și încredere în propria capacitate de orientare.  
 Am identificat în spațiul european mai multe forme de turism rural. Acestea sunt: 

- Agroturismul/ Turismul al fermă; 
- Turismul verde; 
- Turismul bazat pe natură; 

 Comuna Viile Satu Mare ca și foarte multe dintre satele românești, se află într-un proces 
continuu de dezvoltare a turismului.  
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a) Premise  naturale  pentru  practicarea  turismului  Analiza  diverselor componente  naturale  
relevă  existenţa  unor  raporturi  de   favorabilitate. Trebuie  amintit  aici  potenţialul  turistic  
asociat  caracteristicilor  climatice, care îmbracă  aspecte  specifice  unui  bioclimat  de  cruţare,   
favorabil activităţilor   turistice   recreative   şi   de   refacere   (favorizând   refacerea organismului 
după perioade de stress). 
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b) Premise antropice pentru practicarea turismului.  În  această  categorie sunt incluse o serie de    
vestigii arheologice regăsite pe teritoriul comunei (preistorice,  antice  şi  feudale),  obiective  cu  
valenţe culturale,  elemente  arhitectonice  rurale tradiţionale,  elemente  etno-folclorice .  
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 La fel ca şi în alte zone ale ţării, şi în judeţul Satu Mare, cererea pentru turism rural şi 
agroturism este în creştere. Cifrele statistice în acest sens sunt elocvente: în perioada 2001- 2009, 
numărul turiştilor sosiţi în pensiuni agroturistice a crescut de la 41658 la 325686, la nivel naţional, 
respectiv de la 558 la 9511, în judeţ. În cadrul judeţului există multe localităţi care oferă condiţii 
optime pentru practicarea acestui tip de turism şi zone în care s-au păstrat stilurile de construcţii 
tradiţionale, meseriile tradiţionale şi obiceiurile populare (precum Ţara Oaşului şi Zona Codru). De 
asemeanea, există multe manifestări tradiţionale care oferă elemente populare variate, de la portul 
popular şi arhitectura populară, la specialităţi gastronomice locale şi sărbători populare. Putem de 
asemenea considera că zonele de vii şi livezi din Carei, Viile Satu Mare contribuie la creşterea 
potenţialului în ce priveşte turismul rural. Din pacate, deşi există potenţial, această formă de turism 
este puţin valorificată şi nu are continuitate în activitate. 

„Drumul Vinului Sătmărean” - proiectul presupune realizarea efectivă a produsului turistic “Anul 
Viticol Sătmărean”, pornind de la cele trei trasee tematice identificate: Halmeu Vii – Turulung Vii – 
Oraşu Nou Vii, Carei – Pir şi Hodod, respectiv Dobra – Beltiug – Răteşti – Ardud – Viile Satu Mare. 
“Festivalul Vinului Sătmărean”, eveniment premergător începerii “Anului Viticol Sătmărean”, se va 
desfăşura în toamna acestui an şi va fi organizat la Castelul “Karolyi” din Carei, cu participarea 
viticultorilor din comunele incluse în cele trei trasee tematice. În cadrul festivalului vor fi organizate 
concerte de muzică populară şi un bal mascat, iar Consiliul Judeţean Satu Mare îşi propune să 
transforme acest festival într-unul de tradiţie.Pentru promovarea produsului turistic “Anul Viticol 
Sătmărean”, va fi derulată o campanie la nivel naţional. Totodată, pentru a promova cele trei circuite 
turistice.Consiliul Judeţean Satu Mare va participa cu un stand propriu la 17 târguri de turism din 
ţară; 

Balta Havasi din Cionchesti, județul Satu Mare 

 Lacul de la Chionchești își primește pescarii cu 1,5 hectare luciu de apa cu o adancime de 1,5-
3m, populata cu Sturion, Somon, Fitofag, Lin si Crap intre 2-10 kg 
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 În comună există foarte mulți crescători de cai ceea ce reprezintă un potenţial însemnat 
pentru realizarea unor centre hipice. Aceste centre ar putea să oferă posibilitatea petrecerii timpului 
liber turiştilor, vizitatorilor, în aer liber, în compania unor cai de rasă. 

 

 

 

 

 

 

 

Sat Tătărești, com. Viile Satu Mare - poieni cu narcise și lalele pestrițe 

    Micul “sanctuar” natural se 
găsește în satul Tătărești. Narcisele nu 

cresc în flora spontană a României, 
originea lor avand legătură cu nordul 
Africii și cu zona mediteraneeană, de 
aceea la noi micile sau marile poieni cu 
narcise trebuie în continuare ocrotite 
cu mai multă sârguință. Interesant 
este că multe poieni sunt întâlnite în 
depresiunile intramontane sau la 
poalele munților, deși sunt iubitoare 
de lumină și căldură. Explicația este 
dată de microclimatul din zonă și de 
speciile diferite de narcise care s-au 
adaptat perfect regiunilor mai reci.  
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      Laleaua Pestriță 
înflorește în  luna  mai, în 
câteva regiuni restrânse din 
România, printre care și în satul 
Tătărești din comuna Viile Satu 
Mare - o specie sălbatică, 
autohtonă, aflată pe lista 
plantelor pe cale de dispariţie. 
Laleaua pestrita este o raritate 
de floare.Creste pe câmpuri 
umede. Fără umezeală multă 
floarea moare. În latina i se 
zice Fritilaria meleagris. 

 

 

Printre obiectivele turistice din comună enumerăm:  
 2 biserici construite în secolul al XIX-lea 
 Bustul scriitorului de renume internaţional, Páskándi Géza şi o expoziţie permanent deschisă 

în Biblioteca Comunală Viile Satu Mare 
 Monumentul eroilor din satul Tătăreşti 
 Cadru natural cu păduri 
 Balta Havasi din Cionchesti, judetul Satu Mare 

 
Evenimente cultural- artistice: 

 Ziua de "Donat" - sărbătorită în fiecare an, în a doua duminică din luna august 
 Balul la sfârşitul iernii - în luna februarie 
 Balul strugurilor - în luna octombrie 
 Hramul bisericilor 
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3.5.2. ANALIZA SWOT TURISM 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Apropierea de granița cu Ungaria 
 Regiune pitoreasca, forme de relief 

variate 
 Existenta unor obiective atractive 

pentru turisti; 
 Păstrarea aspectului arhitectural 
 Zona geografica deosebita, peisaje 

unice 
 Potential touristic ridicat 
 Zona nepoluata 
 Resurse naturale şi antropice 

diversificate, cu potenţial ridicat 
pentru dezvoltarea eco-turismului 

 Existenta unor elemente de 
patrimoniu cultural imaterial, ce 
pot fi valorificate in scop turistic 

 Aeroportul internațional care poate 
deservi turiștilor atât din România 
cât și celor din alte țări 

 Organizarea an de an a unor 
evenimente culturale devenite 
tradiție 

 Peisaje unice a unei poieni cu 
narcise și lalele pestrițe 

 Monumente istorice conservate 
 

 Unele cladiri vechi traditionale sunt 
ruinate 

 Inexistenta unor structure de cazare 
turistica si lipsa de valorificare a 
atracțiilor turistice existente 

 Zone de agrement lipsite de 
modernizarea drumurilor și dotarea 
tehnico-edilitara 

 Structuri de cazare pentru turiști 
aproape inexistente 

 Inexistența investițiilor străine, 
investiții autohtone reduse in 
domeniul turismului-a 
agroturismului; 

 Cunostinte insuficiente legate de 
elaborarea si administrarea 
proiectelor finanțate din fonduri 
europene 

 Resursele naturale insuficient 
exploatate din punct de vedere 
turistic 

 Lipsa traseelor turistice omologate 
 Lipsa pachetelor integrate de 

informare culturală, turistică 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Încurajarea întreprinderilor 
turistice pentru satisfacerea 
exigenţelor clienţilor; 

 Crearea, modernizarea şi 
eficientizarea infrastructurilor de 
turism; 

 Valorificarea resurselor umane în 
turism; 

 Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri in turism, 
datorita infrastructurii fizice si 
sociale neadecvate, raportat la 
potentialul teritoriului 

 Instabilitate legislativa 
 Condiții de creditare greu accesibile 

si rata dobanzii foarte ridicata 
 Alocari insuficiente de la bugetul de 
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 Dezvoltarea unor pachete turistice 
integrate şi a unor produse 
turistice noi 

 Identificarea de pieţe naţionale şi 
internaţionale care să primească 
oferta locală de turism; 

 Sprijin şi consultanţă oferită 
întreprinzătorilor din domeniu în 
vederea accesului la finanţări 
europene în domeniul turismului; 

 Crearea şi utilizarea unui sistem de 
indicatori; 

 Monitorizare în mass-media. 
 Tendințe pozitive în dezvoltarea 

ecoturismului si turismului balnear- 
crearea si promovarea unor locuri 
de atractie turistica, inclusiv pentru 
vanatoare. 

 Construirea unor Centre hipice 
 Înființarea unui Centru de 

Marketing și Informare Turistică 

 

stat pentru investiții in turism 
 Lipsa armonizării proiectelor 

turistice la nivel naţional, regional, 
local. 

 Lipsă de capital 
 Schimbarea legislaţiei naţionale. 
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   3.6. EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI SPORT 

 
3.6.1. Învățământ 

         Prezentarea instituțiilor de învățământ 

      Accesul la învățământul primar în comună și satele aparținătoare funcționează in felul 
următor: există 4 școli din care 3 sunt cu clasele I-IV și una cu clasele V-VIII. Cele 4 grădinițe din comună 
funcționează cu program normal, iar una dintre ele are program prelungit. 

 
 3.6.2. Cultură și Sport 
 
         Întreaga activitate sportivă la Viile Satu Mare se învârte în jurul echipei de fotbal Viitorul Viile 
Satu Mare. Aceasta are în componență în marea majoritate locuitori ai comunei Viile Satu Mare și se 
prezintă foarte bine în campionat având rezultate bune. În anul 2015 Viitorul Viile Satu Mare a 
promovat în liga a IV-a.  
 Comuna dispune de un teren de fotbal însă acesta trebuie amenajat și dotat cu vestiare, bănci 
de rezerve, tribune ș.a. pentru a oferi echipei un mediu propice pentru a practica acest sport. 
În comună există și o sală de sport care a fost construită în anul 2004. 
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Problemele privitoare la cultura materială şi în deosebi cele privitoare la ocupaţia populaţiei 
autohtone au fost puţin cercetate în trecut. Valorile materiale şi spirituale ale populaţiei s-au 
transmis din generaţie în generaţie. O caracteristică etnografică importantă este că multe dintre 
obiectele din cultura materială şi-au pierdut de mult utilitatea practică. Insă aceasta nu micşorează 
cu nimic valoarea ştiinţifică pe care o au pentru a ne cunoaşte mai bine trecutul, condiţiile în care au 
trăit, au muncit şi au creat înaintaşii noştri. 

        În comună se păstrează și în prezent următoarele activități culturale: 
 Ziua de "Donat" - sărbătorită în fiecare an, în a doua duminică din luna august 

(Donath – una din cele mai vechi sărbători din judeţ, Sfântul Donath protectorul viilor și al 
vitiulotorilor) 

 Balul la sfârşitul iernii - în luna februarie 
 Balul strugurilor - în luna octombrie 
 Hramul bisericilor 

 În comuna Viile Satu Mare există 4 cămine culturale: unul în Viile Satu Mare, unul în 
Chionchești, unul în Medișa și unul în Tătărești. 
       La Viile Satu Mare funcţionează două Biblioteci o bibliotecă comunală și una școlară. Conform 
INSSE în anul 2014 au fost eliberate de la bibliotecă un total de 2630 de cărți dint-un total de 21744. 
Bibliotecile au înregistrat în 2014, 388 de cititori activi. 
 Biblioteca comunală a fost inființată în anul 1954. Biblioteca a funcționat de la bun început în 
incinta Căminului Cultural, iar din 2009 s-a mutat într-o clădire nouă, spaţioasă de 120 mp. În 
perioada 1974-1990, când bibliotecile comunale erau desființate, biblioteca funcționa doar cu 
indemnizație. Biblioteca a fost dotată cu echipamente I.T. de ultimă generaţie prin Programul 
Naţional “Biblionet – lumea în biblioteca mea”. În bibliotecă accesul este liber la raft. Categorii de 
utilizatori: elevi, studenți, cadre didactice, muncitori, funcționari, șomeri, pensionari.  
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  Dintre personalităţile comunei remarcăm pe poetul, 
prozatorul, dramaturgul Páskándi Géza născut în 18 mai 1933 la 
Viile Satu Mare. A lucrat o vreme în ziaristică, la "Ifjumunkás" din 
Bucureşti, precum şi la "Dolgozo Nép", "Utunk", "Kortárs". A 
decedat în 1995 la Budapesta. Dintre volumele publicate amintim: 
Piros madár, versuri (1957); Szebb a páva mint a pulyka, poezii 
pentru copii (1968); Beavatkozás, roman (1974), etc. În comună s-
a născut şi prozatorul Vasile Sălăjan (n. 27 ianuarie 1947 la 
Tătăreşti), redactor la "Tribuna", autor a numeroase romane, 
piese de teatru, reportaje, colaborator la numeroase publicaţii. 
  
 

 
   De asemenea, în cătunul aparţinător comunei, Tireac, s-
a născut în 1 martie 1951 poetul, publicistul, editorul George 
Vulturescu. Acesta a absolvit Facultatea de Filologie a 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. George Vulturescu 
este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti (U.Z.P.) şi al PEN-Clubului Român. -este 
fondator, editor şi realizator al revistei Poesis, Satu Mare (din 
1990 până în prezent) şi al Festivalului Internaţional „Frontiera 
Poesis” din Satu Mare (15 ediţii). 
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3.6.3. Biserici 
 

Spiritualitatea creştină este reprezentată prin biserici şi cimitire.   
Din punct de vedere etnic, populaţia comunei Viile Satu Mare nu are o etnie majoritară, 

locuitorii fiind maghiari (41,26%), români (40,52%) și romi (13,38%). Pentru 4,21% din populație, 
apartenența etnică nu este cunoscută.  

Din punct de vedere confesional, nu există o religie majoritară, locuitorii fiind ortodocși 
(38,1%), reformați (37,59%), greco-catolici (12,41%), romano-catolici (4,18%) și penticostali 
(1,85%). Pentru 4,52% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.  

 
Religia Nr. Persoane 

Ortodocsi 1339 
Reformati 1321 
Greco-Catolici 436 
Necunoscuta 159 
Romano-Catolici 147 
Martorii lui Iehova 19 
Adventi;ti de ziua a 7a 16 
Bapti;ti 9 
Penticostali 65 

 
  
Biserici în comună: 

- Biserica Reformată  din Viile Satu Mare construită în sec.  XIX. 
- Biserica Greco-Catolica construita în sec. XIX (Monument istoric) 

8 noiembrie – Hramul Bisericii Greco Catolice “Sf. Arhangheli Mihail si Gavril” 
- Biserica Ortodoxa Viile Satu Mare 
- 8 noiembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe “Sf. Arhangheli” 
- Biserica Ortodoxa Tătărești 
-  8 noiembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe “Sf. Arhangheli” Tătărești                
- Biserica Ortodoxă Tireac 
- 26 octombrie - Hramul Bisericii Ortodoxe “Sf. Dimitrie” Tireac 
- Biserica Ortodoxa Cionchești 
- 8 noiembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe “Sf. Nectarie”  Cionchești 
- Biserica Greco-Catolica Cionchești 
- 8 septembrie -  Hramul bisericii Greco-Catolice “Naşterea Maicii Domnului” Cionchești 
- Biserica Ortodoxă Medișa 
- 15.AUGUST - Hramul Bisericii Ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului ”Medișa 
- Biserica Penticostala Medișa 
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3.6.4. ANALIZA SWOT EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI SPORT 
 

Puncte tari Puncte slabe 

o Existenţa în comună a 4 școli și 4 
gradinițe; 

o Comuna deţine  9 biserici dintre care 2 
sunt monumente istorice; 

o Existenţa a două  biblioteci; 
o Existenţa a 4 cămine culturale; 
o Management şcolar adecvat în unităţile 

de învăţământ public; 
o Implementarea   programelor   de   

integrare   a   copiilor   de   alte   etnii   în   
unităţile învăţămantului obligatoriu; 

o Existenţa patrimoniului cultural 
dezvoltat; 

o Existenţa mestesugurilor populare 
practicate încă la nivelul comunei; 

o Puternic patriotism local; 
o Desfășurarea unor activiăți culturale în 

comuna; 
o Existența unei Săli de Sport ; 
o Activitați culturale/serbări organizate 

de școală; 
o Existența uni teren de fotbal în comună; 
o Existența unei exchipe de fotbal în 

comună; 
o Exvpoziția dedicată scriitorului Páskándi 

Géza din incinta bibliotecii; 
o Organizarea unor evenimente culturale 

an de an. 
 

o  Populaţia şcolarizată în învăţământul 
primar, învăţământul gimnazial  
în scădere; 

o Existenţa  în comună a  unor  clădiri  
şcolare  şi  cămine culturale  afectate  
de  uzură fizică; 

o Dezvoltarea relative slaba a bazei 
material pentru desfasurarea 
activităților de educație fizică. 
 

Oportunități Amenințări 

o Asigurarea egalităţii de şanse şi 
creşterea participării la educaţie; 

o Dezvoltarea infrastructurii 
educaţionale; 

o Îmbătrânirea populației din comună; 
o Tendința de reducere a exigenței în 

procesul de evaluare didactică; 
o Buget incă insuficient alocat 

învățământului public. 
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o Dezvoltarea educaţiei permanente din 
perspectiva instituţională; 

o Creşterea calităţii în educaţie. 
o Reabilitarea si modernizarea școlilor; 
o Reabilitarea si modernizarea 

grădinițelor; 
o Modernizarea căminelor cultural; 
o Înființarea unei echipe de fotbal/ 

handbal; 
o Modernizare terenului de fotbal; 
o Organziarea de cercuri de lectură; 
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3.7.1. Structura socio–demografică a populaţiei 
 

Conform recensământului efectuat în 2011, populatia comunei Viile Satu Mare se ridică la 
3514  locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2000,  când se înregistraseră 3118 
locuitori.  

 

Populatia stabile pe o perioadă de 4 ani 
 
 

An 2012 2013 2014 2015 

Populaţie 3622 3711 3736 3785 

 
 
Sporul natural al populației (născuți vii-decedați) 
 
 Sporul natural al populatiei a cunoscut o usoara regresie ușoară in 2009 față de 1990 la nivelul 
comunei. În comuna Viile Satu Mare sporul natural a fost ușor pozitiv  in 2009, față de 2000. 
 

An 1990 2000 2009 

Populaţie- 
născuți vii 

55 49 50 

 
 

Soldul migratoriu al populației (stabiliri cu domiciliu-plecari, inclusive migratia externa) 
 
 

 Pe parcursul ultimelor 4 decenii in comuna Viile Satu Mare, miscările definitive au fost 
orientate spre orașul Satu Mare. Un puternic exod al populației s-a realizat după intrarea României 
în Uniunea Europeană când o parte din localinici au plecat la muncă în țări precum Spania, Italia, 
Franța ș.a. Cu toate acestea s-a observat o creștere ușoară a populației în comună și stabilirirea 
generației tinere aici. 
  
 
 
 
 

3.7. RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII 
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3.7.2. Piața muncii 
 

 Agricultura este ramura de baza a comunei.  De altfel o mare parte a populatiei lucrează in 
agricultură.  
        Cândva aceste teritorii au fost acoperite de păduri și vii care se aflau in proprietatea nobililor din 
Satu Mare. Primii locuitori s-au ocupat cu defrișarea pădurilor, agricultura si cultivarea viței de vie. 
        La Viile Satu Mare mai mult ca oriunde s-ar impune construirea unei mici fabrici de prelucrare a 
fructelor (prune, mere) comuna dispunând atât de fructe cât şi de forță de muncă. 
 
 

În anul 2013 comuna avea un număr de 195 salariaţi - număr mediu 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 Terenurile cultivabile reprezintă un potențial real pentru dezvoltarea agriculturii ecologice, 
având în vedere că îngrăsămintele folosite, atât în trecut cât și în prezent, gunoiul de grajd și ceea ce 
rezultă în urma „stăulitului” (în perioada de vară și toamnă se ține turma de oi, pe terenurile unde 
urmează a se ara și însămânța pentru noua cultură). Deși există premisele dezvoltării agriculturii 
ecologice, ca instrument important în conservarea naturii și de revitalizare a microregiunii, populația 
nu cunoaște avantajele acestei forme de agricultură și nici condițiile concrete de practicare și de 
certificare a produselor. 
 Principalele sectoare agricole din microregiune sunt: 

 cultura plantelor cerealiere (porumbul, grâul, ovăzul, floarea soarelui - în procent redus) 
 cultura pomilor fructiferi (pruni, meri, peri) 
 cultura viței de vie 
 creșterea animalelor. 

 
Situaţia  precară  a  veniturilor  din  mediul  rural  argumentează  necesitatea  dezvoltării  unei 

economii rurale diversificate, prin urmare, analiza se va concentra asupra acelor surse alternative 
de venit şi asupra diversificării oportunităţilor de angajare, cu accent pe potenţialul de dezvoltare 
existent atât în sectorul agricol cât si cel non agricol, ca sursă durabilă pentru nivelul de trai al 
comunităţilor din mediul rural şi pentru dezvoltarea economiei rurale. 
 
 
 

An Numărul 
mediu al 
salariaților 

Șomeri 

2014 104 30 
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3.7.3. ANALIZA SWOT RESURSE UMANE SI POPULAȚIE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

■ existenţa resurselor umane într-un volum şi 
o calificare ce pot asigura dezvoltarea 
activităţii economico-sociale; 
■ se acordă mare atenţie seviciilor sociale; 
■ disponibilitatea de a munci în condiţii de 
motivare adecvată; 
■ ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 
■ rata infracţionalităţii extrem de redusă; 
■ număr mare al persoanelor care au 
ocupație; 
■ prezența forței de muncă tinere în comună; 
 

■ insuficienta informare a populaţiei cu 
privire la programele de calificare şi 
reconversie existente în judeţ; 
■ adaptarea mai lentă a populaţiei rurale 
mature şi vârstnice la schimbările şi 
provocările lumii actuale, în general, şi la 
fenomenul mobilităţii şi reconversiei 
profesionale, în special; 
■ capacitatea financiară relativ scăzută a 
locuitorilor zonei. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

■ atragerea de programe cu finanţare 
europeană pentru stimularea ocupării forţei 
de muncă; 
■ adaptarea programelor de învăţământ la 
cerinţele economiei de piaţă; 
■ existenţa unor reglementări ce acordă 
facilităţi angajatorilor care creează noi locuri 
de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc 
■ monitorizarea stării ocupaţionale a 
populaţiei; 
■ organizarea de cursuri de formare şi 
reconversie profesională în comună; 
■ accesarea fondurilor europene pentru 
dezvoltarea profesională a persoanelor active 
din comună; 
■ creşterea nivelului de pregătire 
profesională a forţei de muncă; 
■ implementarea unor poiecte care să 
stimuleze implicarea rromilor în activităţi 
aducătoare de venituri; 

■ declinul demografic şi îmbătrânirea 
populaţiei comunităţii; 
■ creşterea şomajului în rândul absolvenţilor 
de liceu; 
■ migrarea persoanelor tinere spre mediul 
urban şi străinătate însă nu într-un număr 
foarte mare; 
■ migrarea forţei de muncă; 
■ amplificarea pregătirii teoretice a forţei de 
muncă în detrimentul aspectelor aplicative; 
■ creşterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieţei muncii, 
economiei locale şi asistenţei sociale în 
perspectivă. 
■ pierderea tinerilor datorita conditiilor 
socio-economice precare si a lipsei de 
perspective si de incredere intr-o schimbare 
pozitiva 
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3.8. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
3.8.1. Situația prezentă 
 

 În comuna Viile Satu Mare funcționează 3 cabinete medicale individuale de medicină de 
familie, un cabinet stomatologic în Viile Satu Mare și farmacie. 

Desi  autorităţile  locale  au  proiecte  de  modernizare  si  dotare  modernă  a  dispensarelor, 
aceste  proiecte  vizează  mai  mult  partea  de  infrastructură,  nu  si  alte  iniţiative  de  sprijinire  a 
activităţii medicale. Din acest motiv prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va propune si fise de 
proiect pentru sporirea gradului de constientizare a populaţiei asupra factorilor care pot îmbunătăţi 
starea lor de sănătate. 

Strategia va avea două elemente principale: 

 Un nou cadru de acţiune în sectorul sănătăţii publice, incluzând o programă de acţiune 
comunitară pentru acest sector pentru perioada 2014-2020. 

 Realizarea unei strategii integrate pentru domeniul sanitar. Conform strategii va fi 
garantat un nivel înalt de protecţie al sănătăţii, precum şi actualizarea politicilor locale 
astfel încât sectorul sanitar să devină un factor de calitate transversal, care se află la 
baza tuturor celorlalte sectoare de interes local. 

          Cadrul sănătăţii publice, element cheie al strategiei, cuprinde acţiunile specifice în acest 
domeniu. 

Elementele esenţiale pentru cadrul de dezvoltare al sectorului sanitar sunt: 

 Îmbunătăţirea informării în domeniul sanitar pentru toate păturile sociale; 
 Crearea unui mecanism de reacţie rapidă pentru a răspunde gravelor ameninţări la 

adresa sănătăţii locuitorilor; 
 Înfruntarea factorilor determinanţi, în mod particular factorii nocivi legaţi de modul 

de viaţă dăunător sănătăţii (aceasta include acţiuni de prevenţie iniţiate de la nivelul 
şcolilor şi până la proiecte ample de monitorizare şi servicii ambulatorii). 

 Pentru a pune accentul asupra sectoarelor în care comunităţile nu sunt în grad de a interveni 
eficace în mod independent – pentru care este necesară o coordonare de la nivel superior – 
comunitatea locală va optimiza efectele propriilor acţiuni producând “plus valoare” în ceea ce 
priveşte integrarea într-un sistem de filieră regională în cadrul sectorului sanitar. 
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                Cetăţenii comunei noastre consideră de  
   importanţă majoră aspectele legate de sănătate  
   şi se aşteaptă să fie minimalizate eventualele riscuri.  
   Comunităţii îi va reveni un rol crucial, obligaţia de a 
    garanta un nivel maxim de protecţie.  
    Presiunile legislative ale Comunităţii Europene  
   în acest domeniu şi implementarea lor cât mai rapidă, 
               în special prevederile articolului 3 şi 152, sunt aspecte  
   esenţiale ale prezentei strategii. 
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 În comuna Viile Satu Mare există un centru de îngrijire pentru persoanele vârstnice. Căminul 
pentru Persoane Vârstnice a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.76/ 
04.04.2014 şi este unitate de asistenţă socială de interes judeţean, fără personalitate juridică, în 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare – instituţie publică 
subordonată Consiliului Judeţean Satu Mare.  
           Prin intermediul acestui centru rezidenţial D.G.A.S.P.C Satu Mare - Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale realizează la nivelul judeţului Satu Mare măsurile de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice.  
           Căminul este prima şi singura instituţie de asistenţă socială creată in mediu rural, având în 
prezent o capacitate de 14 locuri.  
           Servicii oferite: găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă paleativă, consiliere 
psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, în vederea menţinerii pe cât posibil a 
capacităţilor de autonomie ale persoanelor vârstnice.  
           Persoanele varstnice (care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), care se găsesc 
într-una din următoarele situaţii:  
           • necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu; 
           • nu se poate gospodări singură;  
           • este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile datorită stării 
de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie;  
           • nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.  
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3.8.2. ANALIZA SWOT SĂNĂTATE SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

Puncte tari Puncte slabe 

■ existeța a - 3 cabinete medicale umane, 
un cabinet stomatologic, farmacii 
■ program zilnic al medicilor; 
■ populaţia comunei este înscrisă la medicii 
din comună; 
■ cabinetele dispun de personal calificat; 
■ compartiment situații de urgență în cadrul 
primăriei 
 

■ existenţa unui aparat de urgenţă dotat 
precar; 
■ slaba educaţie sanitară a comunităţii; 
■ numărul crescut al persoanelor care lucrează 
la negru, neputând beneficia de servicii 
medicale gratuite; 
■ preţurile ridicate la medicamente. 
■ serviciile acordate (asistenta medicala, 
sociala) sunt afectate de bugetul insuficient 

 Oportunități   Amenințări 

■ reabilitarea dispensarului uman din 
comună; 
■ evaluarea stării de sănătate a pacienţilor 
din comună, prin Programul naţional de 
evaluare a sănătăţii populaţiei; 
■ realizarea unor cursuri de igienă şi 
educaţie sexuală pentru comunitate; 
■ servicii de planing familial; 
■construirea unui centru de sănătate; 
■inființarea unui centru de permanență 

 

 

■ imposibilitatea unor pacienţi de a plăti 
anumite servicii medicale; 
■ slaba receptivitate a pacienţilor la 
programele naţionale de sănătate; 
■migrarea populație cu probleme de sănătate 
spre centrele medicale din orașele apropiate 
■ creşterea numărului bolnavilor cronici. 
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3.9. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 
3.9.1. Situația prezentă 
 
 

 

 

Primăria Viile Satu Mare este organizată şi funcţionează  potrivit   prevederilor   Legii   nr. 
215/2001 privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  în 
conformitate   cu   hotărârea   Consiliului   Local   Viile Satu Mare nr 48/2010  privind   aprobarea   
organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o 
structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Viile Satu Mare, ce duce 
la  îndeplinire  hotărârile  luate  de  Consiliului  Local  şi  dispoziţiile  Primarului,  bazându -se  pe 
problemele colectrivităţii locale. 

Primarul  este  şeful  administraţiei  publice  locale  a  comunei  Viile Satu Mare  şi  al  aparatului 
propriu  de  specialitate  pe  care  îl  conduce  şi  îl  controlează  (confirm  art.  66-215/2001 privind 
administraţia publică locală) cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006. 

Primăria   Comunei   Viile Satu Mare   reprezintă   administraţia   publică   locală   prin   care   se 
realizează autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate 
deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă. 

 
 
 

Consiliul Local
•Cabinetul Primarului
•Compartiment 

implementare 
proiecte

•Auditor
•Compartiment Poliția 

Comunitară

Primar •Compartiment 
administrativ și 
gospodărire comunală

•Compartiment juridic și 
agricol

•Compartiment situații de 
urgență

•Compartiment cultură și 
sport

Secretar

Viceprimar
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3.9.2. Situația viitoare 
 

Viaţa  economică  a  Unității  Administrative Teritoriale  a  comunei  Viile Satu Mare,  trebuie 
revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, dezvoltare rurală, mediu, 
economie,  turism,  educaţie,  cultură,  resurse  umane -  piaţa  muncii,  sănătate  şi  asistenţă  socială, 
administraţie publică locală. 

Aceste  investiţii  sunt  foarte  importante  pentru  revitalizarea  vieţii  economice  a  comunei 
care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte benefice. 
Infrastructura  necesită  îmbunătăţire  continuă,  de  aceea  investiţiile  trebuie  făcute  după  anumite 
criterii economice astfel încât să producă beneficii: 

 
 siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor; 
 raportul valoarea investiţiei/ efecte economico-financiare produse; 
 raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor. 

 
Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile cultural 

şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT Primaria Viile Satu Mare, 
astfel încât  confortul  social  al  locuitorilor  să  fie  îmbunătăţit;  complementar  acest  lucru  va  creşte  
şi atractivitatea turistică a comunei. 

 
 

o Investiţii necesare; 
o Adaptarea structurii organizatorice; 
o Programe   de   formare   profesională   a   funcţionarilor   

publici   din primărie; 
o Schimb de experienţă şi vizite de studii; 
o Cresterea nivelului de consultare a cetăţenilor şi mediului de 

afaceri din comună; 
o Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri întreţinerea 
drumurilor (buldoexcavator, autogreder); 
o Reabilitarea sediului Poliţiei Locale; 
o Achiziţionarea unei maşini de pompieri; 
o Reabilitarea sediului Primăriei Viile Satu Mare 
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3.9.3. ANALIZA SWOT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

■ actualizarea periodică a organigramei 
primăriei; 
■ implicarea efectivă a conducerii la nivel 
de vârf în procesul de conştientizare şi 
aplicare a acţiunilor legate de reforma în 
administraţie; 
■ existenţa procedurilor ce reglementează 
fluxul de documente în instituţie; 
■ existenţa unor proceduri care să descrie 
modul de realizare a activităţilor şi 
subactivităţilor ce vizează organizarea 
muncii în instituţie; 
■ compartimentului de informare a 
Cetăţeanului şi Relaţii Publice care 
funcţionează în cadrul Consiliului Local al 
comunei Viile Satu Mare  ca interfaţă 
principală între instituţie şi cetăţeni; 
■ aplicarea metodologiei de evaluare a 
performanţelor personalului angajat în 
administraţia publică; 
■ transparenţă în recrutarea şi în 
promovarea personalului; 
■ participarea, în limita fondurilor a tuturor 
categoriilor de personal la activităţi de 
formare continuă; 
■ existenţa la nivelul instituţiei a unei 
strategii de formare continuă a 
funcţionarilor publici predominantă la 
nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare 
între colegi, 
■ existenţa unui program de contabilitate şi 
salarii; 
■ existenţa unui cadru legal coerent şi stabil 
privind liberul acces la informaţia de interes 
public şi transparenţa actului administrativ; 
 

■ rezistenţa la schimbare manifestată de o parte 
din personalul instituţiei; 
■ resurse financiare insuficiente destinate 
modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei; 
■ ineficienţa mecanismului de elaborare a 
politicilor publice la nivelul primăriei; 
■ insuficienta conştientizare a noţiunilor de 
eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în 
administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, 
■ dificultăţi de comunicare internă între 
diferitele compartimente funcţionale şi între 
structuri ale administraţiei publice locale; 
■ existenţa încă a unui sentiment de frustare a 
funcţionarilor (angajaţi contractuali şi 
functionari publici) motivat de sistemul de 
salarizare, promovare, precum şi de menţinere a 
unei imagini publice negative a funcţionarului 
din administraţia publică; 
■ imposibilitatea promovării pe post a 
salariaţilor; 
■ posibilităţi reduse de motivare financiară a 
personalului şi de atragere a persoanelor cu 
calificare superioară în structurile funcţionarilor 
publici; 
■ resurse financiare limitate pentru susţinerea 
programului de pregătire; 
■ încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele 
prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei 
personalului din instituţie; 
■ nu se realizează testarea periodică a 
funcţionarilor publici; 
■ nu se realizează rapoarte de activitate lunare, 
ci doar trimestriale; 
■ existenţa fondurilor limitate alocate formării 
continue a funcţionarilor publici; 
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 ■ imposibilitatea de motivare suplimentară a 
personalului, 
■ dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor 
acte normative datorită multitudinii şi 
complexităţii acestora; 
■ inexistenţa unui compartiment de 
informatizare; 
■ număr insuficient de calculatoare iar unele 
dintre acestea sunt uzate moral; 
■ există funcţionari publici care nu ştiu să 
folosescă calculatorul; 
■ resurse financiare insuficiente pentru 
informatizarea administraţiei publice locale; 
■ lipsă de interes a cetăţenilor în a se implica 
activ în procesul de luare a deciziei la nivel local. 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

■ posibilităţi de accesare a unor fonduri 
externe destinate în mod special 
modernizării administraţiei publice; 
■ lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi 
extravilan, realizare PUG; 
■ dotări pentru intervenţii în caz de situaţii 
de urgenţă; 
■ dotarea administraţiei locale, 
■ dezvoltarea unor legături puternice între 
consiliul judeţean şi autorităţile locale; 
■ mai multe posibilităţi de instruire a 
personalului prin agenţii de formare 
profesională. 
■ participarea funcţionarilor publici din 
primărie la cursuri pentru atestare ECDL; 

■ teamă de risc, inerția unor funcţionari publici - 
mai ales din funcţiile de conducere; 
■ inerţie mare privind implicarea factorilor 
responsabili dar şi a comunităţii în programele 
de dezvoltare; 
■ tendinţa mass-mediei de a reflecta cu 
precădere - şi, de regulă, fără a verifica - 
aspectele negative ale anumitor activităţi din 
administraţie, de cele mai multe ori informaţiile 
fiind greşit interpretate sau neînţelese; 
■ fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită 
salariilor mici personalul bine pregătit este 
tentat să caute locuri de muncă în sectoral 
privat; 
■ pe de altă parte imposibilitatea angajării 
imediate a altor funcţionari publici influenţează 
în mod negativ continuitatea activităţilor; 
■ dificultatea realizării unei strategii şi a unor 
planuri de acţiune care să reziste schimbărilor 
politice - clasa politică actuală nu are încă 
suficientă maturitate încât să aprecieze şi să 
implementeze programele iniţiate de 
conducerile instituţiilor din mandatele 
anteriore; 
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■ schimbări legislative prea frecvente pentru a fi 
asimilate eficient. 
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4.1 JUSTIFICAREA UNEI VIZIUNI STRATEGICE LOCALE 

 

Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Viile Satu 
Mare pentru perioada 2014-2020 şi constituie diferenţa dintre ceea ce reprezintă astăzi şi ceea ce 
trebuie să devină comuna Viile Satu Mare în următorii 7 ani. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică datorată 
poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme/activităţi economice/investiţii. 

În acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: creşterea gradului de atractivita te a 
comunei (prin  imbunătăţirea  imaginii,  a  calităţii  vieţii,  prin  revitalizare  rurală)  şi  facilităţi  de  
atragere  a firmelor  private  (prin  investiţii  în  infrastructură,  oferta  de  terenuri  şi  clădiri,  servicii  
strategice, facilităţi fiscale, etc.). 
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                Comuna Viile Satu Mare în viziunea reprezentantilor autorităţii publice locale va deveni o 
comună prosperă şi durabilă până în anul 2020, care: 

 

 

   - va imbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea accesului  
la  utilităţile  de  bază,  dezvoltarea  infrastructurii  de  transport  şi crearea de noi locuri 
de muncă; 
  - va   realiza   creştere   economică   prin   atragerea   de   noi   investitori   în agricultură, 
industrie, servicii, prin oferirea de consultanţă orientate către toate  categoriile  de  
populaţie  şi  întreprinzatori,  prin  atragerea  de  noi fonduri  nerambursabile,  prin  
creşterea  gradului  de  pregătire  a  resurselor umane din comună; 
  - va  sprijini  transformările  din  învăţământul  local  şi  va  menţine  calitatea actului  
didactic  şi  a  conditiilor  de  derulare  a  acestuia,  prevenirea  şi combaterea  
abandonului  şcolar  şi  promovarea  conceptului  de  învăţare continuă,  astfel  încât  
toate  categoriile  socio-profesionale  şi  de  vârstă  să participe şi să se identifice cu 
comunitatea; 
  - va  oferi  oportunităţi  pentru  intervenţia  sectorului  privat  în  operaţiunile comunei,  
fie  sub  forma  investiţiilor  directe  în  proiecte  izolate,  fie  sub forma parteneriatelor 
sau consultărilor permanente între parteneri; 
-   va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi 
garantându-se   protecţia   factorilor   de   mediu   şi   utilizarea   eficientă   a resurselor 
naturale locale. 

 

 

 

 

 

Viziunea comunei Viile Satu Mare cuprinde şi conceptulul strategic de formulare a 
strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare. Conceptulul strategic trebuie formulat astfel încat 
transpunerea sa într-un  plan  strategic  să  asigure  un  pachet  de  acţiuni  care  vor  conduce  la  
creşterea  economică, creşterea  bazei  de  impozitare,  crearea  de locuri  de  muncă  şi  îmbunătăţirea  
calităţii  mediului  de viaţă al comunităţii. 
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4.2 OBIECTIVELE STRATEGICE 

 
Dezvoltarea  comunei  Viile Satu Mare,  prin  crearea  şi  susţinerea  unui  mediu  economico  

–  social competitiv,  stabil  şi  diversificat,  care  să  asigure  creşterea  economică  şi  creşterea  
calităţii  vieţii cetăţenilor constau în: 

1. Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al agentilor economici la infrastructura de bază 
(apă, canalizare, căi de transport, telefonie, internet); 

2. Protecţie socială si optimizarea sistemului de sănătate; 

3. Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de 
muncă; 

4. Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor europene; 

5. Colectarea   selectivă   a   deşeurilor   menajere   şi   industriale   şi   realizarea   de   platforme 
conforme cerinţelor legislative; 

6. Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună. 

7. Protejarea  mediului  prin  conformarea  progresivă  cu  standardele  de  mediu  din  Uniunea 

Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

8. Sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de investiţii; 

9. Dezvoltarea  unui  proces  comun  de  organizare  pentru  stabilirea  priorităţile  comunităţii, 
strategia şi acţiunile sale; 

10. Asigurarea  de  posibilităţi  de  utilizare  a  energiei  termice  şi  gazelor  naturale  pentru 
majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună; 

11. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultura, piscicultură, 
industrie, servicii; 

12. Luarea   de   măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi creşterea 
ratei de ocupare prin creerea de noi oportunităţi investiţionale. 

 

Realizarea  obiective  strategice  se  intemeiază  pe  aplicarea  unui  management  care  să 
conducă  la  dezvoltare  şi/sau  regenerare  rurală,  politicile,  planificarea  strategică,  precum  şi 
realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

 Introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie si servicii; 
 Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie, formare profesională si de 

sănătate publică, ţinând  seama  de  evoluţiile  demografice  nefavorabile  si  
de  impactul  acestora asupra pieţei muncii; 

 Folosirea în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan local si 
stimularea unor asemenea   decizii   din   partea   capitalului   privat   pentru   
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folosirea   celor   mai   bune tehnologii accesibile, din punct de vedere 
economic; 

 Corelarea   obiectivelor   de   dezvoltare,   inclusiv   a   programelor   
investiţionale,   cu potenţialul si capacitatea de susţinere a capitalului natural; 

 Valorificarea  avantajelor  comparative   ale   comunei  Viile Satu Mare  în  
privinţa   dezvoltării producţiei agricole; 

 Protecţia si punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural; 
 Identificare unor  surse  suplimentare  de  finanţare,  în  condiţii  de  

sustenabilitate,  pentru realizarea unor proiecte, programe de anvergură, în 
special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, educaţiei, 
sănătăţii si serviciilor sociale 
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4.3 OBIECTIVELE SPECIFICE 

Proiecte care se doresc să se implementeze în 

comuna Viile Satu Mare sunt: 
SECTOR 1 

DEZVOLTARE ECONOMICA SI COMPETIVITATEA MEDIULUI DE AFACERI 
- Oferirea de facilități fiscale pentru investiții noi, în condițiile legislative in vigoare 
- Elaborarea unui plan strategic de atragere a investițiilor 
- Promovarea oportunităţilor de investiţii prin intermediul mijloacelor online (pagina web) și 

offline (ghid al investitorului, broşuri, pliante, etc.) 
- Organizarea de campanii de informare pentru accesare de fonduri europene 
- Implementarea de programe de formare antreprenoriala si perfecţionare profesională 
- Promovarea mărcilor locale pe plan naţional si internaţional 
- Promovarea activităţilor de servicii/mica productie/mestesuguri la nivel local 
- Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploataţiile agricole 
- Infiinţarea unui siloz agricol/centru de depozitare a produselor agricole 
- Organizarea de pieţe/târguri agroalimentare pentru producători, de tip en-gros 
- Organizarea periodica de târguri de produse agroalimentare ecologice 
- Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale, a tinerilor fermieri 
- Organizarea de consultări publice periodice intre autorităţile locale si mediul de afaceri 
- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat 
- Înființarea unui centru balneoclimateric  

SECTOR 2 
INFRASTRUCTURĂ 

- Reabilitarea si extinderea străzilor din comuna 
- Modernizare drumurilor comunale  
- Reabilitarea trotuarelor existente si amenajarea de trotuare si alei acolo unde nu există 
- Modernizarea si extinderea sistemelor de protecţie si siguranţă 
- Îmbunutăţirea sistemelor de marcaje rutiere 
- Reabilitare termică şi modernizare cămine culturale 
- Realizarea reţelei de canalizare pe toată suprafața comunei 
- Extinderea retelei de energie electrica la terenurile nou intrate in intravilan 
- Extindere reţea de alimentare cu apă  
- Schimarea conductelor prezentei rețele de alimentare cu apă 
- Reabilitarea si modernizarea Sediului Primariei 
- Reabilitarea si extinderea drumurilor de exploatare 

 
SECTOR 3 

EDUCAȚIE SI CULTURĂ 
- Reabilitarea si modernizarea unităţilor educaţionale din comună 
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- Dotarea unităţilor educaţionale din comună 
- Înfiinţarea si dotarea de laboratoare şcolare 
- Modernizarea si imbunătăţirea dotarilor şcolare existente 
- Amenajarea de terenuri de sport 
- Amenajarea curţilor interioare ale unitatilor de învățământ 
- Îmbunatăţirea dotărilor Bibliotecii comunale în scopul îmbunătăţirii vieţii culturale la 

sate 
- Reabilitarea și îmbunătăţirea dotărilor Căminelor Culturale din comuna Viile Satu Mare 
- Reabilitarea aşezămintelor culturale din comună 
- Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg 
- Susţinerea infiinţării de trupe, ansambluri, cenacluri, formaţii, etc.  
- Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase 
- Reabilitarea/modernizarea obiectivelor cu valoare istorica 
- Amenajarea de locuri de parcare in vecinetatea obiectivelor culturale 

SECTOR 4 
SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 

- Reabilitarea unităţilor medicale la nivel local 
- Înfiinţarea de noi dispensare in satele din comună 
- Înfiintarea unui centru integrat de servicii sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate in 

situaţii de risc 
- Înfiinţare uni centru de bătrâni 
- Crearea unui cămin pentru victimele agresiunii în familie 
- Construirea de locuinţe sociale 
- Amenajare cantină pentru săraci 
- Achiziționarea unei ambulanţe 
- Sprijinirea înfiinţării de intreprinderi sociale 
- Identificarea posibilităţilor de stabilire a parteneriatelor locale pentru furnizarea şi 

dezvoltarea serviciilor sociale 
- Promovarea parteneriatelor locale de tip public-privat in domeniul social 

SECTOR 5 
SERVICII PUBLICE 

- Contractarea unei companii private pentru servicii de transport public/achiziţionarea de 
către UAT a unui mijloc de trasport public 

- Amenajarea staţiilor de transport in comun 
- Organizarea de consultări publice periodice pentru identificarea problemelor cetăţenilor 
- Studiu de evaluare a oportunităţii externalizării unor servicii publice 
- Perfectionarea personalului administrativ 
- Schimburi de experienta cu autorităţi locale din România şi/sau din Uniuniea Europeană în 

scopul adoptării modelelor de bună practica 
- Achizitionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, intreţinerea drumurilor 
- Achiziţie utilaj (buldoexcavator) pentru întreţinere şi gospodărire comunală 
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- Achiziţionarea unei maşini de pompieri  
- Extinderea si modernizarea reţelei de iluminare stradală 
- Utilizarea energiei din surse alternative pentru iluminatul public 
- Dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de telecomunicaţii 
- Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor publice cu infracţionalitate ridicată 
- Îmbunatăţirea dotării serviciului public de poliţie cu echipamente și infrastructură specifică 
- Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranţa cetăţeanului 
- Conectarea Poliţiei Locale la Sistemul Național de Prelucrare a Datelor cu Caracter 

Personal 
- Extinderea si modernizarea spaţiilor verzi 
- Crearea spaţiilor de joaca pentru copii 
- Construirea unei baze sportive multifuncţionale 
- Înfiinţarea unui centru de informare, promovare şi marketing turistic în comuna Viile 

Satu Mare 
SECTOR 6 

MEDIU 
- Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea in comun a soluţiilor optime privind 

managmentul deşeurilor 
- Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor 
- Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectiva a deşeurilor 
- Desfăşurarea de campanii de educaţie si conștrientizare a populaţiei cu privire la importanța 

colectării selective a deşeurilor 
- Amenajarea spaţiilor publice cu pubele de gunoi 
- Conştientizarea agenţilor economici cu privire la importanţa si procedurile de colectare 

selectivă a deşeurilor 
- Promovarea colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice si electronice 
- Dotarea cu utilaje si echipamente pentru servicul de gospodărire comunala si 

salubritate 
- Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului natural 
- Realizarea de acţiuni de împadurire 
- Dotarea cu instalaţii și sisteme de prevenire a poluării și calamităţilor naturale 
- Amenajarea si regularizarea albiilor râurilor 
- Exploatarea fondului cinegetic prin înfiinţarea unui fond de vânătoare 
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4.4.1. Egalitate de şanse 

 

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de sanse 
constituie unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Europene. Problematica promovării 
egalităţii  de  sanse  în  viaţa  socială  pentru  ambele  sexe  constituie  o  cerinţă  esentială  pentru 
societatea românească, fiind considerată o componentă de bază a preocupării pentru 
respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. 

În  elaborarea  strategiei  s-a  urmărit  coordonarea  programelor  şi  politicilor  sectoriale 
(servicii  sociale,  educaţie,  sănătate)  în  funcţie  de  problemele  teritoriale  în  vederea  eliminării 
disparităţilor  de  dezvoltare  prezente  în  zonele  rurale  şi  incluziunii  grupurilor  defavorizate  sau 
expuse riscului. 

În  procesul  de  definire  a  problemelor  prioritare  s-a  avut  în  vedere  analizarea  situaţiilor 
discriminatorii şi promovarea şanselor egale între bărbaţi şi femei, tineri şi vârstnici, majoritari 
şi minorităţi etnice, nevoilor persoanelor cu dezabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa 
social si economica. 

 Comuna Viile Satu Mare nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de şanse – 
analiza indicatorilor nu evidenţiază existenţa discrimării de gen pe piaţa muncii, în domeniul 
educaţional sau la nivelul altor indicatori generali de dezvoltare umană. Piaţa muncii din comună 
are de altfel o  capacitate mai  ridicată de a  absorbi forţa  de muncă  feminină. 

 

4.4.2. Dezvoltare durabilă 

 

Conceptul   de   dezvoltare   durabilă   desemnează   totalitatea   formelor   şi   metodelor   
de dezvoltare  socio-economică,  al  căror  fundament  îl  reprezintă  în  primul  rând  asigurarea  
unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural. 

Cea mai cunoscută definitie a dezvoltării durabile este cu sigurantă cea dată de Comisia 
Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub  
numele  de  Raportul  Brundtland:  "dezvoltarea  durabilă  este  dezvoltarea  care  urmăreste 
satisfacerea  nevoile  prezentului,  fără  a  compromite  posibilitatea  generatiilor  viitoare  de  a -
şi satisface propriile nevoi". 

Durabilitatea   pleacă   de   la   ideea   că   activitătile   umane   sunt   dependente   de   mediul 
înconjurător si de resurse. Sănătatea, siguranta socială şi stabilitatea economică a societătii sunt 
esentiale în definirea calitătii vieții.  Dezvoltarea economică nu poate fi oprită,  dar  strategiile 

4.4 TEME ORIZONTALE CARE VOR FI AVUTE ÎN VEDERE 
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trebuie schimbate astfel încât să se potrivească cu limitete ecologice oferite de mediul înconjurător 
şi de resursele planetei. 

Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor de dezvoltare 
ale  comunei  Viile Satu Mare  prezentate  în  Strategie,  direcții  prin  care  se  urmărește  
transformarea comunităţii analizate într-o societate durabilă. 

O  societate  durabilă  este  una  puternică,  sanătoasă  şi  justă. Îndeplineste nevoile tuturor 
oamenilor, precum şi pe cele ale comunităţilor viitoare, promovând bunăstarea  personală, 
coeziunea şi incluziunea socială şi facilitând oportunităţi egale pentru toată lumea. Pentru aceasta 
s-au  propus  atât  măsuri  de  dezvoltare  a  infrastructurii  cât  şi  măsuri  pentru  construirea  unei 
societăţi şi economii puternice, stabile şi susţinute, capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi 
pentru toti cetățenii, în care costurile sociale şi de mediu sunt suportate de cei care le creează, iar 
consumul eficient de resurse este încurajat. 
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4.5.DEFINIREA DETALIATĂ A PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

4.5.1. Direcții de dezvoltare a infrastructurii localităţii transportului 

 

Reprezentantii autorităţilor publice locale au fost preocupaţi în principal, în ultimii ani, de 
reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților componente. Acest lucru este evidențiat de  
proiectele  şi  investițiile  în  infrastructură  realizate,  atât  din  fonduri  de  la  bugetul local şi bugetul 
de stat cât şi din finantări nerambursabile. 

Inclusiv strategia de  construire a fost bine aleasă, edilul comunei axându-se mai întâi pe 
rezolvarea  problemelor  de  asigurare  cu  apă-canal,  electricitate, reţea de gaz  şi  iluminat  pentru  
ca  apoi  să continue pe viitor cu infrastructura de transport, peste reţelele subterane de utilităţi. 

În acest stadiu se află în momentul de fată infrastructura din comuna Viile Satu Mare, acela 
de reabilitare a drumurilor comunale si construire a unei imagini vizuale unitare a localităţii. 

4.5.1.1.   Obiectiv   general: 

Îmbunătătirea   infrastructurii   fizice   a   comunei   pentru   sprijinirea dezvoltării socio-
economice durabile. 

 

4.5.1.2. Obiective specifice: 

 
 Creşterea   gradului   de   atractivitate   al   comunei   prin   crearea   unei   imagini   

unitare   a localităților  componente  (arhitectură,  coloristică,  spaț ii  verzi,  alei  
pietonale,  parcări,  mobilier “urban”). 

 Asigurarea  accesului  la  tehnologiile  moderne  şi  la  tehnologia  informatiei  pentru  
toti locuitorii comunei prin sustinerea investitiilor în sisteme de comunicatie de 
ultimă oră. 

 Îmbunătătirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane prin 
reabilitarea şi modernizarea  reţelei  de  drumuri  comunale  în  vederea  asigurării  
unui  acces  mai  facil  şi  rapid pentru toţi locuitorii comunei, atragerii investitorilor 
şi diversificării economiei locale. 

 Creşterea standardului de viaţă al cetăţenilor şi asigurarea condiţiilor de bază ale 
unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea accesului 
la utilităţi pentru toti locuitorii comunei. 
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4.5.1.3. Activităţi: 
  

  
 

 1.Obiectivul operaţional “Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a 
conexiunii cu zonele urbane  prin  reabilitarea  şi  modernizarea  reţelei  de  
drumuri  comunale  în  vederea  asigurării unui   acces   mai   facil   şi   rapid   
pentru   toţi   locuitorii   comunei,   atragerii   investitorilor   şi diversificării 
economiei locale 

 2.Obiectivul  operaţional  “Creşterea  gradului  de  atractivitate  al  
comunei  prin  crearea  unei imagini unitare a localităţilor componente 
(arhitectură, coloristică, spaţii verzi, alei pietonale, parcări, mobilier 
“urban”)” 

 3.Obiectivul   operaţional   “Creşterea   standardului   de   viaţă   al   
cetătenilor   şi asigurarea condiţiilor  de  bază  ale  unui  trai  modern,  la  
nivelul  standardelor  Uniunii  Europene,  prin asigurarea accesului la 
utilităţi pentru toti locuitorii comunei” 

 4.Obiectivul  operaţional  “Asigurarea  accesului  la  tehnologiile  moderne  
şi  la  tehnologia informaţiei pentru toţi locuitorii comunei prin susţinerea 
investiţiilor în sisteme de comunicaţie de ultimă oră” 
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4.5.2. Direcţii de dezvoltare domeniu Managementul unui mediu sustenabil 
 

Administratia  publică  locală  din  comuna  Viile Satu Mare  a  avut  ca  principală  preocupare 
protectia mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor pentru populaţie adoptând o atitudine de 
limitare a efectelor poluante ale interventiei omului în natură. Astfel, pe parcursul ultimilor ani a 
întreprins initiative de conservare şi protejare a mediului înconjurător prin proiecte de  colectarea  
şi  transportul  deseurilor,  limitarea  poluării  prin implementarea sistemelor alternative de încălzire 
ce utilizează energie nepoluantă. De asemenea, s-au realizat investitii în crearea/amenajarea de 
spaţii verzi în zonele centrale ale localităţii. 

 Cu toate acestea, investitii suplimentare se impun pentru continuarea activitătilor 
întreprinse, aşa cum se desprinde din analiza situatiei socio-economice descrisă în primul capitol: 

 nu există încă o soluție de neutralizare/colectare şi transport a gunoiului de grajd şi 
resturi vegetale; 

 educarea populației în spiritul reciclării, protecției mediului şi voluntariatului. 

 

4.5.2.1. Obiectivul general: 

 

Asigurarea protecţiei şi calităţii mediului înconjurător în vederea crşterii standardului de 
viaţă al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Viile Satu Mare. 

4.5.2.2. Obiective specifice: 

 
 Asigurarea managementului de calitate al apei; 
 Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deşeurilor; 
 Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă energetică; 
 Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a 

populaţiei. 
 Conservarea mediului si a valorilor cultural; 

4.5.2.3. Activităţi: 

 
 

 Obiectivul operaţional „Asigurarea managementului de calitate al apei” 
 Obiectivul   operaţional  “Dezvoltarea   unui   sistem   integrat   eficient   de   

management   al deşeurilor” 
 Obiectivul operaţional “Promovarea unor tehnologii alternative de 

generare a energiei şi de eficienţă energetică” 
 Obiectivul  operaţional “Îmbunătăţirea  stării  mediului  înconjurător  şi  

prevenirea  riscurilor naturale şi de sănătate a populaţiei” 
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4.5.3. Direcţii de dezvoltare domeniu Educaţie 

 

În accepţiune modernă, în contextul dezvoltării durabile, şcoala este privită ca un sistem 
complex, o organizaţie a învăţării, care stimulează noi căi de gândire, într-un climat în continuă 
schimbare. 

Şcoala este din ce în ce mai integrată comunităţii locale, iar într-o şcoală care funcţionează 
bine competenţa acesteia depăseşte suma competenţelor personalului care o deserveşte. De aceea 
si implicarea comunitătii si a autorităţii locale în viaţa şcolii se impune a fi pe măsură, astfel încât să  
asigure  îmbunătăţirea  continuă  a  condiţiilor  în  care  se  desfăşoară  procesul  de  învătământ, 
crescând  atractivitatea  şcolii  din  comunitate  si  diminuând  riscul  migraţiei  elevilor  din  ciclul  II 
catre mediul urban. 

4.5.3.1. Obiectiv general:   

 

Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Viile Satu Mare, prin 
îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de activităţi 
extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale. 

 

4.5.3.2. Obiective specifice: 

 
o Sprijinirea diversificării serviciilor educaţionale furnizate la nivel local; 
o Spijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, in cadrul 

programelor şcolare aferente ciclurilor de învaţămant preşcolar, primar, gimnazial si 
vocaţional; 

o Crearea  unui  context  care  să  permită  tinerilor  să  dobândească  competenţe  de  
exprimare  a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii; 

o Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovaţiei; 
o Incurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi; 
o Formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 
o Sensibilizarea liniei publice cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de 

promovare a dezvoltării durabile; 
o Iniţierea  de  programe  de  formare  pe  mai  multe  domenii:  didactica  specialităţii  

(abilitare didactică preşcolară), management educaţional (managementul 
procesului didactic), consiliere si orientare a tinerilor , utilizarea computerului, 
educaţie raţional obiectivă si comportamentală (educaţie  inclusivă,  consiliere  
publicaţii  şcolare,  identificarea  si  tratarea  barierelor  învăţării, dezvoltarea 
creativităţii în limbă si comunicare) etc. 

o Menţinerea si integrarea tinerilor în viata socială si economică a comunităţii; 
o Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educaţionale; 
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o Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă 
schimbare (inclusiv pe plan social şi antreprenorial); 

o Stimularea  sensibilităţii  estetice,  dezvoltării  emoţionale,  gândirii  creative  şi  
intuiţiei  la  toţi copiii la vârsta cea mai fragedă, inclusiv în învăţământul preşcolar; 

o Incurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin 
cooperarea cu mediul de afaceri; 

o Lărgirea  accesului  la  o  serie  de  forme  creative  de  exprimare  atât  prin  
intermediul  învăţământului formal cât şi prin activităţii neformale şi informale 
pentru tineret; 

o Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească oportunităţile 
de angajare în toate domeniile în care creativitatea şi capacitatea de inovare joacă 
un rol important; 

o Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie a proprietăţii intelectuale. 

 

4.5.3.3. Activităţi: 

 
 

 Obiectivul operaţional “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale” 
 Obiectivul operaţional “Creşterea gradului de perfecţionare a personalului 

didactic” 
 Obiectivul operaţional “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la 

nivel local” 
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4.5.4. Direcţii de dezvoltare domeniu Sănătate 

 

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate, pe de o parte, 
și de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte. Accesul la sănătate depinde într-o mare 
măsură de factori  externi  sistemului  de  sănătate:  factori  genetici,  factori  de  mediu,  
factori  de  dezvoltare economică,  factori  socio-culturali.  Accesul  la  îngrijiri  de  sănătate  
este  influențat  aproape  în totalitate de organizarea sistemului sanitar. 

Accesibilitatea  la  servicii  de  îngrijire  medicală  este  determinată  de  convergenţa  
dintre oferta si cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilităţilor 
de a îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru sănătate. Disparitătile în 
accesul la îngrijiri apar  din  cel  puţin  patru  motive:  etnice  sau  rasiale;  economice,  aici  
incluzând  costurile  directe suportate de populaţie (co-plăti, costuri legate de tratamente si 
spitalizare) precum si cele indirecte (cost  transport,  timpi  de  asteptare);  aşezare  geografică  
inadecvată  a  facilităţilor  de  îngrijiri; calitatea inegală a serviciilor de acelasi tip. 

În contextul legislativ actual misiunea autorităţii locale este aceea de a asigura accesul 
egal al membrilor comunităţii la serviciile de îngrijiri de sănătate furnizate în plan local. 

 

4.5.4.1. Obiectiv  general:  

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale în vederea asigurării 
accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de bază. 

 

4.5.4.2. Obiective specifice: 

 
o Realizarea de investitii în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse 

umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor 
oferite 

o Creşterea accesibilităţii grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate. 
o Creşterea responsabilităţii societăţii pentru sănătatea publică. 
o Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizaţiilor 

neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul 
de sănătate. 
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4.5.4.3. Activităţi: 

 
 

 Obiectivul  operaţional  “Realizarea  de  investiţii  în  infrastructura-suport,  
echipamente,  şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să 
amelioreze calitatea serviciilor  de sănătate oferite” 

 Obiectivul  operaţional  “Creşterea  accesibilităţii  grupurilor  vulnerabile  
la  serviciile  de sănătate” 

 Obiectivul operaţional “Creşterea responsabilităţii societăţii pentru 
societatea publică” 

 Obiectivul operaţional “Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii 
civile, organizaţiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea 
problemelor din sectorul de sănătate” 
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4.5.5. Direcţii de dezvoltare domeniu Cultură 
 

Abordarea acestui domeniu îsi propune să găsească un răspuns la o întrebare 
esenţială: cum se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia dezvoltării durabile a comunităţii, 
în susţinerea creaţiei artistice şi valorificarea patrimoniului din perspectiva protecţiei şi 
promovării diversităţii culturale specifice spaţiului european şi a dezvoltării cetăţeniei 
europene. 

Într-o societate în continuă dinamică, în care ţinta generală devine profitul este de cele 
mai multe ori neglijat aspectul „hrănirii” culturale a populaţiei. 

Prin atributul său legal, însă, autoritatea locală din comuna Viile Satu Mare îsi propune 
să redea culturii locul său în dezvoltarea generală durabilă a comunităţii. 

 

4.5.5.1. Obiectiv general:  

 

Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, 
punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului 
liber. 

 

4.5.5.2. Obiective specifice: 

 
 Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună; 
 Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber. 
 Menţinerea în stare optimă a exponatelor şi stabilirea unor programe clare, cu 

ordine de priorităţi, pentru lucrările necesare de întreţinere şi restaurare; 
 Includerea muzeelor şi colecţiilor în ansambluri culturale care să constituie poli 

de atracţie pentru vizitatori şi dezvoltarea infrastructurii aferente; 
 Adoptarea  unor  măsuri  suplimentare  pentru  asigurarea  integrităţii  şi  

securităţii  fizice  a bunurilor  culturale muzeale împotriva  furtului,  distrugerii  
sau deteriorării şi  altor factori  de  risc naturali sau antropici; 

 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv prin 
susţinerea proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri 
de creaţie şi de interpretare la nivel naţional, regional şi local; 

 Actualizarea   şi   completarea   colecţiilor   de   bibliotecă;   modernizarea   
incintelor   şi   a serviciilor oferite; 

 Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale; 
 Dezvoltarea   infrastructurii   pentru   practicarea   sportului   şi   organizarea   

de   competiţii sportive; 
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 Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de 
agrement; 

 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
dezvoltarea durabilă a resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor 
de turism; 

 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii aşezămintelor, dotarea lor cu 
echipament modern; 

 Prezervarea  zonelor  verzi  existente  si  amenajarea  de  noi  zone  verzi  după  
normele urbanistice; 

 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură. 

 

4.5.5.3. Activităţi: 

 
 

 Obiectivul  operaţional  “Reabilitarea  şi  punerea  în  valoare  a  obiectivelor  
culturale  din comună” 

 Obiectivul operaţional “Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a 
timpului liber” 
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4.5.6. Direcţii de dezvoltare domeniu Tineret 
 

Între   localităţile   judeţului   există   disparităţi   socio-economice   generate   de   
mărimea demografică,   structura   activităţilor   economice,   gradul   de   accesibilitate,   nivelul   
dotărilor infrastructurale. 

Revitalizarea comunei Viile Satu Mare poate fi dinamizată de oportunităţile apărute şi 
accesarea resurselor  de  finanţare  nerambursabilă  pentru  proiecte,  impunându-se  o  
„altfel”  de  abordare  a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor metode ce includ 
o abordare globală şi trecerea la acţiune pe baza unor proiecte elaborate şi convingătoare. 

Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale 
trebuie sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, 
asistenţă tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă 
a localităţii. 

Un   specific   aparte   pentru   comuna   Viile Satu Mare   poate   fi   considerat  în   
acest  moment schimbarea totală a manierei de abordare a managementului sectorului 
public, de la managementul bugetar la managementul pe proiecte, această schimbare fiind 
definitorie şi determinantă pentru managementul strategic comunitar, în condiţii de resurse 
financiare locale insuficiente. 

Este nevoie de un efort uriaş al locuitorilor de a se adapta la exigenţele şi provocările 
noi şi de a adopta metode şi practici noi pentru valorificarea oportunităţilor care apar 

4.5.6.1. Obiectiv  general: 

 

  Crearea  unei game  largi  de  servicii  destinate  tinerilor, accesibile,  de calitate  şi  
adaptate  nevoilor  individuale  şi  globale  ale  acestora  care  să  prevină,  să  limiteze,  să 
combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze social 
tinerii aflaţi în situaţii de risc. 

 

4.5.6.2. Obiective specifice: 

 
 Creşterea  implicării  administraţiei  publice  în  apărarea  drepturilor  tinerilor  

şi  întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale 
 Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 
 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale 

şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
 Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive 
 Îmbunataţirea  condiţiilor  de  viaţă,  prin  asigurarea  accesului  la  o  locuinţă  

decentă  a tinerilor,  prin  dezvoltarea  programelor  de  construcţii  locuinţe  
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ANL,  de  serviciu  sau  sociale,  în vederea  ajutorării  categoriilor  de  persoane  
cu  venituri  modeste,  în  acest  mod  asigurându-se stabilitatea tinerilor 
specialişti în comuna Viile Satu Mare. 

 

4.5.6.3. Activităţi: 

  

 
 Obiectivul  operaţional  “Creşterea  implicării  administraţiei  publice  în  

apărarea  drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de 
servicii sociale” 

 Obiectivul operaţional „Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor” 
 Obiectivul  operaţional  „Orientarea  şi  sprijinirea  persoanelor  tinere  în  

domeniul  formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale” 
 Obiectivul operaţional „Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii 

sportive” 
 Obiectivul  operaţional  „Îmbunătăţirea  condiţiilor  de  viaţă,  prin  asigurarea  

accesului  la  o locuinţă  decentă  a  tinerilor,  de  serviciu  sau  sociale,  în  
vederea  ajutorării  categorii lor  de persoane  cu  venituri  modeste,  în  acest  
mod  asigurându-se  stabilitatea  tinerilor  specialişti  în comuna Viile Satu 
Mare.” 
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4.5.7. Direcţii de dezvoltare domeniu Dezvoltarea economică a comunităţii 

 

Viaţa economică a comunei Viile Satu Mare trebuie revigorată şi dezvoltată în toate 
domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ. 

Consiliul local îsi propune să identifice pârghiile de acţiune pentru stimularea revitalizării 
vieţii economice a comunei, factorul cu cele mai mari efecte benefice asupra vieţii comunităţii. 

Demararea  de  noi  afaceri  sau  dezvoltarea  celor  existente  vor  avea  ca  efecte  imediate 
crearea  de  noi  locuri  de  muncă,  creşterea  veniturilor  pentru  localnici  şi  pentru  bugetul  local. 
Existenţa unui bun mediu de afaceri va determina creşterea de ansamblu a economiei locale. 

În  cadrul  focus-grupului  susţinut  în  etapa  de  studiere  a  profilului  socio-economic  al 
localităţii, reprezentantii mediului de afaceri local au identificat următoarele necesitati:  

Soluţii pentru agricultură si zootehnie: 

- Construirea unor facilităţi pentru producătorii locali: siloz, centru de colectare a laptelui, 
moară de făină şi mălai, brutărie; 

- Promovarea agriculturii eco; 
- Modernizarea şi amenajarea pieţei agroalimentare; 
- Înfiinţarea unui centru de consultanţă agricolă; 
- Inventarierea potenţialului uman al comunei; 

 

4.5.7.1. Obiectiv general:  

 

 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a 
comunei Viile Satu Mare. 

 

4.5.7.2. Obiective specifice: 

 
o Asigurarea   condiţiilor   pentru   desfăşurarea   unor   activităţi   rentabile   în   

agricultură   şi zootehnie  şi  valorificarea  produselor  agricole  locale,  cu  accent  pe  
produsele  tradiţionale  şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi pieţe, cu 
precădere europene; 

o Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităţilor neagricole din mediul 
rural; 

o Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor 
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4.5.7.3. Activităţi: 

 
 

 Obiectivul operaţional „Asigurarea condiţiilor pentru desfăsurarea unor 
activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor 
agricole locale, cu accent pe produsele tradiţionale şi/sau ecologice şi 
sprijinirea accesului la noi pieţe, cu precădere europene” 

 Obiectivul   operaţional   “Diversificarea   economiei   locale   prin   sprijinirea   
activităţilor neagricole din mediul rural” 

 Obiectivul operaţional „Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru 
sprijinirea afacerilor” 
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4.5.8. Direcţii de dezvoltare domeniu agricultură si dezvoltare rurală 

 

4.5.8.1. Obiectiv general: 

 

Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor fermieri. 

 

4.5.8.2. Obiective specifice: 

 
o Facilitarea accesului la finanţare a fermierilor 
o Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna Viile Satu 

Mare, în special în domeniul productiei. 
o Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină 

rezolvarea operativă a tuturor problemelor agricole: 
o Sistematizarea   şi   organizarea   teritoriului,   definitivarea   reformei   

funciare, evidenţa terenurilor agricole; 
o Mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate; 
o Îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor; 
o Servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole 

vegetale şi animale; 
o Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în 

agricultură; 
o Reactualizarea zonării şi microzonării producţiei agricole 
o Monitorizarea acţiunii de creştere a animalelor si îmbunatăţirea 

potenţiualului geneteic al animalelor 
o Investiţii în exploataţiile agricole; 
o Dezvoltarea   şi   diversificarea   activităţilor   economice   pentru   

generarea   de   venituri alternative; 
o Dezvoltarea metodelor agricole de producţie concepute să protejeze 

mediul; 
o Menţinerea patrimoniului funciar al agriculturii la standarde 

superioare; 
o Menţinerea şi protejarea livezilor; 
o Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier prin: 

              - Stoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului  
  forestier; 

              -  Excluderea păşunatului din păduri; 

              - Reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate; 
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             - Extinderea suprafeţei pădurilor si amenajarea unor spatii destinate sportului, 
  agrementului, turismului 

 

4.5.8.3. Activităţi: 
 

 
 1.Obiectivul operaţional „Facilitarea accesului la finanţare al micilor producători” 
 2.Obiectivul   operaţional   „Crearea   de   facilităţi   persoanelor   fizice   sau   juridice   

pentru încurajarea realizării unor plantaţii, împăduriri ale terenurilor neagricole” 
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4.5.9. Direcţii de dezvoltare domeniu Administraţia publică 

 

Principiile de bază pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile administrativ- 
teritoriale sunt: 

-  Principiul autonomiei locale, 

-  Principiul descentralizării, 

 

Prin   autonomie   locală   se   înţelege   dreptul   şi   capacitatea   efectivă   a   autorităţilor 
administraţiei   publice   locale   de   a   soluţiona   şi   de   a   gestiona,   în   numele   şi   în   interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în interesul legii. 

Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-
teritorială. Descentralizarea   serviciilor   publice   reprezintă   transferarea   unora   din   atribuţii   
din competenţa   autorităţilor   administraţiei   publice   centrale   de   specialitate   către   un   
organism determinat, un serviciu public determinat, din unităţile administrativ-teritoriale. 

Descentralizarea serviciilor publice implică organizarea unor servicii publice pe plan local, 
dotate cu un anumit patrimoniu şi organe proprii. 

Dar descentralizarea implică o creştere a responsabilităţii autorităţii locale în satisfacerea 
nevoilor cetătenilor, în asigurarea unor servicii publice de calitate. 

 

4.5.9.1. Obiectiv general: 

 

Creşterea capacităţii administratiei publice locale de furnizare a serviciilor către populaţie 
şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local. 

4.5.9.2. Obiective specifice: 
 

 Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern; 
 Eficientizarea comunicării prin realizarea unei Strategii de 

comunicare internă şi externă; 
 Îmbunătătirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea 

capacităţii de atragere de finanţări de la Uniunea Europeană. 
 Sprijinirea procesului de descentralizare sectorială a serviciilor; 
 Instruirea personalului din administraţie; 
 Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a 

funcţionarilor publici prin norme şi reguli care pot fi puse efectiv în 
aplicare; 
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 Ameliorarea  imaginii administraţiei publice prin creşterea 
transparenţei  actului administrativ şi luarea unor măsuri 
anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia publică. 

4.5.9.3. Activităţi: 

 
 
1. Obiectivul operaţional „Reabilitarea și dotarea instituţiilor publice” 
2. Obiectivul operaţional „Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de 

comunicare între administraţie si cetăţean” 
3. Obiectivul operaţional “Îmbunătătirea activităţii curente a administraţiei locale 

şi creşterea capacităţii de atragere de finantări de la Uniunea Europeană” 
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4.6. IDENTIFICAREA UNOR ZONE SPECIFICE DE INTERVENŢIE 

 
4.6.1. Consideraţii Generale 

 

Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie acţiunile şi 
paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor.  Este necesar ca  aceste  acţiuni  să  fie 
prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să 
ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung. 

Conţine: 
o responsabilitatea asumării sarcinilor, 
o calendarul desfaşurării acţiunilor, 
o resursele alocate, 
o metodele de monitorizare şi evaluare. 

 

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi conţine 
un  set  de  politici  pe  domenii  de  activitate  ce  se  vor  aplica  într-un  termen  determinat  în  scopul 
realizării  obiectivelor  generale  fixate  într-o  strategie.  Termenul  de  realizare  a  planului  local  de 
acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei 
Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD). 

Planul  de  acţiune  este  procesul  participativ  de  dezvoltare  a  unui  plan  relativ  scurt,  care 
utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită. 

PLA  va  fi  revizuit  periodic,  astfel  încât  obiectivele  fixate  să  ţină  cont  de  evoluţia 
macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de opiniile 
comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, 
cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, avand în vedere 
că,  pe  masură  ce  se  înaintează  în  timp,  variabilele  economice  ce  trebuie  luate  în  calcul  la  o 
prognoză economică se multiplică. 

Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a 
comunei  Viile Satu Mare,  reprezintă  un  pachet  de  măsuri  şi  proiecte  necesare  schimbării  
comunităţii locale  pentru  atingerea  unor  parametrii  specifici  societăţii  moderne,  astfel  că  
durabilitatea  să devină punctul forte al acesteia. 

Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost analizată 
în cadrul   procesului   de   analiză-diagnostic   din   cadrul   strategiei   de   dezvoltare,   iar   obiectivele 
strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru dezvoltările ulterioare. 

Planul  de  Acţiune  pentru  implementarea  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  a  comunei 
Viile Satu Mare reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale 
pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne. 

Rolul  Planului  de  Acţiune  îl  reprezintă  prezentarea  principalelor  măsuri  şi  proiecte 
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necesare  fazei  de  planificare  şi  implementare  a  dezvoltării  economico  -  sociale,  astfel  
încât procesul  să  poata  fi  evaluat  continuu  prin  indicatorii  selecţionaţi  ca  relevanţi  pentru  
comuna Viile Satu Mare. 

Necesitatea  unui  plan  de  acţiune  este  dată  de amploarea şi  complexitatea acţiunilor  
care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

La  nivel  temporal,  pentru  a  realiza  un  management  unitar  sunt  necesare  3  faze  
distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 

 

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor) 

b. Planul de executare (implementarea activităţilor) 

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor). 

 

Pentru a avea o dezvoltare inchegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de catre: 

●  Administraţia  Locală  -  prin  Instituţia  Primariei  şi  Consiliului  Local,  care  trebuie  să-
şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar 
planului de acţiune 

● Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, 
prin atitudine şi participare activă; 

●  Mediul  de  afaceri  -  firme  şi  instituţii  finanţatoare,  ca  şi  suport  financiar  şi  logistic 
(informaţii si tehnologii moderne). 

 

Planul de acţiune cuprinde: 

 
o programul de management, care planifică în anul 2014 o serie de activităţi de 

organizare şi   iniţiere   a   implementării,   apoi   urmărind   evoluţia   implementării   
să   ia   măsurile cuvenite. 

o modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe  
structurii de implementare  grupate  pe  funcţii  ale  structurii  manageriale:  
previziune,  organizare, coordonare, antrenare 

o etapele  implementării  strategiei  de  dezvoltare  locală  la  nivelul  administraţiei  
locale. 

Planul  anual  este  stabilit  de  Consiliul  Local  prin  stabilirea  priorităţii  de  realizarea  a 
obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului presiune - stare - raspuns. 

 

Acest criteriu se aplică astfel: 
o se măsoară presiunea necesităţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul 

iniţial; această presiune se cuantifică pe nivelurile; maximă, medie, mică 
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o se  evaluează  situaţia  iniţială,  de  fapt,  stadiul  în  care  se  află  acţiunea  (studiu  
de fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.) 

o se presupune aplicarea măsurii 
o se măsoară starea ipotetica finală, care se cuantifică sub formă de răspuns 

 

Planul  Local  de  Acţiune,  prezintă  principalele  măsuri  şi  proiecte  necesare  fazei  de 
planificare  şi  implementare  a  dezvoltării  durabile,  astfel:  în  procesul  de  dezvoltare  să  poată  fi 
evaluat   continuu   complexitatea   factorilor   SEMT   (social-economic-mediu-   tehnologic)   prin 
indicatorii  de  dezvoltare  durabilă  (dimensiuni  ale  durabilităţii)  selectionaţi  ca  relevanţi  pentru 
comuna  Viile Satu Mare.  Utilitatea  unui  plan  de  acţiune  este  dată  de  amploarea  şi  
complexitatea acţiunilor  ce  trebuie  executate  pentru  atingerea  obiectivelor  strategice  definite  
în  Strategia  de Dezvoltare Durabilă a comunei. 

Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Viile Satu Mare, suportul necesar trebuie 
să fie asigurat de către: 

- Primăria  şi  Consiliului  Local,  care  trebuie  să-şi  replanifice  dezvoltarea  instituţională 
pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Acţiune: 

- Comunitatea Locala  - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin 
atitudine şi participare activă; 

- Mediul  de  afaceri  -  firme  şi  instituţii  finanţatoare,  drept  suport  financiar  şi  logistic 
(informaţii şi tehnologii moderne). 

 

Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

  1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc: 
 - realizarea  obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea 

resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2014-2020 
 - întocmirea  planurilor  anuale  prin  preluarea  obiectivelor  din  strategia  de  

dezvoltare  şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine 
-  elaborarea  de  proiecte  de  finanţare,  studii  de  fezabilitate,  planuri  de  afaceri,  studii  

de marketing,  analize  cost-beneficiu  etc. care să  fundamenteze  modalităţile  şi  mijloacele 
necesare pentru realizarea obiectivelor 

2.  Funcţia  de  organizare -  cuprinde  procesele  de  management,  de  grupare  de  
atribuţii  şi responsabilităţi, delegare  de competenţe cuprinse  în strategia  de  dezvoltare  
ierarhizate  astfel: persoane  individuale,  agenti  economici,  grupuri  şi  comitete,  primărie,  comisii  
de specialitate din consiliul local. 

3.  Funcţia  de coordonare - cuprinde  activităţile prin care se  armonizează  hotărârile,  
deciziile  şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare 
în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare). 

4. Funcţia de antrenare - cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a 
structurilor constituite  şi  a  grupurilor  de  interese  pentru  implementarea  obiectivelor  din  
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strategia  de dezvoltare locală. 
5.  Funcţia  de  control  şi  evaluare  - cuprinde  activităţile  prin  care  performanţele  

obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de  
avansare a programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se vor determina cauzele care 
determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru 
continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 

 

4.6.2. Principii si Condiţii 

 

În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Viile Satu Mare, ca 
autoritate publică  locala,  trebuie  să-şi  întărească  capacitatea  instituţională  la  toate  nivelele  de  
decizie  şi execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi 
mobilizarea resurselor  umane,  identificarea  celor  mai  eficiente  mecanisme  de  comunicare,  dar  şi  
analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor. 

 Pentru  a  putea  fi  rezolvate  problemele  curente,  cât  şi  cele  ce  pot  apare  în  viitor, 
administraţia publică locală trebuie să adopte un management eficient. 

Materializarea  capacităţii  instituţionale  este  un  proces  de  durată  în  care  Administraţia 
Publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcţionarului public faţă de 
accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei. 

În  acest  sens  o  principală  preocupare  a  managerului  primăriei  a  fost  de  armonizare  a 
procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Viile Satu Mare a demarat un 
amplu proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 
2014- 2020. 

 

4.6.3. Obiective Generale 

 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Viile Satu Mare sunt: 
 Asigurarea   accesului   neîngrădit   la   infrastructură  (apă  şi   canalizare)  a  

tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună; 
 Reabilitarea  şi  modernizarea  în  conformitate  cu  necesităţile  şi  

standardele  europene  a şcolilor; 
 Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi 

energie; 
 Protecţia  mediului  prin  conformarea  progresivă  cu  standardele  de  

mediu  din  Uniunea Europeană pe care România va trebui sa le atingă în 
totalitate; 
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 Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie 
şi agricultură; 

 Combaterea   excluderii   şi   dezechilibrelor   sociale   prin   crearea   de   noi   
oportunităţi investiţionale. 

 

4.6.4. Consolidarea Capacitaţii Instituţionale A Primăriei 
 

Condiţiile  care  stau  la  baza  unei  dezvoltări  sociale  - economice  rapide  sunt  susţinerea  şi 
participarea  activă,  respectarea  legilor  şi  onorarea  obligaţiilor  primăriei  comunei,  precum  
şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme. 
 
Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi institutiile statului, trebuie să 
elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale 
si consolidarea cadrului instituţional. 
  

Activitatea publică locala va fi orientate spre: 
1. Dezvoltarea durabila a comunităţii se va realiza  cu ajutorul unirii eforturilor 

tuturor locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune; 
2. Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (aprovizionarea cu apa, canalizare etc.) 
3. Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare 

a veniturilor la buget; 
4. Elaborarea, aprobarea si controlul strict asupra executării bugetului. 
 
Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin: 
1. Organizarea licitaţiilor pentru achizitionarea de mărfuri, lucrări si servicii pentru 

necesităţile intituţiilor bugetare din bani publici; 
2. Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de 

personal angajat in instituţiile bugetare, acolo unde este cazul; 
3. Stoparea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea 

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocaţiilor bugetare; 
4. Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activităţi 

către sfera private. 
 

Consolidarea finanţelor publice: 
1. Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-

economice si cultural ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat; 
2. Intreprinderea unor măsuri cocncrete pentru acumularea veniturilor proprii si 

menţinerea echilibrului bugetar; 
3. Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de 

interes local; 
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4. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă. 
 
Stabilirea şi promovarea parteneriatului: 
1.Sprijinirea  organizaţiilor  nonguvernamentale  care  işi  desfăşoară  activitatea  în  

folosul cetăţeanului; 
2.Participarea la proiecte investiţionale  comune cu sectorul economic în 

domeniile social, cultural şi de mediu. 
 Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în: 
 
Dezvoltarea managementul resurselor umane 
1.Preocuparea  autorităţii  locale  pentru  pregătirea  continuă  a   funcţionarilor  

publici  pe domeniile prioritare dezvoltării comunei. 
 
Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională 
1.Identificarea unui sistem de training adecvat; 
2.Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire; 
3.Corelarea necesităţilor cu potenţialul uman existent. 
 
Utilizarea eficientă a resurselor umane 
1.Identificarea regulamentului de  organizare şi funcţionare a personalului şi a 

regulamentului de ordine internă; 
2.Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite. 
 
Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale 
1.Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale; 
2.Conṣtientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat; 
3.Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat; 
4.Acordarea  de  stimulente  financiare  în  funcţie  de eficienţa  şi  competivitatea  

activităţilor depuse. 
 
Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean 

1.Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului; 
2.Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii 

economici; 
3.Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul 

decizional; 
4.Comunicare operativă cu cetăţenii comunei; 
5.Implementarea unui sistem de management al calităţii. 
 
 
Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice 
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1.Administrarea corespunzatoare a banilor publici; 
2.Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor; 
3.Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare 

nerambursabilă. 
 
Dezvoltarea managementul informaţiilor 
1.Analizarea nevoilor în domeniul software; 

  2.Corelarea şi integrarea bazelor de date din primăriei. 
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APITOLUL V 

 
ESTIMAREA NECESITĂŢILOR DE FINANŢARE 
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Sprijinirea  proiectelor  de  dezvoltare  în  perioada  2014-2020  din  domeniul agriculturii, 

zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului,  economic, turistic, educaţiei, culturii, sănătătii, 

asistenţei sociale, administraţiei  publice, va  duce  la creşterea   economică   a   comunei   Viile Satu 

Mare   şi   la   creşterea   nivelului   de   trai   a locuitorilor  zonei.  Pentru  a-şi  atinge  obiectivele  

propuse  se  urmăreşte  atragerea  de fondurilor comunitare şi private într-un procent cât mai mare 

şi micşorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. 

Cofinanţarea  proiectelor,  cât  şi  realizarea  proiectelor  tehnice,  a  studiilor  de fezabilitatea, 

întocmirea documentaţiei trebuie susţinute din fondurile rezultate de la bugetul local. 

Se  va  acordata  o  atenţia  deosebită  şi  întocmirii  documentelor  referitoare  la aspectele   

financiare   ale   proiectului   prezentate   prin   intermediul   studiilor   de fezabilitate  şi  proiectelor  

tehnice  (evoluţia  estimată  a  veniturilor  şi  cheltuielilor pentru  următoarea  perioada  de  timp  -  

de  regulă  următorii  câţiva  ani,  indicatori  de rentabilitate etc.). 

Un  element  cheie  al  oricărui  proiect  îl  reprezintă  modul  de satisfacere  al nevoilor 

comunităţii locale. 

 Volumul  cheltuielilor  trebuie  previzionat  cu  atenţie  şi  monitorizat  pe  tot parcursul 

derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării proiectului nu 

vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se  faca  distincţia  între  diferitele  

destinaţii  ale  resurselor  de  care  dispune  primăria comunei Viile Satu Mare. 
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Necesităţile de finanţare reprezintă o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa 
de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, fonduri private). 

O  primă distincţie importantă este cea  dintre  cheltuielile  iniţiale  care  vor  fi  efectuate 
pentru a pune în mişcare noul proiect şi cele aferente realizării efective a proiectului. 

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de -a doua 
categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai îndepartată în timp 
faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic. 

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să se 
determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze. 

În cazul în care acest moment este mai îndepărtat în realitate decât s-a presupus iniţial, s-
ar putea  ca  rentabilitatea  proiectului  să  nu  mai  fie  cea  scontată. 

Atunci când se previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine 
şi mărimea resurselor necesare. 

Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum prea 
redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să se poată justifica 
nivelul pentru care s-a optat. 

Datele  referitoare  la  veniturile  şi  cheltuielile  previzionate  vor  da  o  imagine  asupra 
rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum vor 
arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute. 

De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu 
de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe următorii 7 ani nu 
se poate exprima exact. 

 

Pentru a previziona bugetul pe următorii 7 ani, s-a avut în vedere bugetul din ultimii 7 ani. 
Repartizarea  veniturilor  arată  gradul  mare  de  dependenţă  faţă  de  bugetul  de  stat  şi  
necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de funcţionare 
pentru: 

 Venituri: resurselor financiare publice; 
 Venituri totale sunt alcătuite din: 

 O Venituri curente; 

A. Venituri fiscale; 

A.1. Impozite directe;  

A.2. Impozite indirecte; 
B. Venituri nefiscale; 

 O Venituri din capital; 
 Venituri proprii: fiscale şi nefiscale; 
 Subvenţii si alocaţții: sume de bani care sunt acordate de către stat pentru anumite 

categorii sociale sau pentru sprijinirea IMM-uri lor; 
 Cheltuieli Totale: reprezintă suma cheltuielilor efectuate de tipurile diverse de 
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administraţii publice; 
 Cheltuieli  curente: de  personal,  de  materiale  şi  servicii,  subvenţii,  prime,  

transferuri, dobânzi aferente datoriei publice, rezerve; 
 Cheltuieli  pentru  investiții  sau  de  capital:  cheltuieli  pentru  implementarea  

proiectelor propuse   în   cele   8   domenii   de   activitate:   infrastructură,   mediu,   
sănătate,   educaţie, administraţție etc. 

Bugetul general al UAT Viile Satu Mare este instrumentul care stabileşte şi autorizează, 
pentru fiecare exerciţiu financiar, suma totală a veniturilor şi a cheltuielilor considerate necesare. 

Bugetul esteîntocmit şi executat în conformitate cu următoarele principii: unitate, 
exactitate bugetară, anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate, specificitate,   bună 
gestiune financiară şi transparenţă. 

 Principiul unităţii şi principiul exactităţii bugetare implică înregistrarea tuturor 
veniturilor şi cheltuielilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute de buget. 

 Principiul  anualităţii  implică  adoptarea  bugetului  pentru  fiecare  exerciţiu  
bugetar  şi utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plată, cât şi a creditelor de 
angajament pentru exerciţiul bugetar în cursul anului respectiv. 

 Principiul  echilibrului  implică  faptul că estimările veniturilor pentru  exerciţiul  
bugetar trebuie  să  fie  egale  cu  creditele  de  plată  pentru  exerciţiul  respectiv:  
operaţiunile  de împrumut în scopul acoperirii unui eventual deficit bugetar nu sunt 
compatibile cu sistemul resurselor proprii şi nu sunt autorizate. 

 În conformitate cu principiul unităţii de cont, bugetul se întocmeşte şi se execută 
în lei, iar conturile se prezintă în lei. 

 Principiul universalităţii implică faptul că veniturile totale acoperă creditele totale 
de plată, cu  excepţia  unor  anumite  venituri,  determinate  în  mod  limitat,  alocate  
pentru  finanţarea unor anumite cheltuieli. Veniturile şi cheltuielile sunt înregistrate 
integral în buget, fără a fi ajustate între ele. 

 Principiul specificităţii implică faptul că fiecare credit trebuie să aibă o anumită 
destinaţie şi să fie alocat unui obiectiv specific în scopul prevenirii oricărei confuzii 
între credite. 

 Principiul bunei gestiuni financiare este definit în raport cu principiile economiei, 
eficienţei şi eficacităţii. 

 Bugetul  este  întocmit  în  conformitate  cu  principiul  transparenţei,  asigurând  
o  bună informare privind execuţia bugetară şi conturile. 

 Prezentarea creditelor şi a resurselor în buget se face în funcţie de destinaţie, adică 
întocmirea bugetului pe activităţi  în vederea consolidării  transparenţei  în 
gestiunea bugetului  în  ceea  ce  priveşte  obiectivele bunei gestiuni financiare, în  
special obiectivele eficienţei şi eficacităţii. 
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Fondurile nerambursabile  

 Prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente documentaţiilor pentru 
cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanţarea locală 
a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre care şi TVA), ceea ce 
pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul programelor de 
finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale. Dar marele avantaj al surselor de finanţare 
nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru administraţiile publice locale, 
procentul de cofinanţare este de doar 2% (pentru majoritatea programelor), iar valorile 
investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de 
cofinanţare. 

Parteneriatele de tip public-privat 

 Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi promovată pentru 
rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 178/2010 (cu 
modificările și completările ulterioare) care reglementează parteneriatul public-privat este privită 
drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse. 

 La nivelul administraţiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip 
public-privat în diverse domenii. În urma adoptării legii parteneriatului public-privat s-ar putea 
externaliza o serie de servicii şi activităţi publice, partenerii locali putând fi atât mediul de afaceri, 
cât şi sectorul non- profit. 

Creditarea 

 Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă, de obţinere a 
finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un 
anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de 
incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate 
reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât 
o organizaţie cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru 
atragerea de fonduri nerambursabile 

 Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanţările rambursabile care pot fi 
contractate de administraţiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general 
consolidat. Conform Hotărârii nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 
2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din 
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale, pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general 
consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă 
de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015. De asemenea, pentru încadrarea 
în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din 
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile 



 

 

             STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

140 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

administrativ- teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 
şi 2015. 

 Legislaţia naţională care plafonează tragerile din fonduri rambursabile contractate sau noi, 
precum şi gradul maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă creditelor contractate pentru 
cofinanţarea proiectelor europene. 
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APITOLUL VI  

 

   INDICATORI DE REALIZARE  

    A OBIECTIVELOR STRATEGIEI 
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PRIORITĂŢI 

  

 Planificarea strategică urmăreşte să menţină o viziune clară a destinelor comunităţii şi a  
teritoriului,  în  termeni  cât  mai  concreţi  şi  precişi.  Aceasta  are  ca  scop  concentrarea 
activităţilor  şi  a  tuturor  celor  implicaţi  în  viaţa  comunităţii,  în  beneficiul  si  în  interesul 
acesteia. Strategia de Dezvoltare Locală se subscrie cerinţelor de dezvoltare ale Comunităţii 
Europene pe principii de Dezvoltare Durabilă prin abordarea de tip LEADER. 

 Priorităţile de dezvoltare a comunei Viile Satu Mare au fost stabilite pe baza analizei  
diagnostic,  a  analizei  SWOT  realizate  de  cele  trei  grupuri  de  lucru  prin consultările cu toţi 
partenerii publici, privaţi şi ONG din teritoriu, ca urmare a tuturor activitătţlor desfăşurate în 
procesul de elaborare al strategiei. 

Analiza DIAGNOSTIC 

Analiza diagnostic s-a realizat prin prezentarea comunei din punct de vedere al: 

-teritoriului 

-populaţiei 

-activităţilor economice 

-organizarea instituţională 

 Au fost prezentate detaliat aceste capitole folosind surse oficiale si informaţii culese din 
teritoriu. Rezultatul  acestei  analize  s-a  concretizat  în  analiza  SWOT  realizată  pe  cele  4 mari 
categorii care a scos în evidentă punctele tari, slabe, oportunităţile si riscurile existente în 
microregiune. 

 

Analiza SWOT 

 Stabilirea nevoilor de dezvoltare a comunei Viile Satu Mare, respectiv determinarea 
cadrului strategic,  s-a  realizat  prin  aplicarea  mai  multor  metode  respectiv:  analiza  SWOT  şi  
alcătuirea arborelui  problemelor  şi  arborelui  obiectivelor.  Pe  lângă  aceste  metode  de  
cercetare  au  fost organizate  ateliere  de  lucru  cu  actorii  locali  din  teritoriu  în  cadrul  câreia  a  
fost  folosit  metoda participativă: - identificarea problemelor teritoriului, intervievarea actorilor 
locali şi bursa de idei de proiecte de dezvoltare. 
 

 Analiza  SWOT  rezumă  evaluarea  situaţiei  curente  pe  domeniile  din  primul  capitol,  iar  
pe  baza celor   prezentate   precedent   stabileşte   care   sunt   punctele   forte   (Strenght)   şi   
punctele   slabe (Weaknesses),  indicând  în  continuare  oportunităţile  de  dezvoltare  
(Opportunities)  şi ameninţările (Threats)  care  ar  putea  să  le  împiedice.  Punctele  forte  sunt  
resursele  inter ne  ale  teritoriului  care constituie  punctul  de  plecare  în  realizarea  planurilor  
de  dezvoltare.  Punctele  slabe  însumează carenţele  ce  trebuiesc  remediate  atât  în  faza  de  
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planificare,  cât  şi  în  faza  de  implementare. Oportunităţile cuprind planuri concrete de 
dezvoltare – prin care punctele tari pot fi perfecţionate, problemele actuale eradicate, sau cel 
puţin diminuate –, iar ameninţările reprezintă factorii de risc şi consecinţele  la  care  ne  putem  
aştepta,  dacă  nu  se  depune  niciun  efort  în  vederea  menţinerii punctelor forte curente. 

 

Concluzii generale bazate pe analiza situaţiei 

În baza analizei efectuate s-au constatat următoarele: 
 

 Comuna are o situație slab dezvoltată  
 Lipsește integrarea inițiativelor de dezvoltare într-un program complex și o strategie pe termen 

lung. Proiecte și inițiative individuale există și funcționează însă lipsește identitea, brandul care să 
crească competitivitatea. 

 Valorile locale cele mai importante sunt: produsele locale (existente sau potențiale), patrimoniul 
natural, construit și spiritual precum și capitalul social existent. 

În acest sens este recomandat o strategie ofensivă care permite obținerea unor avantaje 
din punct de vedere al competitivității. 
Deoarece teritoriul se află întro situaţie puţin demarginalizată situaţia comunelor reflectă o 
problematică complexă, a cărei rezolvare depinde de efortul comun al comunităţilor de a rezolva, 
precum şi de sprijinul şi asistenţa venită din exterior. Strategia de dezvoltare trebuie să fie 
orientată spre schimbare în măsura în care punctele slabe limitează oportunităţiile şi împiedică 
dezvoltarea. Pentru a evita acest lucru trebuie realizat o reconversie profesională a forţei de 
muncă în vederea satisfacerii noilor aşteptări totodată creşterea eficienţei de producţie a IMM- 
urilor şi a infrastructurii. Produsele specifice locale prezente în teritoriu având o piaţă de 
desfacere de ce în ce mai mare strategia ofensivă se bazează pe organizare unor cursuri de 
reconversie profesională şi elaborarea unui marketing a produselor locale cât mai eficientă. 
 Turismul este o metodă optimă şi individuală a resurselor locale din situaţia prezentă 
necesită o infrastructură adecvată, reabilitarea peisajului şi marketing eficient pentru a se 
putea dezvolta acest domeniu. 
 Pentru a fi sustenabilă, strategia de dezvoltare a comunei trebuie să se bazeze pe 
resursele locale existente şi să fructifice într-o cât mai mare măsură oportunităţile existente. 
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PROBLEME IDENTIFICATE PE DOMENII 

SOCIAL-EDUCAȚIONAL 

- Lipsă ONG-uri active 
- Lipsă relaţii de cooperare în teritoriu (între instituţii) 
- Slabă implicare în activităţi de voluntariat 
- Număr mare de asistaţi sociali 
- Starea precară a unor unităţi de învătământ sub aspectul dotării 
- Cămine culturale cu nevoi de reabilitare stringente 
- Activităţi culturale de circumstanţă 

 

TURISM CULTURĂ și MEŞTEŞUGURI 

- Lipsa infrastructurii turistice - panouri, marcaje, programe, pensiuni 
- Restrângerea activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale 
- Lipsa amenajărilor turistice propriu-zise 
- Insuficienţa cunoaşterii, conservării şi informării al obiectivelor turistice 
- Nu există susţinere legislativă – acces dificil la obţinerea finanţării 
- Lipsa formării în domeniu 
- Lipsa politicii de promovare 
- Dispariţia sau pericolul dispariţiei meşteşugurilor populare 
- Insuficientă susţinere, promovare şi valorificare a produselor şi meşteşugurilor 
- Lipsa centrelor de formare profesională/educaţie şi resurse 
- Gradul scăzut de implicare a tinerilor 
- Gradul scăzut de cunoaştere/ informare al obiectivelor de patrimoniu cultural 
- Lipsa sponsorilor pentru organizarea unor evenimente, activităţi culturale şi sportive la nivel local, 

judeţean, naţional, internaţional. 
 

AGRICULTURĂ ŞI ZOOTEHNIE 

- Apariţia problemelor de mediu, afectarea terenurilor agricole 
- Produsele agricole nu sunt valorificate, prelucrate şi ambalate 
- Rentabilitate agricolă modestă 
- Agricultură de semi-subzistenţă 
- Numărul redus al  fermelor agricole specializate 
- Restrângerea terenurilor cultivate cu cereale şi viţă de vie 
- Lipsă resursă umană calificată 
- Număr mic de agricultori ecologici certificaţi 
- Fragmentarea exploatațiilor și a terenurilor agricole 
- Lipsa utilajelor - utilaje, tractoare învechite 
- Legislaţie defectuoasă în domeniul agriculturii 
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- Existența unui număr mare de apicultori, crescători de animale: ovine, bovine 
- Există fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci 

 

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE 

SOCIAL-EDUCAŢIONAL 

- Finanţări care sprijină cooperarea 
- Contribuţii ale bugetului local a comunelor şi sponsorilor 
- Posibilităţi de accesare a fondurilor pentru dezvoltare rurală 
- Amenajare, dotare centru medical (sau continuare construire). 
- Dotarea staţiilor de autobuz de pe raza comunei. 
- Amenajarea şi dotarea unui centru de îngrijire pentru persoane vârstnice. 
- Construcţie, reabilitare, extindere centre pentru bătrâni 
- Înfiinţarea unui centru pentru consilierea persoanelor cu probleme 
- Amenajarea unor spaţii pentru petrecerea timpului liber – terenuri de sport, parcuri de joacă 

pentru copii, piste pentru biciclişti/role, centre de zi. 
- Crearea unor centre de informare şi documentare. 
- Centre de mediere şi consiliere. 
- Accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii de interes public. 
- Susţinerea activităţilor culturale şi sportive. 

 

TURISM CULTURĂ și MEŞTEŞUGURI: 

- Creșterea interesului pentru agroturism 
- Creșterea interesului pentru obiecte de artizanat tradiţionale 
- Relaţii existente cu străinătatea 
- Creşterea interesului pentru produsele tradiţionale 
- Constituirea unor branduri pentru unele produse locale specifice ca produse lactate, produse de 

patiserie, băuturi spirtoase şi vinuri şampanizate, care s-ar întipări în conştiinţa consumatorilor şi 
ar crea posibilitatea unor producţii cu o piaţă sigură, fidelă 

- Introducerea monumentelor istorice în circuitul turistic al GAL-lui, şi renovarea acestora. 
- Reabilitarea şi dotarea aşezămintelor culturale (cămine culturale). 
- Sprijinirea acţiunilor culturale şi a serbărilor populare. 
- Reabilitarea monumentelor eroilor. 
- Reabilitarea şi dotarea căminelor culturale 
- Reabilitarea şi dotarea bibliotecilor comunale 
- Amenajarea unui centru (spaţiu) de expoziţii 
- Reabilitarea bisericilor considerate monumente istorice 
- Încurajarea tinerilor pentru cultivarea/conservarea tradiţiilor prin activităţi, spectacole – 

încurajarea implicării 
- Valorificarea economică superioară prin turism cinegetic 
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AGRICULTURĂ ŞI ZOOTEHNIE: 

- Orientarea consumatorilor spre produsele locale, ecologice 
- Constituirea unor asociaţii de producători, cu exploatări agricole mai moderne pentru culturi ca 

grâu, floarea soarelui, plante de nutreţ, pomiculutră sau a unor exploatări zootehnice moderne, 
cu efect în creşterea productivităţii exploataţiilor agricole 

- Sprijinirea forţei de muncă tinere care să preia exploataţiile agricole tradiţionale, în paralel cu o 
dotare tehnică şi consiliere agronomică 

- Diversificarea producţiei agricole, cu accent pe piscicultură pentru valorificarea lacurilor antropice 
rezultate în urma exploarărilor agricole, pe zootehnie şi pe culturile pomi-viticole unde comunele 
au posibilitatea prelucrării lor 

- Constituirea unor branduri pentru unele produse locale specifice ca produse lactate, produse de 
patiserie, băuturi spirtoase şi vinuri şampanizate, care s-ar întipări în conştiinţa consumatorilor şi 
ar crea posibilitatea unor producţii cu o piaţă sigură, fidelă 

- Existenţa fondurilor de dezvoltare rurală 
- Creşterea preţurilor produselor agricole pe piaţă internă şi internaţională 
- Centru de colectare, ambalare legume, fructe, plante medicinale, lapte, produse din lapte, 

produse apicole 
- Produse locale – patiserie şi panificaţie 
- Centru de achiziţie şi valorificare pe piaţa externă – produse ovine şi bovine 
- Centru de prelucrare produse expandate 
- Centru de colectare, ambalare legume, fructe, plante medicinale, lapte, produse din lapte, 

produse din fructe şi legume cu magazine de desfacere. 
- Centru de achiziţie şi valorificare produse ovine şi bovine pentru export. 
- Fabrică de prelucrat lapte, axată pe specialităţi de brânză etc. 
- Centru achiziţii animale cu licenţă pentru export. 
- Dotare cu utilaje agricole performante. 
- Constituirea de ferme noi, moderne, performante pe diferite sectoare agricole. 
- Înfiinţarea de standuri locale pentru desfacere produse. 
- Constituirea de grupuri şi asociaţii de producători funcţionale.  
- Colectarea şi distribuirea plantelor medicinale şi a fructelor de pădure 
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1. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ŞI OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE 

 În cadrul elaborării strategiei ne-am inspirat de asemenea – pe lângă examinarea situaţiei 
curente şi analiza secundară a datelor – din viziunea actorilor vieţii publice locale (reprezentanţi 
de interese, agenţi economici, sfera civilă, lideri de instituţii) şi ale cetăţenilor, iar aceste opinii le-
am totalizat cu ajutorul metodei arborelui problemelor respectiv al obiectivelor,  iar apoi pornind 
de  la acestea am formulat  obiectivul strategic al comunei Viile Satu Mare Satu Mare precum şi 
priorităţile,  măsurile necesare în realizarea lor. 

 În  această  fază  a  planificării  au  fost  elaborate  cele două  scenarii  alternative  privind  
dezvoltarea teritoriului.  În  această  fază  a  planificării  au  fost  elaborate  două  scenarii  
alternative  privind  dezvoltarea teritoriului.  

  Primul  scenariu  de  dezvoltare  prezintă  o  abordare  complexă  a  problemelor  şi  a 
obiectivelor  din  comuna Viile Satu Mare  şi  stabileşte  priorităţi  de  dezvoltare  pe  o  perioadă  
de programare  de  durata  lungă.  Acest  scenariu  propune  soluţionarea  problemelor  teritoriului  
prin dezvoltarea  infrastructurii rurale,  prin  dezvoltarea  economiei  locale  şi  prin  îmbunătăţirea  
calităţii vieţii.  Astfel  dezvoltarea  economiei  locale  şi  îmbunătăţirea  calităţii  vieţii depinde  de  
dezvoltarea infrastructurii rurale. 

 Al doilea scenariu de dezvoltare ilustrează problemele persistente ale teritoriului şi în 
urma acestuia stabileşte  obiective  care  pot  fi  atinse  şi  într-o  perioada  de  programare  mai 
scurtă.  Priorităţile  de dezvoltare  şi  măsurile  acestora  au  fost  formulate  în  aşa  fel  încât  să  
corespundă  nevoilor  şi  să propune  soluţii  de  rezolvare  la  problemele  persistente  din  comuna 
Viile Satu Mare.  În al doilea scenariu sunt prevăzute proiecte care pot fi implementate de actorii 
cheie din teritoriu şi sunt bazate mai mult pe promovarea parteneriatului. Acest scenariu propune  
creşterea  economică  a teritoriului prin dezvoltarea sectorului agricol şi non-agricol, prin protecţia 
mediului şi prin întărirea vieţii  comunitare,  astfel  dezvoltarea  teritoriului  depinde  mai  mult  
de  sfera  privată  care  poate  să dezvolte  economia  locală  şi  de  sfera  civilă  care  acţionează  
în  viaţa  comunitară  şi  ajută  la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zona rurală. 

   Arborele problemelor şi arborele obiectivelor, instrumente de bază în planificarea 
strategică, sunt o  prezentare  grafică  a  principalelor  probleme  rurale  şi  a  obiectivelor  care  
vizează  rezolvarea acestora.  Arborele  problemelor  descrie  dificultăţile  şi  deficienţele  
fundamentale  din  teritoriu, indicând  în  acelaşi  timp  conexiunile,  relaţiile  cauzale  şi  orice  alte  
interacţiuni  dintre  acestea.  În schimb  arborele  obiectivelor  este  imaginea  unei  situaţii  
viitoare,  dezirabilă  şi lipsită  de  probleme care  însă  nu desemnează acţiunile  concrete care duc  
la realizarea acesteia. Totodată, din arborele obiectivelor reiese clar că: obiectivele globale pot fi 
realizate numai prin împlinirea fiecărui obiectiv parţial,   acestea   din   urmă   fiind   interconectate   
strâns   şi   multiplu.   Mai  mult,  toate  acestea demonstrează  caracterul organic  al sistemului 
de  obiective  economice,  infrastructurale,  regionale, sociale, ale serviciilor publice etc., în 
consecinţă este nevoie de un plan de acţiune, care, dincolo de o viziune concentrată pe domenii 
separate, oferă soluţii integrate şi armonizate. 
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SCENARIUL 1. ARBORELE PROBLEMELOR 

 

 Pe  baza  analizelor  efectuate  am  realizat  arborele  problemelor,  care  oferă  o  viziune  
transparent asupra  problemelor  teritoriului  şi  relaţia  dintre  cauză  şi  efect.  Principalele  
dificultăţi  cu  care  se confruntă  teritoriul  au  generat  trei  probleme  cheie,  care  sunt  la  rândul  
lor  interdeterminante.  Şi anume: 

 

a.   Infrastructură inadecvată 

b.   Economie stagnantă 

c.   Mediu socio-cultural slab dezvoltat 

 

Deşi teritoriul are la dispoziţie caracteristicile şi oportunităţile necesare dar acestea nu 
sunt suficient de bine exploatate. 
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a. Infrastructura inadecvată 

 

 

 

 

 Absenţa  infrastructurii  dezvoltate  pe  aproape  întreaga  suprafaţă  a  regiunii  constituie  
principala barieră  în  dezvoltarea  unei  economii  competitive.  Problemele  subordonate  care  
contribuie  la problema infrastructurii sunt: infrastructura edilitară deficitară, starea drumurilor 
necorespunzătoare,  circulaţia  feroviară  limitată,  lipsa  drumurilor  de  ocolire,  monumente  şi  
spaţii verzi neglijate, etc. 

 Reţelele de infrastructură reprezintă canalele dezvoltate pentru circuitul celor mai variate 
energii, a căror  structură  joacă  un  rol  determinant  în  organizarea  vieţii  teritoriale.  
Posibilităţile oferite  de infrastructurile  liniilor, reţeaua de drumuri publice, căile  ferate, 
reprezintă elementele de  bază ale sistemului  de  conexiuni.  Spaţiul  virtual  şi  traficul  de  date  
leagă  regiunile  într-un  mod  aproape independent  de  accesibilitatea  spaţiului  fizic,  însă,  
desigur,  accesibilitatea  diferitelor  servicii  şi viteza de acces în prezent încă nu formează un 
spaţiu omogen. 

 Rezolvarea acestor probleme va determina o accesibilitate mai bună a teritoriului şi va 
contribui la dezvoltarea economică. 

 

 

 

 



 

 

                      STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

150 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

ARBORELE PROBLEMELOR IN INFRASTRUSCURĂ 

 

LEGENDA: 

PROBLEMA CENTRALA                                    PROBLEMA CHEIE     

PROBLEMA SECUNDARA                                  PROBLEMA CAUZA 

 

 

INFRASTRUCTURA 
INADECVATA

MEDIU NATURAL 
RELATIV POLUAT

ECHIPAMENTE SI 
TEHNOLOGII 

DEPASITE

POLUAREA 
AERULUI

LIPSA COLECTARII 
SELECTIVE A 
DESEURILOR

INFRASTRUCTURA 
EDILITARA 

INADECVATA

TRAFIC INTENS IN 
COMUNE

LIPSA DRUMURILOR 
DE OCOLIRE A 
LOCALITATII

STAREA 
NECORESPUNZATOA
RE A DRUMURILOR

LIPSA PISTELOR 
PENTRU BICICLISTI

MICROREGIUNE 
IZOLATA

TRANSPORT 
FEROVIAR LIMITAT

LEGATURI ECONOMICE 
INTRAREGIONALE 

SLABE

SPATIU PUBLIC

PATRIMONIU 
CULTURAL SI 

ARHITECTURAL 
DETERIORAT

LIPSA SPATIILOR 
PUBLICE DE 
AGREMENT

MONUMENTE SI 
SPATII VERZI 
NEGLIJATE
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b.   Economie stagnantă 

 

 

  

 

 Structura  economică  unilaterală  a  dus   la  o   situaţie   economică  stagnantă,   din  care  
rezultă dezvoltarea relativ redusă, la nivelul sectorului comercial al serviciilor şi slăbiciunea IMM-
urilor, această  situaţie  fiind  persistentă  în  ciuda  creşterii  economice  generale  din  ultimii  ani.  
Caracterul unilateral, slăbiciunea sectorului terţiar şi necompetitivitatea agriculturii – astfel redusă 
la o practică de subzistenţă – are drept rezultat salarizarea scăzută, ceea ce generează o creştere 
intensă a migrării tinerilor şi persoanelor calificate. În acelaşi timp absenţa concordanţei între 
sistemul educaţional şi cererile  de  piaţă  a  generat,  pe de o  parte  de  lipsa  acută a  muncitorilor  
calificaţi iar  pe  de  alta  de apariţia  forţei  de  muncă  tinere „supra-calificate”,  ceea  ce  contribuie  
de  asemenea  la  scăderea competitivităţii pieţei muncii şi implicit a economiei. 
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ARBORELE PROBLEMELOR IN ECONOMIE 

LEGENDA: 

PROBLEMA CENTRALA        PROBLEMA CAUZA 

  PROBLEMA CHEIE  

  

 

 

ECONOMIE 
STAGNANTA

SECTOR TURISTIC 
SLAB DEZVOLTAT

TURISM 
INSUFICIENT 
DEZVOLTAT

SISTEM 
INFORMATIV 

SLAB DEZVOLTAT

LIPSA 
PARTENERILOR

LIPSA 
PACHETELOR 

TURISTICE 
ATRACTIVE

FACILITATI SERVICII 
OSPITALIERE 
INSUFICIENTE

MESTESUGURILE 
TRADITIONALE 
SUNT FOLOSITE 

NUMAI PTR. 
SUBZISTENTA

LIPSA 
STRATEGIEI DE 

MARKETING

PATRIMONIU 
CULTURAL, 
NATURAL 

NEVALORIFICAT

POTENTIAL 
TURISTIC 

NEVALORIFICAT

INDUSTRIE,AGRI
CULTURA SI 

SERVICII

PRODUCTIVITAT
E SCAZUTA

LIPSA DE 
INVESTITII

AGRICULTURA 
DE SUBZISTENTA

COMERT 
SERVICII 

NEDEZVOLTAT

FORTA DE 
MUNCA

LIPSA 
LOCURILOR DE 

MUNCA

SOMAJ RIDICAT

FORTA DE 
MUNCA 

NECALIFICATA

NUMAR MARE 
AL POPULATIEI 

FARA OCUPATIE

EMIGRAREA 
FORTEI DE 

MUNCA 
CALIFICATE
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c. Mediu socio-cultural slab dezvoltat 

 

  

 

 

 
 
 Printre factorii care determină slăbirea coeziunii sociale se numără şi serviciile 
sociale deficitare în mai multe privinţe. Lipsa de fonduri în sistemul de sănătate şi în sfera 
civilă şi totodată divergenţele la nivelul celei din urmă accentuează această tendinţă.  
Lipsa  spaţiilor  pentru  desfăşurarea  unor programe,  a  posibilităţilor  de  recreere  şi  
sport,  sau  a  programelor  şi  evenimentelor,  a  afectat  nu numai turismul – slăbind  
astfel potenţialul economic  – ci şi capitalul social al comunităţii rurale, deoarece 
teritoriul a  încetat  astfel să reprezinte un punct  de atracţie  nu  numai pentru turişti, ci 
şi pentru locuitorii săi, care nu au prea multe oportunităţi de a-şi petrece timpul liber în 
mod consistent şi plăcut. Segregarea rromilor, pe lângă efectele economice 
nefavorabile, accentuează fragmentarea socială. 
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ARBORELE PROBLEMELOR IN MEDIU SOCIO-CULTURAL 

LEGENDA: 

    PROBLEMA CENTRALA                                      PROBLEMA CHEIE  

      PROBLEMA CAUZA                                          

 

 

   

MEDIU SOCIO-CULTURAL 
SLAB DEZVOLTAT

SISTEMUL MEDICAL 
NECORESPUNZATOR

INFRASTRUCTURA 
SANITARA SI BAZA 

MATERIALA 
NEADECVATA

MEDICI 
INSUFICIENTI

LIPSA 
CABINETELOR DE 

SPECIALITATE

LIPSA UNEI 
POLICLINICI IN 

REGIM DE 
URGENTA

SISTEM EDUCATIONAL 
NECORESPUNZATOR

OFERTA 
EDUCATIONALA 

NECONCORDANTA 
CU CEREREA DE PE 

PIATA

EDUCATIA 
ADULTILOR 

NEDEZVOLTAT

NAVETISM AL 
ELEVILOR

ASISTENTA SOCIALA 
DEFICITARA

LIPSA CENTRELOR 
MULTIFUNCTIONAL

E PTR.VARSTNICI

SERVICII SOCIALE 
SLAB 

DEZVOLTATE

SEGREGAREA 
GRUPURILOR 
VULNERABILE

EXCLUZIUNEA 
PROFESIONALA A 

GRUPURILOR 
SOCIALE 

VULNERABILE

FACILITATI SI UTILITATI 
NECORESPUNZATOARE 

PERSOANELOR CU 
DIZAILITATI

POSIBILITATI REDUSE 
PENTRU PETRECEREA 

TIMPULUI LIBER

PARTICIPARE 
REDUSA LA 

EVENIMENTE 
CULTURALE

PROGRAMELE NU 
SUNT 

MEDIATIZATE

LIPSA EVENIM.SPECIFICE 
DESTINATE PENTRU 
FIECARE GRUPA DE 

VARSTA

LIPSA BAZEI 
INSTITUTIONALE IN 
CAZUL GRUPURILOR 

INFORMALE

PUTINE POSIBILITATI 
PENTRU RECREERE 

SI SPORT

COEZIUNE SLABA 
SOCIALA
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SCENARIUL 1: ARBORELE OBIECTIVELOR 

 

 În  faza  de  analiză  a  situaţiilor  curente  pe  lângă  problemele  identificate  ale  regiunii  
au  fost identificate şi obiectivele principale care contribuie la dezvoltarea integrală a teritoriului. 
Luând în considerare aceste obiective am identificat priorităţile strategiei de dezvoltare. Scopurile 
formulate în arborele obiectivelor indică paşii care trebuie urmaţi în procesul de dezvoltare şi care 
ne ajută la eliminarea fenomenelor negative. Datorită faptului că problemele nu apar într-un 
singur domeniu, administrarea lor se realizează în mod complex. 

 Rezolvarea celor trei probleme principale se realizează prin atingerea a trei scopuri 
centrale, prin intervenţii integrate şi armonizate, după cum urmează: 

 

a.   Reabilitarea şi îmbunătăţirea spaţiului rural 

b.   Dezvoltarea economică 

c.   Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
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a. Reabilitarea şi îmbunătăţirea spaţiului rural - infrastructură dezvoltată 

 

 

 

 

 

 Pentru  atingerea  acestui obiectiv principal  sunt  necesare  îmbunătăţiri ale  condiţiilor  
de  circulaţie, dar  şi  amenajarea  unui  mediu  de  locuit  plăcut.  Îmbunătăţirile  constă  în:  
reducerea  numărului  de autoturisme  în  trafic,  dezvoltarea  transportului  la   nivel  teritorial,  
amenajarea  zonelor  pentru circulaţia  bicicletelor,  drumuri  de  calitate.  Este  foarte  
importantă  crearea  unui  mediu  de  locuit plăcut,  care  să  genereze  o  stare  de  bine,  
influenţând  consolidarea  coeziunii  sociale.  Ameliorarea condiţiilor de locuit sau reabilitarea 
monumentelor. Aceste lucrări contribuie totodată la dezvoltarea turismului şi la atragerea 
investitorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

157 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

Reabilitarea şi 
îmbunatăţirea 
spaţiului rural

Modernizarea 
spaţiilor publice

Reabilitarea 
infrastructurii 

rutiere

Circulaţia 
ciclistă

dezvoltată

Trafic rutier 
intercomunal 

dezvoltat

Infrastructura 
rutiera 

modernizată

Dezvoltarea 
structurii 

tehnico-edilitare

Reabilitarea 
clădirilor

Monumente 
reabilitate şi 
revitalizate

ARBORELE OBIECTIVELOR IN REABILITAREA SI IMBUNĂTĂŢIREA SPAŢIULUI RURAL 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

OBIECTIV GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 

OBIECTIV CONCRET 
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b. Dezvoltarea economică - economie competitivă 

 

 

 

 

      Economia  competitivă  presupune,  la  nivelul  teritoriului,  existenţa  unei  infrastructuri  de  
afaceri dezvoltate, o piaţă a forţei de muncă competitivă şi turism prosper. Acesta din urmă este 
realizabil, dacă  sfera  de  afaceri  va  fi  determinată  de  existenţa  unui  sector  terţiar  avansat,  
a  unei  structuri industriale moderne, a unui sector IMM viabil şi activ, a unei agriculturi 
competitive şi a atitudinii inovatoare.   Toate   acestea   pot   asigura   venituri   competitive   forţelor   
de   muncă   calificate, corespunzătoare cererilor de pe piaţă, iar prin ocuparea ei, să stopeze 
fenomenul migraţiei. 
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DEZVOLTAREA 
ECONOMICA

Agricultura 
competitiva

Dezvoltarea 
mediului de 

afaceri

Structuri 
industriale 
moderne

Sector IMM 
viabil

Sector tertial 
dezvoltata

Dezvoltarea 
turismului

Cultura 
balneara Ecoturism Turism rural si 

agroturism

ARBORELE OBIECTIVELOR IN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

OBIECTIV GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 

OBIECTIV CONCRET 
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c.   Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

 

 

 

 

 Consolidarea coeziunii sociale este realizabilă prin două modalităţi: asigurarea egalităţii de 
şanse şi extinderea serviciilor publice.  Asigurarea  egalităţii de  şanse  poate  deveni realitate  prin  
integrarea socială şi economică a rromilor şi a altor grupuri defavorizate, extinderea serviciilor 
sociale, astfel încât să se diminueze discrepanţele sociale. În privinţa îmbunătăţirilor din sistemul 
sanitar, accentual trebuie mutat de pe terapie către prevenire şi către însuşirea unui stil de viaţă 
sănătos. Dezvoltarea serviciilor  publice  înseamnă  totodată  organizarea  unui  sistem  educaţional  
performant  şi  orientat spre piaţă, bazat pe conceptul de educaţie continuă, care asigură tuturor 
oportunitatea participării pe piaţa forţei de muncă, şi care sporeşte renumele de centru 
educaţional al teritoriului. 
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Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii

Dezvoltarea 
domeniului 

sportiv si 
recreativ

Dezv. baza de 
sport si 

programe 
variate de 
recreatie

Dezvoltarea 
resurselor 

umane

Forta de 
munca 

calificata

Competitivit
ate in 

educatia 
adultilor

Educatia 
orientata 
spre viata

Protectia 
mediului 

inconjurator

Dezvoltarea 
serviciilor 

publice

Sistem 
sanitar 
viabil

Dezvoltarea 
serviciilor 

sociale

Integritatea 
romilor si 
grupurilor 

defavorizate

Servicii 
sociale 
extinse

ARBORELE OBIECTIVELOR ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

OBIECTIV GENERAL 

OBIECTIV SPECIFIC 

OBIECTIV CONCRET 
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 În   contexul   Strategiei   de   Dezvoltare   a   comunei  Viile Satu 
Mare  pentru perioada 2014-2020, realizarea obiectivelor strategice se 
va face prin: 

 Elaborarea unor planuri de acţiuneprin care obiectivele Planului  
de  Dezvoltare   Locală   se   vor realiza şi aprobarea acestor 
planuri în cadrul UAT; 

 Identificarea,   selectarea şi  dezvoltarea   proiectelor strategice 
de la nivelul comunei (fişe  de proiecte identificate, analiza  şi 
corelarea  proiectelor identificate în raport cu obiectivele  
sectoriale  şi  strategice, precum şi cu dezvoltarea locală,   
impactul estimate al proiectului  local),  în  vederea  identificării  
celor  mai  bune soluţii pentru  atingerea  obiectivelor  şi  
priorităţilor  locale propuse; 

 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor 
strategice; 

 Monitorizarea progreselor realizate. 
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6.1 INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGIEI,  

PE SCENARIUL 1. PE DOMENII SUNT: 

 

INDICATORI DE REALIZARE: 

 aducerea infrastructurii la standarde europene; 
 dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri; 
 sprijinirea activităţilor economice non-agricole; 
 dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea  antreprenoriatului; 
 crearea,  îmbunătăţirea  si  diversificarea  infrastructurii  turistice,  a  facilităţilor  şi  atracţiilor 

turistice; 
 creşterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenţă si semi-subzistenţă din activităţi 

non-agricole; 
 crearea de locuri de muncă în satele aparţinătoare comunei Viile Satu Mare; 
 limitarea depopulării spaţiului rural; 
 creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice; 
 dezvoltarea integrata a satelor în vederea dezvoltării durabile; 
 crearea de servicii pentru populaţia rurală; 
 dezvoltarea  şi  modernizarea  serviciilor  publice,  asigurarea  cu  servicii  de  gospodărie 

comunală în sistem centralizat (apă, canalizare, salubrizarea localităţilor). 
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6.1.1 PRIORITARE – Domeniul Infrastructură, transport 

 a) Dezvoltarea infrastructurii 

Scopul  acestei  intervenţii  este  de  a  îmbunătăţi  calitatea  infrastructurii  prin  
modernizarea sau   extinderea   drumurilor,   reţelelor   de   apă   şi   canalizare,   amenajarea   
clădirilor   existente, iluminatului public. 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii este condiţia esenţială pentru progresul şi 
prosperitatea unei ţări.  Infrastructura  reprezintă,  pentru  orice  ţară,  coloana  vertebrală  a  
economiei.  Ritmul  de dezvoltare  al  teritoriului  depinde  astfel  în  mod  esenţial  de  crearea  
unei infrastructuri moderne. Acesta este argumentul forte pentru atragerea investitorilor străini, 
dar şi a celor autohtoni.  Pe  baza  analizei  situaţiei  curente  se  observă  că  doar  o  parte  din  
populaţie  nu este racordată  la  reţeaua  de  apă  şi canalizare,  ceea  ce  înseamnă  că  la  majoritatea  
gospodăriilor  există riscul   îmbolnăvirii   din   fântânile   proprii.   Cel   mai   mare   accent   trebuie   
pus   pe   conectarea gospodăriilor la reţeaua comunală de apă şi canalizare. 
 

 In situaţia dată, este absolut necesară reabilitarea reţelei de drumuri, adaptând-o la 
cerinţele creşterii traficului rutier în general şi traficului greu în special, în primul rând pe acele 
trasee care nu au fost dimensionate pentru a suporta aceste supra-sarcini. Existenţa unor fonduri 
insuficiente pentru întreţinerea drumurilor duce la apariţia unor disfuncţionalităţi şi 
imposibilitatea susţinerii reţelei de drumuri la un nivel satisfăcător de exploatare. 
 

 Dintre obiectivele orientate spre reînnoirea reţelei de drumuri ale teritoriului, au o 
importanţă majoră următoarele: 
 

 Reabilitarea şi întreţinerea drumurilor comunale 
 Reabilitarea şi întreţinerea şanţurilor 
 Reabilitarea podurilor sau reconstucţia acestora 
 Crearea de piste de biciclete mai ales pe marginea drumurilor naţionale şi judeţene 
 Amplasarea mobilierului de stradă, marcaje informative 
 Reabilitarea drumurilor forestiere şi de câmp 
 Îmbunătăţirea circulaţiei feroviare 

 

Rezultatul  direct  al  paşilor  enumeraţi  mai  sus  este  îmbunătăţirea  aspectului  
teritoriului  şi  a posibilităţilor   de   mobilitate,   ceea   ce   oferă   posibilitatea   accesării   mai  
uşoare   a   localităţilor, dezvoltarea  transportului  în  comun,  astfel  contribuind  la  îmbunătăţirea  
condiţiilor  de  ocupare  a forţei de muncă. 
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Dotări edilitare 

Probleme 

 clădirile administrative necesită reparaţii şi dotări moderne, 
 servicii publice deficitare sau inexistente datorită lipsei infrastrucurii necesare,  

Obiective pe termen mediu si lung 

 dotări edilitare funcţionale şi capabile să deservească cetăţenii localităţii în condiţii 
civilizate, 

 dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului rural. 

Drumuri şi transport 

Probleme 

 stare tehnică necorespunzătoare a drumurilor judeţene şi comunale, 
 fonduri locale insuficiente pentru construirea şi întreţinerea drumurilor, 
 dependenţa financiară de fondurile alocate de la bugetul Consiliului Judeţean, 
 transport public slab dezvoltat. 

Obiective pe termen mediu şi lung 

 reţea de drumuri funcţională care să deservească nevoile curente ale locuitorilor şi 
activităţilor economice fără să afecteze starea mediului înconjurător, 

 sistem de transport modern care să coreleze transportul feroviar şi cel rutier (de persoane 
sau de mărfuri). 

Alimentare cu apă curentă, canalizare şi epurare 

Probleme 
 sistemul de alimentare cu apă curentă necesită lucrări de modernizare şi extindere, 
 canalizare inexistentă, 
 deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamanjate (cursuri de apă afectate, 

infiltraţii în sol). 

Obiective pe termen mediu şi lung 
 populaţie informată asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 

neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluărilor, 
 realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate,  
 sistem de furnizare a apei curente şi de canalizare capabile să deservească locuitorii 

comunei. 
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6.1.2. PRIORITARE – Domeniul Agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 

 Scopul  acestei  intervenţii  este  de  a contribuii  la  dezvoltarea  unei  agriculturi 
competitive bazată  pe  cunoaştere  şi  iniţiativă  privată,  precum  şi  protejarea  patrimoniului  
natural,  cultural  şi istoric al zonelor rurale. 

 Producţia agricolă actuală nu este competitivă economic nici din punctul de vedere al 
tehnologiei, şi nici din punctul de vedere al persoanelor cu pregătire în domeniu. 

 Următoarele obiective şi propuneri s-au formulat în privinţa dezvoltării agriculturii: 

 Accentuarea rolului creşterii animalelor, deoarece comuna dispune de teritorii extinse, şi 
de bună calitate, de păşuni şi fâneţe 

 Înfiinţarea unor ferme care gospodăresc terenuri extinse 
 Schimbarea  tehnologiei  în  producţia  agricolă,  în  privinţa  creşterii  eficienţei  şi  pentru 

asigurarea calităţii produselor 
 Producţia  agricolă  competitivă  şi  specializată  necesită  crearea  condiţiilor  

infrastructurale, procurarea utilajelor agricole. 
 Specializarea persoanelor ocupate în domeniul agriculturii şi al creşterii animalelor 
 Înfiinţarea  reprezentanţei de  interese  în  valorificarea  produselor  agricole  prin  

colaborarea producătorilor agricoli 
 Sprijinirea persoanelor cu activităţi agricole şi de creştere a animalelor, sprijinirea 

înfiinţării întreprinderilor agricole 
 Înfiinţarea de ferme de animale şi valorificarea cărnii produse 
 Organizarea reprezentanţei de interese a producătorilor agricoli, iar în privinţa valorificării 

produselor   este   indicată   înfiinţarea   unei   Cooperative   de   Colectare   şi   valorificare   a 
produselor de nivel regional 

 Cultivarea salciei şi rapiţei energetice pe terenurile agricole mai puţin rentabile 

Realizarea măsurilor enumerate reprezintă condiţiile de bază  în crearea  viabilităţii 
agriculturii.  

Probleme 

 resurse financiare insuficiente, investiţii puţine, 
 utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante, 
 media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole, 
 parcelarea terenului (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat) şi 

probleme legate de posesiune, 
 degenerarea raselor animalelor şi servicii medicale veterinare sporadice, 
 perpetuarea monoculturilor (cartof, păioase) datorită fertilităţii scăzute a solului, 
 scaderea producţiilor medii la aproape toate culturile, 
 piaţa de desfacere redusă. 
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Obiective pe termen mediu şi lung 

 practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului din comună, 
 activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local, 
 asocierea producătorilor, 
 îmbunătăţirea practicilor agricole, 
 politici de marketing eficiente. 

Realizarea măsurilor enumerate reprezintă condiţiile de bază în crearea viabilităţii 
agriculturii. Pe lângă modernizarea producţiei agricole, şi pe lângă producţia în uzine mari 
trebuie acordată atenţia menţinerii  practicii  de  cultivare  ce  reprezintă  durabilitatea  
peisajului.   Aceasta  poate  avea  o importantă  valoare  agroturistică  şi  ar  putea  reprezenta  un  
pachet  de  programe  care  ar  completa turismul local. 

Producţia agricolă actuală nu este competitivă economic nici din punctul de vedere al 
tehnologiei, şi nici din punctul de vedere al persoanelor cu pregătire în domeniu. 
 

S-au identificat următoarele domenii de obiective în privinţa realizării gestionării 
forestiere exemplare,  aceste  obiective  necesită  planificarea  de  lungă  durată  în  domeniul  
formării  viitorului gestionării forestiere: 

 Înfiinţarea  unităţilor   de   exploatare  a   lemnului,   acestea   s-ar   specializa   în   exploatarea 
forestieră 

 Înfiinţarea unei unităţi de prelucrare a lemnului cu importanţă regională 
 Creşterea valorii adăugate a lemnului, prelucrarea şi valorficarea multilaterală 
 Organizarea  specială  a  gestionării  vânatului  în  pădurile  cu   faună  bogată,  exploatarea 

potenţialului economic al faunei 
 Culegerea şi valorificarea organizată a fructelor de pădure şi a ciupercilor la nivel 

teritorial, eliminarea intermediarilor 
 Construirea traseelor turistice în păduri, colaborarea la nivel teritorial 
 Clădiri forestiere: construirea cabanelor, locurilor de pândă 
 Împădurirea  terenurilor  agricole  scoase  de  sub  produse  agricolă,  de  slabă  calitate  sau  

a acelor care au început să se împădurească 
 Reîmpădurirea sistematică a pădurilor exploatate 
 Protecţia, păstrarea ecosistemului pădurii 
 Înfiinţarea asociaţiei proprietarilor de păduri, în privinţa gestionării forestiere durabile 
 Întreţinerea şi reabilitarea sistematică a drumurilor forestiere 
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6.1.3 PRIORITARE – Domeniul mediu înconjurător 

Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitătea mediului înconjurător prin 
investiţii în  colectarea  deşeurilor  menajere  şi  industriale,  protejarea  comunităţii  de  riscurilor  
naturale, precum  şi  activităţi  de  conştientizare  a  locuitorilor  cu  privire  la  importanţa  păstrării  
curate  a mediului în care trăiesc. 

 

Gestionarea deşeurilor 
 

Pe  baza  analizei  situaţiei  curente  gestionarea  deşeurilor  nu  poate  fi  considerată  durabilă  
atât  din punctul  de  vedere  a  sănătăţii  publice  cât  şi  cel  al  protecţiei  mediulu i.  O  schimbare  
pozitivă  a ultimilor  ani  este  lichidarea  depozitelor  de  deşeuri  ilegale  şi  colectarea  organizată  
a  deşeurilor menajere. 
 

Atât  pentru  înfrumuseţarea  satelor  cât  şi  pentru  optimizarea  colectării  deşeurilor  sunt  
necesare următoarele intervenţii în acest domeniu: 
 

 Colaborare la nivel regional în domeniul gestionării deşeurilor 
 Valorificarea deşeurilor selective 
 Amplasarea coşurilor de gunoi 
 Organizarea programelor informative pentru localnici privind protecţia mediului 
 Întreţinerea şi curăţirea continuă a spaţiilor publice 
 Implicarea instituţiilor de învăţământ la organizarea acţiunilor de curăţenie 

 

Literatura  de  specialitate  din  domeniul  gestionării  deşeurilor   pune  cel  mai   mare  
accent   pe prevenirea producerii deşeurilor deoarece cea mai mare problemă se regăseşte la 
nivelul cantităţii deşeurilor   produse.   Pentru   prevenirea   acestei   situaţii   este   necesară   
schimbarea   mentalităţii consumatorului. Deşeurile pot fi reciclate industrial dacă acestea au fost 
colectate în mod selectiv. 

 

Probleme 

 Poluarea solului, apei şi a aerului 
 Probleme degradarea solului, 
 Poluarea apei datorate lipsei unui sistem de epurare a apelor uzate, 
 Sistem de gestionare a deşeurilor ineficient, 
 Necunoaşterea normelor de mediu şi a legislaţiei în vigoare, 
 Educaţie ecologică redusă. 
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Obiective pe termen mediu şi lung 

 Promovarea practicilor de agricultură ecologică, 
 Realizarea unor cursuri de educaţie ecologică, 
 Curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public, 
 Montarea de coşuri de gunoi pe domeniul public, 
 Crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor, 
 Realizarea unei staţii de depozitare a deşeurilor, 
 Împădurirea suprafeţelor degradate. 
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6.1.4 PRIORITARE – Domeniul Economie şi mediul de afaceri 

 Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Viile Satu 
Mare, prin crearea  condiţiilor  apariţiei  unui  mediu  de  afaceri  prosper  şi  sănătos,  bazat  pe  
competiţie  şi  pe satisfacerea  cerinţelor  reale  ale  pieţei.  Un  accent  deosebit  se  va  pune  pe  
atragerea  resurselor financiare   necesare   susţinerii   şi   implementării   unor   proiecte   de   
importanţă   majoră   pentru dezvoltarea economică a comunei şi creării unui cadru instituţional 
de stimulare a investiţiilor, în care să activeze resurse umane cu un înalt grad de pregătire şi 
informare. 

 Un factor determinant  al potenţialului economic  al unui teritoriu  îl reprezintă resursele 
umane de care  dispune:  numărul  populaţiei  active,  procentul  de  populaţie  ocupată,  nivelu l  
de  instruire  şi formarea profesională a populaţiei ocupate. Buna pregătire profesională corelată 
cu cererea pieţei forţei de muncă, procentul ridicat de populaţie activă (şi în special tânără) sunt 
elemente care fac atractivă zona respectivă pentru a iniţia şi dezvolta noi afaceri. În schimb, 
inadaptabilitatea ofertei de forţă de muncă la cerinţele pieţei, pregătirea profesională inadecvată, 
insuficienţa cantitativă şi calitativă  a  populaţiei  active,  degradarea  forţei de  muncă  ca  urmare  
a  şomajului  îndelu ngat  sunt factori de frânare a relansării economice. 

 Dezvoltarea economică locală este un proces continuu de planificare şi implementare a 
programelor strategice şi a politicilor de dezvoltare durabilă în scopul îmbunătăţirii măsurabile a 
calităţii vieţii întregii comunităţi locale, prin utilizarea creativă a resurselor locale. 

 Pe baza cercetărilor am ajuns la următoarele propuneri, care vizează în primul rând 
întreprinderile şi persoanele dornice să lucreze: 

 Organizarea unor cursuri de perfecţionare şi recalificare satisfăcând cererea pieţei forţei 
de muncă, punând accent pe participarea locuitorilor 

 Motivarea populaţiei rrome spre a studia, integrarea lor pe piaţa muncii 
 Sistematizarea produselor de artizanat şi valorificarea acestora pe piaţă 
 Forţă de muncă specializată, programe de reciclare adaptate la piaţă, formare continuă 

 Lipsa experienţei manageriale şi a calităţilor tehnice este una din cele mai importante 
constrângeri ale dezvoltării locale.  Succese  la  nivelul  dezvoltării  satelor  pot  fi  obţinute  doar  
cu  o  formă organizatorică  flexibilă  şi  o  atitudine  antreprenorială.  Aceasta  este,  în  mod  
evident,  o  problemă pentru  administraţia  locală,  lucrând  sub  presiunea  unui  slab  suport  
economic  şi  sub  percepţia publicului  că  administraţia,  prin  natura  sa,  este  birocratică  şi  mai  
puţin  eficientă  în  rezolvarea lucrurilor. 

 În  concluzie,  deşi  cadrul  legislativ  în  formare  facilitează  intervenţia  administraţiilor  
locale  în dezvoltarea economică  locală, resursele  financiare, politice şi manageriale acţionează 
adesea  ca o constrângere. Eforturi considerabile trebuie făcute la nivel local pentru a depăşi 
aceste constrângeri şi a gestiona dezvoltarea rurală în sensul dorit de comunitate. Obiective 
operaţionale stabilite sunt următoarele: 
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 Sprijinirea  întreprinderilor  locale  prin  susţinerea  întreprinderilor  dornice  să  investească  
în vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă 

 Asigurarea accesului la informaţii pentru întreprinderile locale 
 Înfiinţarea unui birou de dezvoltarea a întreprinderilor  
 Dezvoltarea ecoturismului 

 

 Comerţul şi serviciile 

Probleme 

 unităţi comerciale mici, cu profit mic, 
 diversitate redusă, majoritatea fiind orientate spre alimentaţie publică – magazine 

alimentare şi baruri,  
 orientare în majoritate spre clienţii locali, 
 activităţi de marketing reduse, 
 valorificare slabă a resurselor locale. 
 

Obiective pe termen mediu şi lung 

 diversificarea obiectului de activitate al firmelor, 
 utilizarea eficientă a resurselor locale, 
 promovarea unor tehnici eficiente de marketing, 
 orientarea parţială spre turişti ca potenţiali clienţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

172 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

6.1.5 PRIORITARE – Domeniul Educaţie, cultură, sport şi agrement 

 Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii comunei Viile Satu 
Mare pentru  locuitorii  acesteia,  în  special  pentru  tineri,  prin  organizarea  de  activităţi  
educaţionale, culturale şi sportive adaptate grupurilor ţintă. Un aspect  deosebit  de  important  
este  necesitatea valorificării  bazei  materiale  existente  în  comună  şi  stimularea  implicării  
părinţilor  în  procesul educativ. Un efect indirect ar fi acela al diminuării riscului de abandon şcolar 
şi ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, precum şi stabilizarea tinerilor în comuna Viile Satu 
Mare. 

DOMENIUL EDUCAŢIE 

Probleme 

 infrastructura uzată, necorespunzătoare desfăşurării actului educaţional, 
 constrângeri materiale datorită bugetelor mici alocate de către autorităţi pentru 
susţinerea actului educaţional, 
 lipsa posibilităţii de formare continuă pentru adulţi, 
 grad redus de asociativitate, 
 starea precară a bazelor sportive necesare practicării sporturilor individuale şi colective, 
 importanţa minoră acordată de sistemul educaţional activităţilor sportive organizate. 

Obiective pe termen mediu şi lung 

 posibilitatea neîngradită de împlinire individuală prin educaţie, 
 acces la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul rural, 
 infrastructura şi baza materială suficientă si capabilă să satisfacă nevoile legate de actul 
educaţional, 
 posibilitatea de formare continuă pentru adulţi. 
 practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare. 

DOMENIUL CULTURĂ, SPORT ŞI AGREMENT 

Probleme 

 infrastructura şi baza materială în declin, 
 resurse financiare insuficiente pentru practicarea ţi revitalizarea unor obiceiuri şi forme 

de exprimare culturală tradiţionale, 
 acces dificil sau restrictiv la surse de informare (mass-media, cărţi, internet etc.), 
 abandonul practicilor tradiţionale în favoarea “modernităţii”. 
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Obiective pe termen mediu şi lung 

 practici tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate generaţiilor 
viitoare, 

 practici tradiţionale puse în valoare, 
 aces facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne, 
 infrastructura corespunzătoare cerinţelor unei societăţi în perpetuă mişcare. 
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6.1.6 PRIORITARE – Domeniul sănătății şi social 

 Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale comunei 
Viile Satu Mare  prin  încurajarea  formării  profesionale  în  sprijinul  creşterii  economice  şi  
dezvoltării societăţii  bazate  pe  cunoaştere,  conectarea  învăţării  pe  tot  parcursul  vieţii  cu  
piaţa  muncii; creşterea calităţii vieţii persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de 
vulnerabilitate prin implementarea  unor  proiecte  într-un  cadru  partenerial  eficient  
administraţie  publică  –  societate civilă. 

Obiectivul formulat vizează extinderea serviciilor sociale şi conţine următoarele obiective: 

   Înfiinţarea de centre sociale multifuncţionale. Îngrijirea socială integrată trebuie să se extindă 
asupra tratării problemelor vârstnicilor, handicapaţilor, tinerilor, femeilor şi asupra 

Altor  grupuri  aflate  în  situaţii  nefavorabile.  Îngrijirea  socială  trebuie  să  se  orienteze  spre 

satisfacerea exigenţelor speciale ale acestor grupuri. Rolul şi obiectivul centrelor sunt: 
 Accesibilitatea serviciului sanitar pentru vârstnici,  inclusiv procurarea alimentelor 
 şi medicamentelor 
 Exploatarea  capacităţii  libere,   dispoziţiei  de  activitate  a  populaţiei  vârstnice: predarea  

cunoştinţelor  de  artizanat  generaţiei  tinere,  prezentarea  acestora  turiştilo r, 
încurajarea  angajamentelor  în  viaţa  comunităţii.  Odată  cu  pensionarea,  persoanele  în 
vârstă  dispun  de  timp  liber,  astfel  ei pot  transmite  cunoştinţe  de  artizanat  tinerilor,  în 
urma cărora se oferă posibilitatea tinerilor din societate să-şi reformuleze atitudinile de 
faţă cu persoanele în vârstă. 

 Organizarea sistematică a unor întâlniri pentru vârstnici şi pensionari 
 Printre planurile pe termen mediu şi lung apare şi înfiinţarea şi funcţionarea unei 
 cantine pentru săraci şi grupurilor defavorizate 
 Îngrijirea  socială  trebuie  să  se  extindă  asupra  satisfacerii exigenţelor  persoanelor 
 cu handicap: suţinerea educaţiei copiilor cu handicap, ajutarea adulţilor în integrarea pe 

piaţa muncii, multiplicarea posibilităţilor de mobilitate, asigurarea accesului la servicii şi 
satisfacerea altor exigenţe speciale 

 Intensificarea  integrării  sociale  a  populaţiei  rrome,  sprijinirea  integrării  pe  piaţa 
 Muncii 
 Dezvoltarea şi reabilitarea dispensarelor medicale 
 Accesibilitatea serviciilor sanitare 

 La  dezvoltarea  socială  a  unui  teritoriu  contribuie  şi  instituţiile  de  învăţământ  şi  de  
cercetări ştiinţifice  care  in acelaşi timp  reprezintă  nişte  resurse  foarte  importante  în 
dezvoltarea  economiei locale.  Este  cunoscută  tendinţa  instituţiilor  de  învăţământ  de  a  pregăti  
forţa  de  muncă  la  nivelul standardelor economiei moderne. Din aceste considerente 
deschiderea unei instituţii de învăţământ într-o regiune oarecare înseamnă atragerea şi 
concentrarea potenţialului intelectual şi a resurselor umane în instituţia respectivă, pentru ca 
ulterior acestea să fie implicate în soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea locală, prin 
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intermediul diferitor programe propuse de administraţiile publice locale.  Toate  aceste  
organizaţii pot  fi  utile  prin: organizarea  cursurilor  de  recalificare,  colectarea datelor economice 
şi crearea unei baze de date în anumite domenii etc. 

Probleme 

 cadre medicale şi auxiliare insuficiente, 
 dotări ale dispensarelor medicale necoresponzatoare şi învechite care îngreunează sau 
împiedică diagnosticarea, 
 dificultăţi privind accesul la medicamente şi tratament (distanţe mari de parcurs, resurse 
limitate ale dispensarului din comună). 

Obiective pe termen mediu şi lung 

 acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente, 
 populaţie educată privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a duce o viaţă 
sănătoasă, 
 eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii. 
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6.1.7 PRIORITARE – Domeniul Turism 

 Scopul  acestei  intervenţii  este  de  a  contribui  la  o  mai  bună  valorificare  a  
patrimoniului turistic prin restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, dezvoltarea 
serviciilor de cazare şi agrement şi activităţi de promovare a potenţialului turistic al zonei. 

 Durabilitatea,  pentru  turism  la  fel  ca  şi  pentru  alte  industrii,   are  trei  aspecte  
independente: economic, social-cultural şi de mediu. Implementarea politicilor şi planurilor 
turistice reprezintă o responsabilitate atât a guvernului, cât  şi a sectorului privat. Sectorul public 
răspunde de stabilirea tacticii,  planificării  şi  cercetării,  realizarea  infrastructurii  de  bază,  
dezvoltarea  anumitor  atracţii turistice,  stabilirea  şi  administrarea  normelor  de  oferire  a  
facilităţilor  şi  serviciilor,  stabilirea măsurilor  de  administrare  şi  valorificare  a  teritoriului  şi  
de  protecţie  a  mediului  înconjurător, stabilirea  standardelor  pentru  pregătirea  şi  
perfecţionarea  în  domeniul  turismului,  menţinerea sănătăţii şi securităţii publice. 

 De  asemenea,  este  esenţială  folosirea  tehnicilor  şi  metodelor  marketingului  turistic:  
stabilirea obiectivelor  şi  strategiilor  de  marketing  şi  realizarea  unui  program  promoţional.  
Activităţile  de marketing trebuie să se desfăşoare la nivelul oficiilor de turism guvernamentale, 
la oficiul turistic local şi în sectorul turistic privat pentru că dezvoltarea unei imagini pozitive a 
noului sector touristic pe pieţele turistice potenţiale este foarte importantă. 

 Modalităţile de realizare a implementării sunt: 

 Organizarea  eficientă  a  sectorului  public  şi  al  celui  privat  şi  menţinerea  unei  
coordonări strânse între sectorul public, privat şi organizaţiile nonguvernamentale, acolo unde 
acestea sunt implicate 
 Adoptarea şi aplicarea legislaţiei corespunzătoare şi a reglementărilor necesare dezvoltării 

turismului.  Acestea  includ  reglementări  cu  privire  la  facilităţile,  standardele  şi  serviciile 
turistice 
 Măsurile de protecţie a mediului înconjurător, standardele dezvoltării (incluse în general 

în regulamentele   cu   privire   la   valorificarea   teritoriului)   şi   proiectarea   ghidului   pentru 
facilităţile turistice 
 Stabilirea circuitelor turistice, a obiectivelor şi a staţionărilor turistice (prin acordarea unor 

stimulente investiţionale pentru atragerea acestor investiţii) 
 Pregătirea şi perfecţionarea personalului angajat în toate activităţile turistice – 

dezvoltarea resurselor umane din turism 
 Implicarea comunităţilor locale în dezvoltarea turismului 
 Marketingul  turistic  şi  promovarea  eficientă  a  turismului  pentru  toată  regiunea  şi  

pentru firmele private 

 Agroturismul este acea forma de turism în care persoana (sau grupul) se deplasează, se 
cazează şi îşi  desfăşoară  activitatea  într-un  cadru  natural,  în  mediul  rural.  Agroturismul  este  
capabil  să valorifice excedentul de cazare existent  în gospodăria ţărănească prin implicarea 
turiştilor în viaţa gospodăriei  şi  furnizarea  acestora  de  servicii  si  activităţi  (masă,  cazare,  
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interacţiune  cu  mediul socio-natural)  proprii  gospodăriei  ţărăneşti,  fără  a-i  conturba  acesteia  
specificul.  În  majoritatea regiunilor  agroturismul  apare  ca  sector turistic  ce  completează  
organic  turismul  rural.  Obiectivul agroturismului  este  prezentarea  elementelor  şi  proceselor  
de  producţie  agricolă  tradiţională,  a cultivării  pământului  şi  creşterii  animalelor  pentru  cei  
interesaţi.  Utilizarea  forţelor  manuale  şi  a animalelor  în  cazul  producţiei  agricole  şi  cultivarea  
de  mici  parcele,  sunt  factori  care  împiedică producţia  agricolă  competitivă.  Însă  din  punct  
de  vedere  agroturistic  acestea  oferă  un  aspect caracteristic  peisajului.  Din  punctul  de  vedere  
al  păstrării  aspectului  peisajului  cultural  este justificată susţinerea producţiei agricole pe mici 
parcele în apropierea zonei locuite. Astfel se obţine beneficiul bipolar al producţiei agricole cu 
profit redus. 

 Există  totuşi şi o  serie  de  factori favorizanţi care  dau  o  undă  de  optimism  în  
dezvoltarea  acestui sector de activitate, cum ar fi : 

 Existenta unei faune si flore bogate, cu multe specii pe cale de dispariţie 
 Monumentele istorice 
 Calitatea deosebită a produselor ecologice obţinute in aceste zone 

Luând în considerare aceşti factori putem defini următoarele obiective operaţionale: 

 Înfiinţarea unui parc de vânătoare 
 Înfiinţarea asociaţiei vânătoreşti 
 Dezvoltarea ecoturismului 

Probleme 

 Agroturism slab dezvoltat, 
 Corelare inexistentă/ineficientă cu alte forme de turism din zonă (turism rural, turism 

pentru vânătoare şi pescuit, turism cultural etc.); 
 Slaba   diversificare   a   activităţilor   de recreere, 

Obiective pe termen mediu şi lung 

 Înfiinţarea unui parc de vânătoare  
 Înfiinţarea asociaţiei vânătoreşti    
 Dezvoltarea ecoturismului  
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6.1.8 PRIORITARE 

Domeniul Administraţiei publice si amenajarea teritoriului 

 Scopul acestei intervenţii este de a contribuii la o mai bună valorificare a resurselor umane 
angajate în sectorul public, transparenţa serviciilor oferite către populaţiei şi servirea proptă şi în 
cel mai scurt timp al cetăţeanului. 

SCENARIUL 2: ARBORELE PROBLEMELOR 

 În  scopul  identificării  acelor  probleme  ale  căror  soluţionare  va  avea  cel  mai  mare  
impact asupra  dezvoltării  teritoriului,  pe  baza  metodologiei  „arborele  problemelor”  am  
identificat problemele principale cu care se confruntă teritoriul şi cauzele directe ale acestora. 

 
 

 Problema  generală  cu  care  se  confruntă  teritoriul  este  că  nu  sunt  asigurate  
premizele dezvoltării durabile.  Acest  fenomen  se  datorează  nivelului  scăzut  de  dezvoltare  
economică care este reflectat atât în productivitatea scăzută a sectorului agricol cât şi în 
numărul redus de  agenţi  economici  cu  activitate  în  sectoarele  secundare  şi  terţiare.  Iar  
economia  slab dezvoltată  la  nivelul teritoriului  aduce  de  la  sine  şi o  serie  de  probleme  majore  
cum ar  fi: emigrarea   persoanelor   cu   studii  superioare   şi  creşterea   problemelor   sociale.   Pe   
lângă problemele economice persistente în teritoriu, activităţile economicce nu iau în 
considerarea cerinţele  protecţiei  mediului,  valorile  naturale  nu  sunt  protejate  şi  nu  au  fost  
luate  măsuri pentru  conservarea  biodiveristăţii.  În acelaşi timp  viaţa  comunitară  este  slab  
dezvoltată  iar serviciile de bază sunt slab dezvoltate. 

 
 

Această problemă generală este cauzată de trei probleme principale: 

 
 

a.   Economia locală slab dezvoltată 
 

b.   Nivelul scăzut al calităţii vieţii 
 

c.   Viaţa comunitară slab dezvoltată, servicii de bază slab dezvoltate 
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a.   Economia locală slab dezvoltată are următoarele cauze directe 

 
 

  Nevalorificarea  potenţialului turistic  al teritoriului  –  este  datorata  în  cea  mai  mare 

 măsură promovării insuficiente a atracţiilor turistice, lipsei sistemelor de informare şi de 
promovare turistică în acelaşi timp si  numărului scăzut al structurilor de primire turistică,  
structurile  de  primire  turistică  existente  nu  sunt  destul  de  dezvoltate, obiectivele  
turistice  nu  sunt  amenajate  în  mod  corespunzător,  lipsa  promovării tradiţiilor din 
punct  de vedere turistic, corelarea  inexistentă/ineficientă a turismului cu alte forme de 
turism din zonă (turism rural, turism vinicol, turism pentru vânătoare şi pescuit, etc.); 

 Nivelul  scăzut  de  diversificare  a  agriculturii  –  activităţile  agricole  din  teritoriu  se 
concentrează  în  mare  măsură  pe  cultură  mare,  activitatea  agricolă  fiind  prea  puţin 
diversificată.  În ciuda   existenţei unui număr ridicat de teren fertil adecvat pentru 
hoticultură,   ponderea   acestui   sector   fiind   prea   puţin   dezvoltată.   Nivelul   slab 
dezvoltat  al acestui sector  se  datorază  pe  de o  parte lipsei infrastructurii neceasare 
depozitării  produselor  si  lipsei  iniţiativelor  de  procesare  a  produselor  horticole.  În 
teritoriul  delimitat  de  comuna Viile Satu Mare  Satu  Mare  în  ciuda  existenţei  condiţiilor 
climatice favorabile pentru practicarea apiculturii acest sector este slab dezvoltat pe de 
o parte datorită lipsei fondurilor pentru dezvoltarea acestui sector pe de altă parte nu  
este  rezolvată  ambalarea  produselor  cea  ce  rezultă  în  posibilităţi  limitate  de desfacere 
a mierii. Din privinţa sectorului viticol poate fi remarcată numărul redus de viticultori şi în 
acelaşi timp promovarea deficiatară a acestui sector. 

 Număr scăzut de tineri agricultori - din cauza lipsei fondurilor, forţa de muncă tânără 
migrează spre alte regiuni sau în străinătate 

 Produsele  agricole  sunt  în  foarte  mică  măsură  prelucrate  şi comercializate  la  nivel 
regional – pe de o parte lipseşte infrastructura necesară pentru păstrarea, depozitarea 
produselor agricole (depozite, camere frigorifice, pe de altă parte lipsa grupurilor de 
producători care ar valorifica produsele agricole existente. 

 Industria alimentară slab dezvoltată – există mici producători de produse tradiţionale care 
nu sunt legalizate, în acelaşi timp lipseşte piaţa de desfacere a acestor produse 

 Marketingul ineficient a produselor agricole şi a produselor tradiţionale - există mulţi 
producători mici care produc produse tradiţionale însă piaţa de desfacere a  acestor 
produse este slab dezvoltată, iar promovarea acestora este ineficienta. 

 Descreşterea ponderii zootehniei în economia locală – efectivul de animale este din 
ce în ce mai scăzut în teritoriu, în ciuda faptului că există spaţii neutilizate adecvate 
pentru  creşterea  animalelor  însă  datorită  efectivului  scăzut  de  animale  acestea  nu sunt  
utilizate.  O  altă  problemă  persistentă  în  domeniul  zootehniei  este  numărul scăzut  al  
unităţilor  de  procesare  a  produselor  de  provenienţă  animală,  valoarea adăugată a 
acestor produse fiind scăzută. 

 Gestionarea ineficientă a pădurilor, a resurselor naturale –  în decursul ultimilor ani 
au fost  luate  prea   puţine   măsuri   menite   să   protejeze   şi   să   conserve   mediul 
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înconjurător.  La nivelul teritoriului se poate constata un număr ridicat de păduri, arii 
protejate însă şi lipsa măsurilor menite să conserve aceste valori naturale. Producţia 
agricolă nu ia în considerare cerinţele protecţiei mediului – deşeurile agricole nu sunt 
gestionate în mod corespunzător 

 Sectorul secundar slab dezvoltat – se datorează mai multor probleme: lipsa spiritului 
întreprinzător, lipsa  fondurilor pentru  înfiinţarea  de  micro  întreprinderi,  lipsa  forţei 
de muncă calificate în domeniul non agricol,  lipsa studiilor economice a planurilor de 
afaceri, promovarea ineficientă a produselor tradiţionale 

 Sectorul  serviciilor  slab  dezvoltat  –  şi  din  privinţa  sectorului  serviciilor  poate  fi 
observată lipsa spiritului antreprenorial, lipsa fondurilor pentru înfiinţarea de micro 
întreprinderi,  prezenţa  agenţilor  economici  de  mici  dimensiuni  care  din  lipsă  de 
fonduri nu-şi pot extinde afacerile 
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b.   Nivelul scăzut a calităţii vieţii are următoarele cauze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Lipsa  acţiunilor  de  protecţie  a  mediului  -  nu  sunt  luate  măsuri  

suficiente  pentru prevenirea  poluării  apelor  nu  sunt  organizate  campanii  de  
conştientizare  a  opiniei publice asupra importanţei protecţiei mediulu 

 Resurse umane slab calificate – pe de o parte nu sunt organizate cursuri 
de calificare şi recalificare a forţei de muncă, iar pe  de o altă parte din cauza lipsei 
locurilor de muncă generaţia tânără migrează spre alte regiuni sau în străinătate 

 Servicii publice slab dezvoltate – în majoritatea localităţilor poate fi 
constatata lipsa medicilor specialişti, a cabinetelor medicale dotate 

 Servicii  sociale  slab dezvoltate  -  la  nivelul teritoriului  poate  fi remarcat  
un  număr redus de ONG-uri în domeniul serviciilor sociale, APL-urile fiind acelea care 
susţin serviciile sociale, care în cele mai multe cazuri se rezumă la ajutorul social 
acordat, în consecinţă există categorii sociale care sunt deprivate de acele servicii 
care joacă un  rol  important  în  creşterea  calităţii  vieţii  acestora  cum  ar  fi:  serviciile  
medico sociale pentru persoane vârstnice şi persoanele cu dizabilităţi, tineri defavo 
rizaţi, în acelaşi timp nu există politici care să vizeze integrarea persoanelor de etnie 
rromă în societate. 
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c. Servicii de bază slab dezvoltate, viaţă comunitară slab dezvoltată. Această problemă este 

determinată de asemenea de diferite cauze: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 





 Neglijarea tradiţiilor, vieţii culturale: tradiţiile, valorile culturale încep să 
fie din ce în ce mai neglijate, în acelaşi timp se remarcă numărul scăzut a activităţilor 
cultural în întregul teritoriu, acest lucru se datorează în cea mai mare măsură lipsei sprijinu 
lui financiar  acordat  organizaţiilor  culturale.  Cultele  care  de  asemenea  au  rolul  de  a 
întării viaţa comunitară se confruntă cu probleme financiare neavând posibilităţi de a 
organiza diferite evenimente. 

 Lipsa  sprijinului  pentru  sfera  civilă  –  la  nivelul  teritoriului  poate  fi 
constatat  un număr  redus  de  ONG-uri  şi  un  număr  foarte  scăzut  de  evenimente  
organizate  de aceştia 

 Puţine   posibilităţi  de   petrecere   a   timpului   liber   şi  posibilităţi  limitate   
pentru practicarea  sportului:  pe  de  o  parte  poate  fi  remarcată  lipsa  spaţiilor  
publice  de recreere   şi   petrecere   a   timpului   liber,   pe   de   altă   parte   marea   
majoritate   a posibilităţilor de a practica sportul se rezumă la fotbal şi handbal, 
înregistrându-se o lipsă în alte domenii sportive. 
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SCENARIU 2. ARBORELE OBIECTIVELOR 

 
 

 Pe  baza  aspectelor  identificate  de  analiza  SWOT  comuna  dispune  de  resurse  şi 
potenţial care ar putea asigura în viitor o dezvoltare durabilă. Agricultura practicată la o scară 
largă în  teritoriu,  fondul forestier  existent,  valorile  culturale,  produsele  tradiţionale  ofer  
oportunităţi de dezvoltare teritoriului. Priorităţile de dezvoltare a teritoriului în primul rând 
trebuie să se bazeze pe potenţialul existent dar trebuie să urmeze îmbunătăţirea şi creşterea 
calităţii vieţii prin diversificarea unor activităţi economice practicate în zonă. 

 

Astfel Obiectivul strategic al COMUNEI VIILE SATU MARE este realizarea dezvoltării 
durabile a teritoriului prin diversificarea şi consolidarea economiei locale, prin exploatarea 
potenţialului endogen a zonei şi prin cooperare inter teritorială. 
 

Economia locală a comunei în mare parte se bazează pe agricultură. Obiectivul strategic 
al comunei vizează creşterea economică prin consolidarea sectorului agricol şi îmbunătăţirea 
calitatea vieţii prin diversificarea activităţilor economice pentru a asigura servicii de calitate 
locuitorilor. 
 

Obiectivele specifice prin care se poate realiza creşterea economică şi dezvoltarea 
durabilă în comuna Viile Satu Mare sunt de trei tipuri: 

 
 

a.   Consolidarea economiei locale  

b.   Creşterea calităţii vieţii 
c.   Dezvoltarea vieţii comunitare şi încurajarea iniţiativelor locale 
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a.   Consolidarea şi diversificarea economiei locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consolidarea economiei locale presupune la nivelul teritoriului creşterea 
competitivităţii sectorului agricol şi forestier.  Dezvoltarea  acestor  sectoare  
economice  se  poate  realiza  prin  sprijinirea producţiei agricole, valorificarea 
produselor agricole şi prin sprijinirea prelucrării şi comercializării acestor  produse.  
Pentru  a  creşte  competitivitatea  acestor  sectoare  este  nevoie  de  îmbunătăţirea 
managementului  prin  furnizare  de  servicii  de  consultanţă  şi  prin  îmbunătăţirea  
cunoştinţelor agricultorilor.  Gestionarea  mai  adecvată  a  sectorului  forestier  se  
poate  realiza  prin  extinderea funcţionalităţii pădurilor. 

 

 Diversificarea  economiei  locale  presupune  dezvoltarea  sectorului de  afaceri  la  
nivelul teritoriului prin  încurajarea  dezvoltării  şi  înfiinţării  micro  întreprinderilor  şi  
prin  exploatarea  potenţialului turistic  a  zonei.  Dezvoltarea  acestor  sectoare  se  
poate  realiza  prin  sprijinirea  producţiei  non agricole, prin introducerea de noi servicii 
de calitate şi prin creşterea spiritului antreprenorial. Toate acestea  ajutând  la  crearea  
de  noi  locuri  de  muncă  astfel  reducând  migraţia  generaţiei  tinere  din teritoriu. 
Turismul prosper este realizat tocmai prin aportul unui număr mare de turişti, însă 
pentru a-i atrage, trebuie exploatat  potenţialul turistic  la nivelul comunelor asociate 
şi al împrejurimilor. 

 Cu realizarea acestor dezvoltări teritoriul va avea o economie mai competitivă. 

 



 

 

                      STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

185 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

b.   Creşterea calităţii vieţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Creşterea calităţii vieţii la nivelul teritoriului presupune protecţia mediului, 
dezvoltarea serviciilor publice şi a  celor  sociale  şi dezvoltarea  resurselor umane. Protecţia 
mediului prin organizarea de acţiuni de conştientizare asupra importanţei acestuia. 
Dezvoltarea resurselor umane prin organizarea de cursuri de calificare şi recalificare în 
concordanţă cu cerinţele pieţei astfel crescând şansele de ocupare pe piaţa forţei de muncă. 
Consolidarea coeziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor publice şi celor sociale.  Dezvoltarea  
serviciilor  sociale  are  foarte  mare  importanţă  în  teritoriu  având  în vedere  procesul  de  
îmbătrânire  demografică  şi  prezenţa  grupurilor  defavorizate, astfe l  serviciile sociale trebuie 
adaptate la cerinţele populaţiei. 
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c.   Dezvoltarea vieţii comunitare şi încurajarea iniţiativelor locale 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

  

 

 Dezvoltarea  vieţii  comunitare  presupune  sprijinirea  sferei  civile  pentru  organizare  
de  activităţi comunitare,   încurajarea   înfiinţării   ONG-urilor,   crearea   bazei   instituţionale   
pentru   grupurile informale   existente   în   teritoriu.   Sprijinirea   asociaţiilor   de   dezvoltare   
intercomunitară   pentru organizarea  unor  programe  permanente,  încurajarea  acestora  
pentru  preluarea  unor  funcţii  de  la instituţii publice. 

 Este  de  asemenea  importantă  amenajarea  spaţiilor  destinate  activităţilor  comunitare  
pline  de vitalitate,  care  asigură  o  alternativă  viabilă  de  petrecere  a  timpului  liber,  astfel  
încât  acestea  să funcţioneze  ca  locaţii ale diverselor programe, activităţi civile, evenimente 
culturale  şi nu  numai, consolidând  funcţiile  culturale  ale  teritoriului.  Pe lângă aceste 
iniţiative, comunicarea între sfera publică şi civilă este indispensabilă în procesul de consolidare 
a coeziunii sociale. Promovarea unui stil de viaţă sănătos prin sprijinirea asociaţiilor sportive din 
teritoriu. 
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PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE A COMUNEI VIILE SATU MARE 

 

 Pentru  realizarea  obiectivului  strategic  a  comunei  Viile Satu Mare  a  fost  necesara 
stabilirea priorităţilor de dezvoltare. Priorităţile stabilite urmăresc aspectele specifice ale 
teritoriului şi  au  fost  formulate  pe  baza  punctelor  tari  identificate  în  cadrul  analizei  SWOT.  
Planul  de dezvoltare  locală  a  comunei Viile Satu Mare  urmăreşte  o  strategie  ofensivă, se  
bazează  pe resursele existente ale teritoriului şi doreşte valorificarea şi dezvoltarea acestor 
resurse. În timpul stabilirii  priorităţilor  şi  a  obiectivelor  de  dezvoltare  a  fost  folosită  metoda  
participativă  –  actorii locali din teritoriu au fost intervievati cu privire la dezvoltarea zonei. Ideile 
de dezvoltare colectate de la actorii locali au fost  prelucrate de experţi şi în  urma acestora au  
fost  stabilite priorităţile  şi obiectivele specifice privind dezvoltarea teritoriului.  

 Concluzia interviurilor: 

 Dezvoltarea rurală sustenabilă presupune dezvoltarea economică echilibrată, cu un nivel 
ridicat al coeziunii sociale şi al includerii şi asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor 
naturale şi pentru protecţia mediului. Dezvoltarea teritorială se bazează pe dezvoltarea 
economiei, astfel primul pas este identificarea priorităţilor de dezvoltare în sectorul economiei. 

 

 Prioritatea Nr. 1 Creşterea competitivităţii sectorului agricol 
 

Importanţa acestei priorităţi în dezvoltarea zonei este exprimată prin profilul economic 
agricol al teritoriului. Prioritatea  vizează  creşterea competitivităţii economiei locale prin 
dezvoltarea sectorului  agricol,  îmbunătăţirea  managementului  acestuia  şi  în  acelaşi  timp  
pune  accent  pe protecţia  mediului  prin  conservarea  şi  valorificarea  pădurilor  şi  a  resurselor  
naturale.  Au fost stabilite trei obiective specifice pentru realizarea acestuia: 

 

1.1 Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea producţiei agricole, valorificarea 
produselor agricole şi dezvoltarea industriei agro alimentare 

 

 Producţia  agricolă  realizată,  este  valorificată  la  un  nivel  scăzut,  şi  datorită  lipsei  
unei  etape ulterioare de prelucrare şi pregătire a produselor înainte de a fi valorificate pe 
piaţă. Astfel preţul primar al lor este redus faţă de serviciile prestate pentru lucrările agricole. 
Tot o cauză este şi faptul că  în  mediul  rural  nu  există  centre  de  valorificare  zonale  ale  
produselor  agricole.  Din  analiza situaţiei  agriculturii  reiese  că  în  momentul  de  faţă  în  teritoriu  
majoritatea  producţiei  agricole  se reduce la gospodărirea familială. Producţia agricolă este 
caracterizată în general de cultivarea a mici parcele  de  pământ  şi nivelul  scăzut  de  mecanizare,  
numai un  procent  mic  al  produselor  agricole fiind valorificat pe piaţă. În domeniul valorificării 
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produselor se practică valorificarea individuală. 
 

 Obiectivul specific prevede măsuri pentru sprijinirea producţiei agricole mai ales în rândul 
tinerilor fermieri,   dar   în  acelaşi  timp  sunt   sprijinite  şi  exploataţiile  agricole  pentru  
modernizarea   şi diversificarea  activităţilor  acestora,  cum  ar  fi  dezvoltarea  fermelor  zootehnice  
pentru  utilizarea terenurilor  mai  puţin  fertile  şi  a  păşunilor.  Acest  obiectiv  cuprinde  acţiuni  
pentru  încurajarea industriei  agro  alimentare  şi  investiţii  pentru  valorificarea  produselor  
agricole.  Investiţiile care vizează valorificarea produselor agricole sunt sprijinite în primul rând 
pentru înfiinţarea pieţei de desfacere a produselor agricole şi în al doilea rând pentru 
comercializarea produselor agricole prin sprijinirea asocierii în grupuri de producători. Atingerea 
acestui obiectiv specific va fi posibila prin realizarea următoarelor obiective operaţionale care 
vor ajuta la creşterea competitivităţii sectorului agricol. 
 

Obiective operaţionale: 
 
- Creşterea numărului de tineri fermieri instalaţi cu activitate orientată spre piaţă 
- Creşterea numărului de ferme de semi-subzistenţă restructurate cu activitate orientată spre 
piaţă 
- Creşterea productivităţii în domeniul agricol prin diversificarea şi modernizarea exploataţiilor 
agricole 
- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin dezvoltarea infrastructurii agricole 
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1.2. Îmbunătăţirea managementului în domeniul economic şi marketingul produselor agricole 
 

 Obiectivul specific  prevede  măsuri pentru  îmbunătăţirea  competenţelor  agricultorilor  
din teritoriu prin organizare de cursuri de formare profesională. 
 

 Este  necesara  crearea  unei  reţele  de  consultanţă  în  teritoriu  pentru  managementul  
mai  eficient  a sectorului agricol şi în general a sectorului economic. 

Industria  agro-alimentară  a  zonei  este  una  dintre  ramurile  industriale  cele  mai  
importante  cu  un număr mare de agenţi economici. Produsele alimentare sunt de calitate şi 
sunt atestate, dar nu sunt promovate şi nu au un marketing comun. Măsurile prevăzute în acest 
obiect iv specific  vizează  în primul  rând  protecţia  produselor  tradiţionale  prin  obţinerea  unor  
calificări  regionale,  pe  lângă acestea promovarea şi marketingul acestor produse. 
 

Obiective operaţionale: 
 

- Creşterea competitivităţii agenţilor economici care procesează produse agricole tradiţionale 

- Îmbunătăţirea managementului în domeniul economic 
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 Prioritatea Nr. 2. Protecţia mediului şi valorificarea resurselor natural 
 
 

Dezvoltarea durabilă depinde de mai mulţi factori. Una dintre cele mai importante 
obiective din acest  teritoriu  este  valorificarea  şi  conservarea  pădurilor  şi  a  resurselor  naturale  
prin  încurajarea protecţiei mediului. Importanţa acestui obiectiv specific este exprimat prin 
fondul forestier existent în  zonă  şi  imposibilitatea  de  valorificare  a  acestuia.  Scopul acţiunilor 
incluse în acest obiectiv specific este valorificarea şi conservarea pădurilor prin extinderea 
funcţionalităţii   acestora, încurajarea proprietarilor de pădure la asociere în vederea realizării 
unor acţiuni de dezvoltare. 
 

2.1 Conservarea şi valorificarea pădurilor, a resurselor naturale şi încurajarea protecţiei 
mediului 

 

La nivelul comunei sunt terenuri de pădurepe o supafață de 15,46%  din teritoriu este 
acoperit de păduri. 

Din această analiză reiese că în teritoriu, din punctul de vedere al gestionării forestiere 
s-au făcut numeroase iniţiative care arată în direcţia gestionării  durabile. Realizarea gestionării 
durabile ar deveni mai eficientă prin crearea colaborării cu comunele din împrejurime. Beneficiul 
colaborării în domeniul gestionării forestiere poate fi reprezentat şi în alte domenii. Astfel 
beneficiul colaborării poate fi construirea traseelor turistice care traversează teritoriul 
administrativ a mai multor comune, întreţinerea acestora, colaborarea mai eficientă în 
reglementarea culegerii ciupercilor şi fructelor de pădure cât şi în valorificarea economică a 
acestora. Colaborarea poate aduce beneficii în viitor şi în domeniul gestionării vânatului. 

Protecţia  mediului prin  promovarea  educaţiei  ecologice  şi prin  promovarea  şi  conser 
varea  ariilor protejate. Protecţia mediului înconjurător este o componentă esenţială a calităţii 
vieţii locuitorilor, impunându-se un management eficient al deşeurilor care va avea efect şi în 
dezvoltarea sectorului agricol prin reciclarea deşeurilor agricole. 

 

Obiective operaţionale: 
 

- Diminuarea gradului de poluare prin reciclarea deşeurilor agricole 
- Conştientizarea populaţiei asupra importanţei protecţiei de mediului 

- Valorificarea pădurilor prin extinderea funcţionalităţii acestora şi crearea unui centru de 
educaţie ecologică 
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Prioritatea Nr. 3. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei locale şi 
sprijinirea întreprinzătorilor 
 

Obiectivul  de  bază  al  dezvoltării  economice  locale  reprezintă  înlăturarea  obstacolelor  
din calea  dezvoltării economice  şi  îmbunătăţirea  mecanismelor  de  funcţionare  eficientă  a  pieţei.  
Alte obiective  se  referă  la  orientarea  eforturilor  spre  oferirea  asistenţei  sectorului  de  afaceri  
existent, încurajarea  deschiderii  de  noi  afaceri  prin  identificarea  noilor  nevoi  ale  oamenilor,  
atragerea investiţiilor la nivel local. Pentru realizarea acestei priorităţi şi atingerea scopului final 
este nevoie să  se  opereze  strict  în  direcţiile  de  dezvoltare  economică  a  comunelor,  având  
ca  perspectivă creşterea economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor teritoriului dat. 

A treia prioritate vizează creşterea calităţii vieţii în teritoriul comunei prin dezvoltarea şi 
diversificarea   economiei   locale   non  agricole,   prin   îmbunătăţirea   serviciilor,   prin   încurajarea 
întreprinzătorilor  şi  prin  acţiuni  care  ajută  la  exploatarea  potenţialului  turistic  a  zonei.  
Prin revitalizarea economiei locale ar creşte competitivitatea economică, puterea de cumpărare, 
calitatea vieţii, întreaga zona devenind  mai atractivă pentru  investiţii, atât  de sorginte  locală 
cât  şi străine. Crearea  de  noi  locuri  de  muncă  ar  duce  la  creşterea  gradului  de  ocupare  a  
populaţiei  active. Implementarea acestei priorităţi de dezvoltare se realizează prin atingerea a 
trei obiective specifice. 
 

3.1 Diversificarea economiei rurale prin orientarea către sectorul non-agricol şi de producţie 
 

Acest  obiectiv  specific  include  măsuri  pentru  revitalizarea  economiei  locale  prin  
promovarea meşteşugurilor tradiţionale existente în zonă, prin încurajarea înfiinţăr ii atelierelor 
de producţie care va  avea  efect  la  recalificarea  forţei  de  muncă  şi  la  creşterea  gradului  de  
ocupare.  Dezvoltarea activităţilor de producţie, de prestări servicii şi în general a sectorului 
terţiar în vederea creării de noi locuri de munca. 
 

Obiectiv operaţional: 
 

- Promovarea meşteşugurilor tradiţionale prin înfiinţare de ateliere de producţie 

 

3.2. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea sectorului afacerilor 
 

Acest  obiectiv  are  în  vedere  dezvoltarea  sectorului  afacerilor  prin  încurajarea  înfiinţării  
de  noi microîntreprinderi  şi prin  modernizarea  celor  existente.  Este  nevoie de introducerea în 
economia rurală şi a altor sectoare ce bazează pe nevoile populaţiei teritoriului cum ar fi 
sectorul serviciilor. Măsurile  acestui  obiectiv  specific  prevăd  acţiuni  pentru  promovarea  
culturii  antreprenoriale  în rândul  tinerilor  şi  a  femeilor,  introducerea  de  noi  servicii  în  zonă  
pentru  îmbunătăţirea  calităţii vieţii, sprijin pentru îmbunătăţirea competitivităţii pe piaţă a 
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întreprinderilor.  Încurajarea spiritului antreprenorial pentru a înfiinţa noi afaceri şi pentru a creşte 
numărul locurilor de muncă. 
 

Obiectiv operaţional: 
 

- Crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi pentru creşterea competitivităţii pe piaţă a 
acestora 

 

3.3.  Valorificarea  potenţialului  turistic  a  zonei  prin  îmbunătăţirea  facilităţilor  şi  atracţiilor 
turistice 
 

Dezvoltarea durabilă implică permanenţă, ceea ce înseamnă că turismul durabil 
presupune utilizarea optimă  a  resurselor  (inclusiv  a  diversităţii  biologice),  minimizarea  
impactului  negativ  economic, socio-cultural  şi  ecologic,   maximizarea   beneficiilor   asupra   
comunităţilor   locale,   economiilor naţionale  şi  asupra  conservării  naturii.  Ca  o  consecinţă  
firească,  durabilitatea  se  referă  şi  la structurile  manageriale  necesare  în  vederea  îndeplinirii  
acestor  deziderate.  Scopul realizării  unui turism durabil trebuie să fie subordonat planurilor 
naţionale şi regionale de dezvoltare economică şi socială. Acţiunile pot acoperi scopuri 
economice (creşterea veniturilor, diversificarea  şi integrarea activităţilor, controlul, potenţarea 
şi zonarea dezvoltării), scopuri sociale (ameliorarea sărăciei şi a inegalităţii  distribuţiei  
veniturilor,  protecţia  patrimoniului  socio-cultural  indigen,  participarea  şi implicarea   
comunităţilor   locale) ori scopuri ecologice (protejarea funcţiilor   scripturistice, conservarea şi 
utilizarea durabilă a biodiversităţii). 

În privinţa creării condiţiilor turismului rural de  succes este necesară prezentarea stilului 
de  viaţă rural,   prezentarea   obiceiurilor,   tradiţiilor,   meşteşugurilor   populare,   prezentarea   
patrimoniului cultural şi construit, oferta specialităţilor gastronomice. 

Promovarea  vieţii  rurale  oferă  posibilitatea  turiştilor  să  experimenteze  frumuseţea  şi  
greutăţile modului de viaţă rurală. Aşadar în regiunile rurale putem identifica şi oferi vizitatorilor 
valori sub formă de pachete de servicii care pot creşte numărul nopţilor petrecute în localităţi 
sau în teritoriu. 

Pachetele  de  servicii  bine  organizate  şi  adecvat  oferite  vor  atrage  turişti,  dar  având  
în  vedere caracteristicile zonei este necesară şi crearea unor servicii turistice cu alt caracter. 

Obiectivul  specific  vizează  valorificarea  potenţialului  turistic  al  zonei,  prin  punerea  în  
valoare  a moştenirii culturale  şi prin  îmbunătăţirea  atracţiilor turistice.  Dezvoltarea  sectorului 
turismului în zona vizată reprezintă o alternativă pentru diversificarea economiei locale şi pentru 
crearea de noi locuri de muncă în zonă. Pe lângă acestea poate să asigure o sursă de venituri 
suplimentare pentru locuitorii zonei. Teritoriul comunei are la bază un potenţial natural care 
oferă posibilităţi de  practicare  a  turismului.  Cea  mai mare problemă a turismului în teritoriul 
vizat  este capacitate redusă de a reţine turiştii  pentru  a  perioadă  mai  lungă  de  timp  prin  
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oferirea  unui  program  complex,  de  vizitare  a întregului  teritoriu.  Prin  măsurile  cuprinse  în  
acest  obiectiv  specific  va  fi  posibila  creşterea atractivităţii turistice a zonei. Pentru a promova 
serviciile turistice în zonă în acest obiectiv specific au fost incluse acţiuni pentru dezvoltarea 
sistemului de informare turistică cu realizarea centrelor de informare. 
 

Obiectiv operaţional: 
 

- Creşterea atractivităţii turistice a zonei 
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Prioritatea Nr. 4. Dezvoltarea zonei rurale prin îmbunătăţirea serviciilor de bază şi 
întărirea vieţii comunitare 
 

Organizaţiile civile joacă un rol important în identificarea unor probleme, care pe 
moment sunt trecute cu vederea de către autorităţile locale.  Prin  utilizarea  propriilor  resurse,  
umane  şi  a capacităţii  lor  organizatorice  ele  contribuie  substanţial  la  realizarea  obiectivelor  
ce  ţin  şi  de dezvoltarea  locală. ONG-urile pot acoperi anumite necesităţi ale comunităţii, 
oferind servicii mai calitative şi mai ieftine in comparaţie cu sectorul public. 
 

Organizaţiile  profesionale  şi  comunităţile  locale  cuprind,  de  obicei,  numai  cetăţeni  de  aceeaşi 
profesie  sau  care  au  un  interes  comun.  Prin  intermediul  acestor  organizaţii  se  poate  
obţine consultanţă  şi  asistenţă  pentru  realizarea  anumitor  obiective  specifice.  De exemplu, 
bisericile au oportunitatea de a se adresa şi a obţine sprijinul unui important segment al 
populaţiei. 

A patra prioritate de dezvoltare vizează dezvoltarea vieţii comunitare în teritoriu prin 
îmbunătăţirea serviciilor de bază, prin protejarea moştenirii culturale şi prin promovarea unui stil 
de viaţă sănătos. 

Relevante  pentru  îmbunătăţirea  calităţii  vieţii  sunt  şi  dezvoltarea  serviciilor  sociale  
şi  a  celor publice astfel încât să corespundă cerinţelor populaţiei. Serviciile sociale de mai bună 
calitate şi mai dezvoltate ar conduce la realizarea unei coeziuni locale consolidate şi asigurarea 
egalităţii de şanse. Cele trei obiective specifice stabilite în cadrul acestei priorităţi de dezvoltare 
sunt: 
 

4.1. Protejarea moştenirii culturale 

 

Obiectivul  specific  vizează  menţinerea  şi păstrarea  moştenirii rurale  şi  a  identităţii  
culturale  prin sprijinirea  organizaţiilor  culturale,  prin  reînnoirea  programelor  culturale  cu  
păstrarea  tradiţiilor  şi obiceiurilor. Acordarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea 
programelor organizaţiilor culturale , sprijin  pentru  susţinerea  organizaţiilor  care  ajută  
activitatea  tinerilor  sau  a  femeilor  din  cadrul cultelor  religioase.  Crearea bazei instituţionale  a  
grupurilor  informale  şi  încurajarea  activităţilor asociative.    

Dezvoltarea   programelor   asociaţiilor   intercomunitare   şi   organizare   de   programe 
permanente. Diversificarea vieţii culturale şi educaţionale prin modernizarea clădirilor neutilizate 
şi prin asigurarea reutilizării acestora pentru noi activităţi culturale şi educaţionale. 
 

Obiective operaţionale: 
 

- Conservarea moştenirii culturale sprijinirea organizaţiilor culturale şi confesionale 

- Renovarea clădirilor neutilizate şi redestinarea acestora în scopul educaţional şi cultural 
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4.2. Întărirea vieţii comunitare prin dezvoltarea serviciilor sociale 
 

Pornind de la analiza structurii populaţiei, a indicatorilor şomajului, a situaţiei pieţii 
muncii, sau de la  numărul  familiilor  care  necesită  ajutor  familial  sau  social,  putem spune  că  
grupul persoanelor aflate în situaţie nefavorabilă reprezintă o proporţie considerabilă în teritoriu. 
În analiza situaţiei am făcut referiri şi despre condiţiile de trai a populaţiei.  Pornind de la aceste 
date calitative şi cantitative şi de la analiza situaţiei s-a formulat necesitatea şi obiectivul îngrijirii 
sociale integrate. 

În  rezolvarea  problemelor  sociale  din  teritoriul  pe  lângă  primăriile,  bisericile,  diferite  
ONG-uri trebuie să-şi asume un rol important. 

Procesul demografic negativ care se desfăşoară în teritoriul necesită crearea de noi servicii 
sociale şi dezvoltarea celor existente.  Îmbătrânirea demografică a teritoriului crează noi nevoi 
sociale în teritoriu.  Întărirea  vieţii  comunitare  se  poate  realiza  numai  dacă  acordăm  o  
atenţie  deosebită dezvoltarii  serviciilor  sociale.  Obiectivul specific vizează creşterea numărului 
ONG-urilor care furnizează servicii sociale, crearea unor programe şi politici care să sprijine 
grupurile dezavantajate şi îmbunătăţirea serviciilor medico sociale pentru persoane vârstnice. 

 

Obiectiv operaţional: 

 

- Îmbunătăţirea serviciilor de bază 

 

4.3. Promovarea stilului de viaţă sănătos prin încurajarea activităţilor sportive 
 

Acest obiectiv specific vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii prin acţiuni care încurajează 
activităţile sportive şi ajută la mobilizarea comunităţii.  Totodată,  calitatea  vieţii  este  
determinată  şi  de posibilităţile de petrecere a timpului liber,  iar  în acest  sens se urmăreşte 
atingerea obiectivului de îmbunătăţire a spaţiului public prin crearea de noi spaţii de recreere. 
 

Obiectiv operaţional: 
 

- Sprijinirea activităţilor şi organizaţiilor sportive şi de petrecerea a timpului liber 
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 Prioritatea Nr. 5. Îmbunătăţirea guvernanţei locale prin încurajarea iniţiativelor locale şi 
implementarea strategiei de dezvoltare locală 
 

 5.1. Implementarea strategiei de dezvoltare locală, sprijinirea funcţionării grupului de 
acţiune locală  

 

La nivelul comuna Viile Satu Mare sunt numeroase iniţiative locale care prevâd 
dezvoltarea zonei rurale. Totodată pe lângă existenţa iniţiativelor de dezvoltare a apărut nevoia 
de dezvoltare integrată cea ce înseamnă realizarea de parteneriate public private. 

Iniţiativele de dezvoltare în cele mai multe cazuri vin din partea autorităţilor locale sau 
din partea societăţii civile, dar numărul acţiunilor realizate în comun este destul de redus. 
Prioritatea prevede acţiuni realizate în comun pentru dezvoltarea teritoriului.  Primul pas pentru 
realizarea dezvoltării integrate este înfiinţarea unei organizaţie (unui grup de acţiune locală) care 
să întruneasca sectorul privat cu cel civil. Rolul acestui grup de acţiune locală va fi coordonarea 
iniţiativelor de dezvoltare, uşurarea muncii autorităţilor publice prin preluarea unor funcţii, 
elaborarea şi implementarea unui plan integrat de dezvoltare locală.  Prin  funcţionarea  grupului  
de  acţiune  locală  va  fi  posibil colaborarea între sectorul civil şi cel public, dezvoltările vor fi 
realizate în comun, deciziile vor fi luate de un grup de actori locali astfel îmbunătăţind guvernanţa 
locală. Acest grup de acţiune locală va fi cel care decide la nivel local şi în acelaşi timp ajută la 
realizarea dezvoltărilor. 

 

Obiectivele operaţionale: 
 

- Implementarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Viile Satu Mare 

- Facilitarea funcţionării GAL (Asistenţă Tehnică) 

 

5.2 Încurajarea posibilităţilor de cooperare între comunităţile din interiorul şi exteriorul ţării 
 

 În cadrul acestui obiectiv specific au fost prevăzute acţiuni pentru facilitarea cooperării 
grupului de acţiune locală cu alte grupuri din interiorul şi exteriorul ţării. Cooperarea cu alte 
grupuri este foarte importanta pentru realizarea de schimburi de experienţe pentru realizarea 
de proiecte de dezvoltare în comun de mai mare anvergură. 
 

Obiectivele operaţionale: 
 

- Încurajarea posibilităţilor de cooperare între comunităţile din interiorul ţării. 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

TABEL  PRORITĂTI / MĂSURI PENTRU PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN 

COMUNA VIILE SATU MARE 

 

SECTOR 1.DEZVOLTARE ECONOMICA SI COMPETIVITATEA MEDIULUI DE AFACERI 

PLAN PE MASURI 

Masura 1.1. Atragerea investitiilor la nivel local 

Masura 1.2. Sprijinirea dezvoltarii de microintreprinderi in domeniul agricol 

Masura 1.3. Dezvoltarea sectorului agricol 

Masura 1.4. Imbunătăţirea colaborarii dintre mediul de afaceri si autorităţile publice locale 

Măsura 1.1. Atragerea investițiilor la nivel local 
Proiecte: 

- Oferirea de facilităţi fiscale pentru investiţii noi, in conditiile legislative in vigoare 
- Elaborarea unui plan strategic de atragere a investiţiilor 
- Promovarea oportunităţilor de investitii prin intermediul mijloacelor online (pagina web) si 

offline (ghid al investitorului, brosuri, pliante, etc.) 

Obiective: 
- Creşterea numărului de investitori 

(străini) din comuna 
- Creşterea numărului de IMM-uri 
- Creşterea numărului de locuri de 

munca 

Tinte cheie: 
- Atragerea a cel putin unei socieţăti cu participare 

străina la capital 
- Creşterea numarului de intreprinderi cu cel puţin 

25% 
- Creşterea cu 15% a investitiilor brute in economia 

locala 
- Minim 1 campanie de promovare a oportunităţilor 

de investitii 
- Elaborarea unui plan de atragere a investitiilor 

Perioada de implementare: 2014-
2020 

Valoare estimata: 1.000.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Consiliul Judetean Satu Mare 
- Camera de Comert, Industrie si 

Agricultura Satu Mare 

Posibile surse de finantare: 
- Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operational Sectorial Cresterea 

Competivitatii Economice, sau echivalnet 2014-
2020 

- Programul Operational Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative, sau echivalent 2014-2020 

- Bugetul local 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

Măsura 1.2. Sprijinirea dezvoltării de microintreprinderi în domeniul agricol 
Proiecte: 

- Consiliere si consultanţă pentru fermieri prin centre de informare, consiliere și consultanţă  
pentru accesare de fonduri europene 

- Creşterea performanţelor agriculturii prin extinderea suprafeţelor irigate 
- Creşterea performanţelor agriculturii prin utilizarea de soiuri adecvate 
- Imbunatăţirea fondului genetic al animalelor 
- Conservarea si ameliorarea biodiversitatii fondului forestier 
- Implementarea de programe de formare antreprenoriala si perfecţionare profesională 
- Promovarea mărcilor locale (vin, brânzeturi de capra si oaie) pe plan naţional si internaţional 
- Promovarea activitatilor de servicii/mica producţie/mestesuguri la nivel local 

Obiective: 
- Creşterea numarului de IMM-uri 
- Diversificarea activitatilor economice 

de la nivel local 
- Creşterea numărului de locuri de 

muncă 

Tinte cheie: 
- Creşterea numărului de intreprinderi cu cel puţin 

25% 
- Reducerea numărului de şomeri cu minim 25% 
- Creşterea numărului de investiţii realizate prin 

accesarea fondurilor europene de către mediul de 
afaceri 

Perioada de implementare: 2015-
2020 

Valoare estimata: 200.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Consiliul Judetean Satu Mare 
- Camera de Comert, Industrie si 

Agricultura Satu Mare 

Posibile surse de finantare: 
- Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Sectorial Creşterea 

Competivitatii Economice, sau echivalnet 2014-
2020 

- Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative, sau echivalent 2014-2020 

- Bugetul local 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

Măsura 1.3. Dezvoltare sectorului agricol 
Proiecte: 

- Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploataţiile agricole 
- Înfiinţarea unui siloz agricol/centru de depozitare a produselor agricole 
- Organizarea de pieţe/târguri agroalimentare pentru producători, de tip en-gros 
- Organizarea periodică de târguri de produse agroalimentare ecologice 
- Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale, a tinerilor fermieri 

Obiective: 
- Valorificarea superioară a 

potenţialului agricol existent 

Tinte cheie: 
- Creşterea producţiei agricole vegetale si animale cu 

15% 
- Creşterea suprafeţei terenurilor agricole 

valofificate cu minim 10% 
- Creţterea cifrei de afaceri a producătorilor agricoli 

locali cu minim 30% 
- 1 siloz agricol/centru de depozitare a produselor 

agricole 
- Înfiinţarea/reabilitarea a minim 5 km de drumuri de 

exploatare agricola 

Perioada de implementare: 2014-
2020 

Valoare estimata: 2.500.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Consiliul Judetean Satu Mare 
- Directia pentru Agricultura a Judetului 

Satu Mare 
- Camera Agricola Judeteana 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

Măsura 1.4. Îmbunatatirea colaborării dintre mediul de afaceri 
si autorităţile publice locale 
Proiecte: 

- Organizarea de consultări publice periodice între autoritatile locale si mediul de afaceri 
- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat 
- Facilitarea accesului la utilităţi pentru intreprinderi 
- Creşterea vizibilităţii produselor si serviciilor locale, precum si a aoportunităţilor pentru 

dezvoltarea de afaceri 

Obiective: 
- Creşterea numarului de parteneriate 

de tip public-privat 

Ţinte cheie: 
- Minim doua consultări publice ale mediului de 

afaceri local anuale 
- Creşterea cu minim 10% a numărului de 

parteneriate de tip public-privat dintre Primăria 
Viile Satu Mare si mediul de afaceri 

Perioada de implementare: 2014-
2020 

Valoare estimata: 10.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Mediul de afaceri local 
- Camera de Comerţ, Industrie si 

Agricultura Satu Mare 

Posibile surse de finantare: 
- Bugetul local 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

SECTOR 2. INFRASTRUCTURA 

PLAN DE MĂSURI 

Masura 2.1. Modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere 

Masura 2.2. Modernizarea si extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

Masura 2.3. Modernizarea drumurilor de exploatare 

Măsura 2.1. Modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere 
Proiecte: 

- Reabilitarea si extinderea străzilor din comună 
- Reabilitarea trotuarelor existente si amenajarea de trotuare si alei acolo unde nu exista 
- Modernizarea si extinderea sistemelor de protecţie si siguranţă 
- Îmbunutăţirea sistemelor de marcaje rutiere 
- Sisteme de indicatoare cu denumirile străzilor, de intrare/ieșire din localităţi, semne de 

circulaţie, obiective din comune (instituții publice, monumente, etc.) 

Obiective: 
- Creşterea lungimii străzilor 

modernizate 
- Creşterea siguranţei rutiere 

Ţinte cheie: 
- Asfaltarea sau pietruirea drumurilor din comună 
- Extinderea sau înlocuirea marcajelor rutiere 

Perioada de implementare: 2014-
2020 

Valoare estimata: 5.000.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Politia Rutiera 
- CNADNR 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 

 

Măsura 2.2. Modernizarea si extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 
Proiecte: 

- Reabilitarea si extinderea străzilor din comună 
- Modernizare drumurilor comunale  
- Reabilitarea trotuarelor existente si amenajarea de trotuare si alei acolo unde nu există 
- Modernizarea si extinderea sistemelor de protecţie si siguranţă 
- Extinderea reţelei de canalizare 
- Modernizarea reţelei publice de alimentare cu apă 
- Construire infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor  
- Extinderea reţelei de energie electrică la terenurile nou intrate in intravilan 
- Reabilitarea și modernizarea Sediului Primariei 

Obiective: 
- Creşterea gradului de conectare al 

populaţiei la reţelele tehnico-edilitare 

Ţinte cheie: 
- Creşterea cu minim 30% a numărului de gospodării 

conectate la reţeaua de apă potabilă 
- Minim 30% a numărului de gospodarii conectate la 

reţeaua de canalizare 
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JUD. SATU MARE 

Perioada de implementare: 2014-
2020 

Valoare estimata: 10.000.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Consiliul Județean Satu Mare 
- Furnizori de utilități publice 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 

 

Măsura 2.3. Modernizarea drumurilor de exploatare 
Proiecte: 

- Reabilitarea si extinderea drumurilor de exploatare 

Obiective: 
- Creşterea lungimii drumurilor de 

exploatare modernizate 
- Creşterea siguranţei rutiere 

Tinte cheie: 
- Recondiţionarea sau pietruirea tuturor drumurilor 

de exploatare din comuna 
- Extinderea sau înlocuirea marcajelor rutiere 

Perioada de implementare: 2014-
2020 

Valoare estimata: 5.000.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Politia Rutiera 
- CNADNR 

Posibile surse de finanţare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

SECTOR 3. EDUCAŢIE SI CULTURĂ 

PLAN DE MĂSURI 

Masura 3.1. Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor educaţionale 

Masura 3.2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii culturale 

Masura 3.3. Sprijinirea activităţilor culturale 

Masura 3.4. Reabilitarea clădirilor cu valoare istorica si culturala 

Măsura 3.1. Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor educaţionale 
Proiecte: 

- Reabilitarea și modernizarea unităţilor educaţionale din comună 
- Dotarea unităţilor educaţionale din comună 
- Infiinţarea și dotarea de laboratoare şcolare 
- Modernizarea și imbunătăţirea dotărilor şcolare existente 
- Modernizarea și dotarea sălilor de gimnastică existente 
- Amenajarea de terenuri de sport 
- Amenajarea curţilor interioare ale unităţilor de învăţământ 
- Construirea unei gradinițe în comună 
- Formarea inițială si continua a cadrelor didactice și resurselor umane din unităţile de 

învăţământ 
- Cabinete medicale în şcoli si grădiniţe 
- Programe after-school si gradiniţe cu program prelungit 
- Diversificarea formelor de educaţie prin invaţământ liceal, postliceal si profesional 
- Laboratoare si calculatoare in unităţile de învăţământ 

Obiective: 
- Îmbunătăţirea condiţiilor de 

desfăşurare a activităţilor 
educaţionale 

- Creşterea performanţelor şcolare 

Ţinte cheie: 
- Creşterea numărului de săli de clasa cu minim 5 săli 
- Reabilitarea unui numar de minim 2 unităţi 

educaţionale 
- Înfiinţarea si dotarea unui număr de minim 2 

laboratoare şcolare 
- Amenajarea a minim 1 sala de sport 
- Înfiinţarea a minim 1 gradinita 

Perioada de implementare: 2014-
2017 

Valoare estimata: 2.500.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Ministerul Educatiei Nationale 
- Mediul de afaceri 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 

echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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JUD. SATU MARE 

Măsura 3.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii culturale 
Proiecte: 

- Reabilitarea si îmbunatăţirea dotărilor Caminelor Culturale 
- Reabilitarea aşezămintelor culturale (cămine culturale, biserici, muzee) din comună 
- Modernizarea şi dotarea bibliotecilor comunale în scopul îmbunătăţirii vieţii culturale la sate 
- Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg 
- Susţinerea înfiinţării de trupe, ansambluri, cenacluri, formaţii, etc.  
- Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase 
- Reabilitarea/modernizarea obiectivelor cu valoare istorică 
- Amenajarea de locuri de parcare in vecinetatea obiectivelor culturale 

Obiective: 
- Asigurarea unor condiţii optime 

pentru desfşurarea activităţilor 
culturale 

- Imbunatăţirea condiţiilor de 
depozitare a fondului de carte din 
Biblioteca Publică 

- Diversificarea activităţilor culturale 

Tinte cheie: 
- Creşterea cu minim 15% a fondului de carte din 

Biblioteca Publica 
- Cresterea cu minim 15% a numarului de abonaţi ai 

Bibliotecii Publice 
- Creşterea cu minim 25% a numărului de 

evenimente culturale anuale organizate la nivel 
local 

- Reabilitarea a minim 1 Camin Cultural 

Perioada de implementare: 2016-
2018 

Valoare estimata: 1.000.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Institutiile culturale 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 

echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

Măsura 3.3. Sprijinirea activităților culturale 
Proiecte: 

- Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg 
- Susţinerea înfiinţării de trupe, ansambluri, cenacluri, formaţii, etc. 
- Reabilitare monumente publice 
- Consolidare, amenajare lăcaşe de cult 

Obiective: 
- Conservarea patrimoniului cultural 

local 
- Creşterea notorietăţii comunei Viile 

Satu Mare la nivel regional si naţional 

Tinte cheie: 
- Creşterea cu minim 25% a numărului de 

evenimente culturale anuale organizate la nivel 
local 

- Creşterea numărului de trupe, ansambluri, formaţii 
etc. cu minim 10% 

Perioada de implementare: 2017-
2020 

Valoare estimata: 75.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Institutiile culturale 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 

echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 

 

Măsura 3.4. Reabilitarea clădirilor cu valoare istorică si culturală 
Proiecte: 

- Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase 
- Reabilitarea/modernizarea obiectivelor cu valoare istorica 
- Amenajarea de locuri de parcare in vecinetatea obiectivelor culturale 

Obiective: 
- Conservarea patrimoniului cultural 

local 
- Creşterea notorietăţii comunei Viile 

Satu Mare la nivel naţional 

Tinte cheie: 
- Minim 1 obiectiv cultural-religios reabilitat 
- Minim 1 obiectiv cu valoare istorica reabilitat 

Perioada de implementare: 2018-
2020 

Valoare estimata: 1.000.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Instituţiile culturale 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 

echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

SECTOR 4.SĂNĂTATE SI SERVICII SOCIALE 

PLAN DE MĂSURI 

Masura 4.1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii si serviciilor de sănătate 

Masura 4.2. Dezvoltarea serviciilor sociale 

Masura 4.3. Dezvoltarea economiei sociale 

Masura 4.4. Dezvoltarea parteneriatelor dintre instituţii publice, instituţiile de cult si sectorul 
nonguvernamental 

 

Măsura 4.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii  
și serviciilor de sănătate 
Proiecte: 

- Reabilitarea unităţilor medicale la nivel local 
- Înfiinţarea de noi dispensare in satele din comună 

 

Obiective: 
- Imbunatăţirea stării de sănătate a 

populaţiei 
- Imbunatatirea condiţiilor de 

desfăşurare a activităţilor medicale 

Tinte cheie: 
- Reducerea cu 5% a incidenţei bolilor frecvente 
- Reabilitarea a minim 1 unitate medicală 
- Infiinţarea a minim 1 dispensar medical 

Perioada de implementare: 2017-
2020 

Valoare estimata: 500.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Mediul de afaceri 
- Direcţia de Sănătate Publică Satu 

Mare 
- Ministerul Sănătăţii 

Posibile surse de finanţare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 

echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

Măsura 4.2. Dezvoltarea serviciior sociale 
Proiecte: 

- Infiinţarea unui centru integrat de servicii sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate in situaţii 
de risc 

- Crearea unui cămin pentru victimele agresiunii în familie 
- Construirea de locuinţe sociale 
- Amenajare cantină pentru saraci 
- Achiziţionarea unei ambulanţe 
- Sprijinirea infiinţării de intreprinderi sociale 
- Identificarea posibilităţilor de stabilire a parteneriatelor locale pentru furnizarea si dezvoltarea 

serviciilor sociale 
- Promovarea parteneriatelor locale de tip public-privat in domeniul social 

Obiective: 
- Imbunatăţirea capacităţii de furnizare 

a serviciilor sociale 
- Reducerea numărului de persoane 

asistate 

Tinte cheie: 
- Reducerea cu 50% a cazurilor de abandon şcolar 
- Reducerea cu 20% a cazurilor de violenţă 

domestica 
- Reducerea cu 20% a cazurilor de abandon familial 
- Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

pentru copii proveniti din medii defavorizate cu 
minim 20% 

Perioada de implementare: 2014-
2018 

Valoare estimata: 1.000.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- DGASPC Satu Mare 
- ONG-urile care activează in domeniul 

serviciilor sociale 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 

echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

Măsura 4.3. Dezvoltarea economiei sociale 
Proiecte: 

- Sprijinirea înfiinţării de intreprinderi sociale 

Obiective: 
- Creşterea gradului de integrare / 

reintegrare profesională a 
persoanelor defavorizate 

- Crearea de noi locuri de muncă 
destinate persoanelor defavorizate 

Tinte cheie: 
- Scăderea ratei somajului in randul persoanelor 

defavorizate cu minim 15% 
- -Înfiinţarea unui număr de minim 2 intreprinderi 

sociale 

Perioada de implementare: 2017-
2020 

Valoare estimata: 50.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- AJOFM Satu Mare 
- ONG-urile care activeaza in domeniul 

serviciilor sociale 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, sau echivalent 2014-
2020 

- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 
echivalent 2014-2020 

- Bugetul local 

 

Măsura 4.4. Dezvoltarea parteneriatelor dintre instituţiile publice, instituţiile de 
cult și sectorul nonguvernamental 
Proiecte: 

- Identificarea posibilităţilor de stabilire a parteneriatelor locale pentru furnizarea si dezvoltarea 
serviciilor sociale 

- Promovarea parteneriatelor locale de tip public-privat in domeniul social 

Obiective: 
- Imbunatăţirea capacităţii de furnizare 

a serviciilor sociale 

Ţinte cheie: 
- Minim 2 parteneriate de tip public-privat încheiate 

Perioada de implementare: 2017-
2020 

Valoare estimata: 5.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- DGASPC Satu Mare 
- ONG-urile care activează in domeniul 

serviciilor sociale 

Posibile surse de finanţare: 
- Bugetul local 
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SECTOR 5. SERVICII PUBLICE 

PLAN DE MĂSURI 

Masura 5.1. Dezvoltarea serviciilor de transport public scolar 

Masura 5.2. Imbunatatirea managmentului serviciilor administratiei publice locale 

Masura 5.3. Modernizarea si extinderea iluminatului stradal 

Masura 5.4. Imbunătăţirea serviciilor de siguranţă si ordine publică 

Masura 5.5. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 

 

Măsura 5.1. Dezvoltarea serviciilor de transport public 
Proiecte: 

- Contractarea unei companii private pentru servicii de transport public/achizitionarea de către 
UAT a unui mijloc de trasport public 

- Amenajarea staţiilor de transport in comun 

Obiective: 
- Facilitatea trasportului elevilor din 

satele fara şcoli către unităţile de 
învăţământ 

Tinte cheie: 
- Minim 4 trasee de transport public 
- Minim 4 staţii de transport in comun amenajate 
- Minim 1 mijloc de transport public 

Perioada de implementare: 2014-
2016 

Valoare estimata: 50.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Mediul de afaceri 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 

echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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Măsura 5.2. Îmbunătăţirea managmentului serviciilor administraţiei  
publice locale 
Proiecte: 

- Organizarea de consultări publice periodice pentru identificarea problemelor cetățenilor 
- Studiu de evaluare a oportunităţii externalizării unor servicii publice 
- Perfecţionarea personalului administrativ 
- Schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România si/sau din Uniuniea Europeana în 

scopul adoptării modelelor de bună practică 
- Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreţinerea drumurilor 
- Achizitionarea unei maşini de pompieri si infiinţarea şi dotarea pentru intervenţii in caz de 

situaţii de urgenţă a unei unităţi de pompieri 

Obiective: 
- Facilitatea trasportului elevilor din 

satele fără şcoli către unităţile de 
învăţământ 

Ţinte cheie: 
- Organizarea unui număr de minim 2 consultări 

publice cu populaţia pe an 
- Un studiu de evaluare a oportunitatii externalizării 

serviciilor publice 
- Perfecţionarea a minim 20% din aparatul de 

specialitate 
- Întreţinerea drumurilor din comună 

Perioada de implementare: 2014-
2020 

Valoare estimată: 150.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Mediul de afaceri 

Posibile surse de finanţare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 

echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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Masura 5.3. Modernizarea și extinderea iluminatului stradal 
Proiecte: 

- Extinderea si modernizarea reţelei de iluminare stradală 
- Utilizarea energiei din surse alternative pentru iluminatul public 

Obiective: 
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

publice furnizate 
- Creşterea siguranţei populaţiei 

Ţinte cheie: 
- Creşterea numărului de stâlpi de iluminare stradala 

cu minim 5% 
- Reducerea consumului de energie electrică 

necesara pentru iluminarea stradala cu minim 15% 

Perioada de implementare: 2016-
2018 

Valoare estimata: 1.000.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Mediul de afaceri 

 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul sectorial de mediu 
- Bugetul local 

 

Masura 5.4. Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă si ordine publică 
Proiecte: 

- Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor publice  
- Îmbunătăţirea dotarii serviciului public de poliţie cu echipamente si infrastructură specifica 
- Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranţa cetaţeanului 
- Conectarea Poliţiei Locale la Sistemul Naţional de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal 

Obiective: 
- Creşterea siguranţei populaţiei din 

comună 

Ţinte cheie: 
- Asigurarea supravegherii video a locurilor publice 

cu infracţionalitate ridicată 
- Reducerea ratei infractionalităţii cu minim 25% 
- Creşterea gradului de informare a populaţiei 

privind siguranţa publică 

Perioada de implementare: 2014-
2017 

Valoare estimata: 100.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Politia Locala 

 

Posibile surse de finanţare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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Masura 5.5. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 
Proiecte: 

- Extinderea si modernizarea spaţiilor verzi 
- Crearea spaţiilor de joacă pentru copii 
- Construirea unei baze sportive multifuncţionale 
- Săli, terenuri de sport, bazine de înot, piste pentru biciclişti 
- Reabilitarea spaţiilor verzi de pe domeniul public 

Obiective: 
- Imbunatăţirea aspectului general al 

comunei Viile Satu Mare 
- Diversificarea posibilităţilor de 

petrecere a timpului liber 

Ţinte cheie: 
- Asigurarea unei suprafete 15 m2 de spatiu verde pe 

cap de locuitori 
- Creşterea suprafeţei spaţiilor de joacă pentru copii 

cu minim 30% 
- Minim 1 spaţiu de joacă pentru copii, modern 

amenajat 
- 1 baza sportiva multifuncţională 

Perioada de implementare: 2016-
2018 

Valoare estimata: 2.500.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Mediul de afaceri local 

 

Posibile surse de finanţare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sau 

echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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SECTOR 6. MEDIU 

PLAN DE MĂSURI 

Masura 6.1. Dezvoltarea serviciilor de colectare si transport al deşeurilor 

Masura 6.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu 

 

Masura 6.1. Dezvoltarea serviciilor de colectare si transport al deşeurilor 
Proiecte: 

- Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea in comun a soluţiilor optime privind 
managmentul deşeurilor 

- Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor 
- Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectiva a deşeurilor 
- Desfăşurarea de campanii de educaţie si constientizare a populaţiei cu privire la importanţa 

colectării selective a deşeurilor 
- Amenajarea spaţiilor publice cu pubele de gunoi 
- Conștientizarea agenţilor economici cu privire la importanţa si procedurile de colectare selectivă 

a deșeurilor 
- Promovarea colectării selective a deseurilor de echipamente electrice și electronice 
- Dotarea cu utilaje si echipamente pentru servicul de gospodărie comunală și salubritate 

Obiective: 
- Reducerea efectelor negative ale 

activităţilor umane asupra mediului 

Ţinte cheie: 
- Creşterea cu 20% a gradului de acoperire a srviciilor 

de salubrizare 
- Minim 1 campanie de educaţie si conştientizare a 

populaţiei 
- Creşterea cantităţii de deşeuri de echipamente 

electrice si electronice colectată selectiv pe locuitor 
- Creşterea cu minim 20% a numărului de pubele de 

gunoi din spaţiile publice 

Perioada de implementare: 2014-
2017 

Valoare estimata: 1.000.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Operatorul de salubrizare 
- Agentia pentru Protectia Mediului 

Satu Mare 
- Garda de mediu 

 

Posibile surse de finantare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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Masura 6.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu 
Proiecte: 

- Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului natural 
- Realizarea de acţiuni de împădurire 
- Dotarea cu instalaţii si sisteme de prevenire a poluarii si calamităţilor naturale 
- Amenajarea si regularizarea albiilor  
- Exploatarea fondului cinegetic prin înfiinţarea unui fond de vânătoare 

Obiective: 
- Îmbunătăţirea calităţii mediului 
- Creşterea gradului de constientizare al 

populaţiei vis-à-vis de probleme de 
mediu 

Tinte cheie: 
- Organizarea minim 4 acţiuni de ecologizare 
- Creşterea suprafeţei împădurite din comuna Viile 

Satu Mare cu cel puţin 10 ha. 

Perioada de implementare: 2015-
2020 

Valoare estimata: 100.000 € 

Responsabili: 
- Consiliul Local Viile Satu Mare 
- Unităţi educaţionale 
- Agenția pentru Protecția Mediului 

Satu Mare 
- Societatea civila 
- Ministerul Mediului si Pădurilor 
- Direcţia Silvică a Judeţului Satu Mare 

 

Posibile surse de finanţare: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-

2013, sau echivalent 2014-2020 
- Bugetul local 
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În primul rând implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod 
fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile comunitare pentru a finanţa 
acţiunile  selectate  şi  de  a  gestiona  judicios  fondurile  de  la  bugetul  local.  Măsurile  propuse  în 
strategie sunt coerente cu Programele Operationale şi PNDR pentru perioada 2007-2013, precum 
şi  cu  finanţările  ce  vor  face  obiectul  Memorandumului  pentru  perioada  2014  - 2020.  Absorbţia 
fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acţiunilor, de capacitatea instituţională 
de a iniţia proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice. 

Strategia de dezvoltare a comunei Viile Satu Mare 2014 – 2020 reprezintă un document legal 
de lucru al Consiliului Local Viile Satu Mare. Documentul are un caracter normativ şi prospectiv şi 
angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru 
a le adecva evoluţiei realităţilor economice şi sociale. 
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Procesul de implementare va include următoarele activităţi: 

 

1. Elaborarea planuri de acţiune prin  care  obiectivele  Planului  de Dezvoltare Locală se 
vor realiza şi aprobarea acestor planuri prin hotărâre de consiliul local; 

2. Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei 
(fişe de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor   identificate   în   raport   cu   
obiectivele   sectoriale   şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al 
proiectului  local),  în  vederea  identificării  celor  mai  bune  soluţii pentru atingerea obiectivelor 
şi priorităţilor locale propuse; 

3. Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

4. Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor 
concrete de dezvoltare. 

5. Monitorizarea progreselor realizate de către primar şi angajaţii primăriei. 

6. Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie. 

7. Analiza impactului prin care se apreciază daca proiectul răspunde politicilor formulate 
şi cum influenţează criteriile de performanta privind dezvoltarea eficienta a comunei. 
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Planificarea  acţiunilor  şi  monitorizarea  trebuie  să  fie  realizată  anual,  prin  prezentarea  în 
cadrul consiliului local a progreselor înregistrate şi  a  problemelor  întâmpinate.   Această 
monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice implementate/ în implementare/ 
care urmează a fi implementate la nivelul local şi efectele pe care le produc la nivelul comunei. 

Odată  aprobată  în  şedinţă  de  consiliu,  strategia  exprimă  opţiunea  Consiliului  Local  de a 
aborda  integrat  fenomenul  economic,  social  şi  de  protecţie  a  mediului  şi  de  a  se  de schide  spre 
parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea actorilor economici. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un 
management  şi  control  adecvat,  realizat  de  o  structură  organizatorică,  un  proces  unitar  de 
implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute. 

 

Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Lucru al cărui funcţii constau în: 
 Urmărirea şi conducerea procesului de implementare; 
 Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare; 
 Propuneri de completare periodică a strategiei; 
 Analizează şi aprobă bugetul anual de implementare. 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a proiectelor, 
a programelor  şi  politicilor  prevăzute  de  strategie,  de  recoltare  şi  raportare  a  informaţiilor  asupra 
desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relativ la dezvoltarea comunei. 

 Finanţarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a comunei Viile Satu Mare 
poate avea drept sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene 
sau fondurile rambursabile (de genul creditelor). La aceste surse de finanţare se adaugă posibilitatea 
dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care s-au dovedit a fi soluţia potrivită pentru 
rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate. 

 Surse de finanţare nerambursabilă 

 Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea 
Europeană acţionează pentru realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea 
Programelor Operaţionale, Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula 
creşterea economică a statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităţilor dintre 
regiuni. Ele nu acţionează însă singure, necesitând asigurarea unei contribuţii din partea statelor 
membre implicate. Ele sunt co-finanţate în principal din resursele publice ale statului membru, însă 
în multe domenii este necesară şi contribuţia financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai 
multe cazuri. 

 Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri Structurale sunt Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR),  Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC), la care se 
adaugă Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru 
Pescuit (FEP), ca acţiuni complementare. Aceste instrumente sunt aplicate prin intermediul 
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programelor operaţionale şi sectoriale disponibile pentru o anumită perioadă de programare. 
Perioada de programare curentă este 2014-2020. 

 Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente 
documentaţiilor pentru cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este 
necesară cofinanţarea locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre 
care şi TVA), ceea ce pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul 
programelor de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale. Dar marele avantaj al surselor 
de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru administraţiile 
publice locale, procentul de cofinanţare este de doar 2% (pentru majoritatea programelor), iar 
valorile investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea 
de cofinanţare. 

 Parteneriatele de tip public-privat 

 Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi promovată pentru 
rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 178/2010 (cu 
modificările și completările ulterioare) care reglementează parteneriatul public-privat este privită 
drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse. 

 La nivelul administraţiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-
privat în diverse domenii. În urma adoptării legii parteneriatului public-privat s-ar putea externaliza 
o serie de servicii şi activităţi publice, partenerii locali putând fi atât mediul de afaceri, cât şi sectorul 
non- profit. 

 Creditarea 

 Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă, de obţinere a 
finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un 
anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de 
incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate 
reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât o 
organizaţie cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru 
atragerea de fonduri nerambursabile. 

 Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanţările rambursabile care pot fi 
contractate de administraţiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general 
consolidat. Conform Hotărârii nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 
2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din 
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale, pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general 
consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă 
de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015. De asemenea, pentru încadrarea în 
nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din 
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finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile 
administrativ- teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 
2015. 

 Legislaţia naţională care plafonează tragerile din fonduri rambursabile contractate sau noi, 
precum şi gradul maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă creditelor contractate pentru 
cofinanţarea proiectelor europene. 
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APITOLUL VIII 

 

EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
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Implementarea strategiei de dezvoltare se realizează prin intermediul planului de 
măsuri şi acţiuni. 

Planul de acţiune v-a fi detaliat pe structura obiectiv general - obiectiv specific – 
măsura - resurse necesare - indicatori de performanţă – termen - risc asociat. 

Proiectul  de  planificare  strategica  a  comunei  Viile Satu Mare  trebuie  să  ia  în  
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor şi rezultatelor vizate. 
Evaluarea trebuiesă se bazeze pe elemente structurale serioase şi să fie realizată de grupuri 
specializate pe domenii de interes. Efortul de evaluare trebuie să ţină seama de 
caracteristicile comunităţii sătmărene şi să aibă un caracter permanent (care să includă şi 
monitorizare nu doar evaluări finale). 
 

 
 

Proiectul  de  planificare  strategica  a  comunei  Viile Satu Mare  trebuie  să  ia  în  
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor şi rezultatelor 
vizate. Evaluarea trebuie să se bazeze pe elemente structurale serioase şi să fie realizată 
de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul de evaluare trebuie să ţină seama 
de caracteristicile comunităţii sătmărene şi să aibă un caracter permanent (care să includă 
şi monitorizare nu doar evaluări finale). 
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În ceea ce priveşte evaluarea nevoilor, pe măsură ce desfăşurăm o monitorizare a acestora 
apare  necesitatea  să  acţionăm  prin  modificarea  programului.  Obţinem până la urmă  un  ciclu 
iteractiv planificare-evaluare.  În  prima  fază,  cea  de  planificare,  vorbim  despre  formularea  unei 
probleme, conceptualizarea  alternativelor,  detalierea posibilelor cursuri ale acţiunii şi a implicaţiilor 
lor,  evaluarea  alternativelor  şi  selectarea  celei  mai  bune  şi  de  implementarea alternativei  
alese.  A doua fază se referă la formularea obiectivelor,  scopurilor  şi  ipotezelor programului, 
conceptualizarea şi operaţionalizarea componentelor principale ale evaluării: 

- programul, 
- participanţii, 
- condiţiile şi măsurătorile, 
- designul evaluării, 
- detalierea modului în care vor fi coordonate aceste componente, 
- analiza informaţiei  
- utilizarea rezultatelor. 

 

Se propune realizarea programelor operaţionale, precum şi a planurilor de acţiune pe baza 
evaluării nevoilor existente în fiecare domeniu. 

Adoptarea  programului  se  va  face  doar  după  efectuarea  unei  analize  exacte,  care  poate 
duce la revizuirea programului. 

La acest nivel se impune efectuarea unor analize de gradului de realism a programului şi a 
obiectivelor lui, analize cost-beneficiu sau cost eficienţă (după caz). 

După implementarea programului se va realiza monitorizarea acestuia, pe baza unui set de 
indicatori specifici fiecărui program. 

Pentru  programele  cu  o  desfăşurare  mai  indelungată  de  timp  se  impune  efectuarea  unei 
analize intermediare, care să ne spună în ce măsură operaţiunile programului merg bine şi la timp, 
precum şi în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele programului. Pe baza acestei evaluări se pot 
impune modificări ale programului şi implementarea acestor modificări. 

La  încheierea  programului  sau  a  unui  ciclu  al  programului  se  va  efectua  o  evaluare 
sumativă (orientată spre performanţa programului, valoarea sa pentru societate), care să ne spună 
în ce măsură programul poate sau trebuie să fie continuat. 

 
 
 
 

 

8.1 Ciclul planificare-evaluare 
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8.2 Etapele evaluării 
 

Un program poate fi evaluat atunci când: 

 
o Scopurile şi obiectivele programului, cele mai importante efecte secundare care ar 

putea să apară, informaţiile necesare pentru evaluare sunt bine definite; 
o Scopurile şi obiectivele programului sunt plauzibile; 
o Informaţiile necesare pot fi obţinute; 
o Beneficiarii  evaluării  au  ajuns  asupra  unui  acord  asupra  modului  în  care  vor  fi  

utilizate rezultatele acesteia. 

 

Modul în care se desfăşoară o evaluare diferă de la program la program. Etapele generale 
ale unei evaluări pot fi: 

 

1. Clarificarea obiectului evaluării (programul) 

2 . Identificarea scopului evaluării şi a beneficiarilor acesteia 

3 . Identificarea datelor necesare 

4. Alegerea şi aplicarea metodelor de culegere a datelor 

5 . Analiza datelor 

6 . Prezentarea rezultatelor. 

 

Forma de evaluare recomandată este aceea participativă, în care sunt implicate toate părţile 
implicate   în program   (beneficiarii programului, organizaţia care a implementat   programul, partenerii 
şi finanţatorii programului). 

 

Avantajele acestei abordări sunt: 
o Accent pe participanţi; 
o Gamă largă de beneficiari care participă; 
o Scopul este învăţarea; 
o Design flexibil; 
o Metode de apreciere rapidă; 
o Participanţii din exterior vin în calitate de facilitatori. 
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8.3 Indicatori ai programelor 
 

Indicatorii unui program pot fi definiţi drept orice valori care pot fi calculate sau măsurate 
şi care ne pot da informaţii despre gradul de succes al îndeplinirii obiectivelor unui program. 

Obiectivele  sunt  aşteptări  exprimate  în  termeni  cantitativi  (de  exemplu,  se  aşteaptă  o 
creştere  economică  anuală  de  5%)  iar  indicatorii  sunt  măsurători  reale,  sunt  fapte  (indicatorul 
creştere economică se măsoară la trecerea unui an de la anunţarea obiectivului; dacă este mai mare 
sau egal cu 5%, obiectivul a fost îndeplinit). 

Pot exista mai mulţi indicatori pentru fiecare obiectiv şi de aceea este foarte important ca 
indicatorii propuşi să fie cu adevărat cele mai bune măsuri ale îndeplinirii obiectivelor. 

 

Indicatori de evaluare a implementării strategiei comunei Viile Satu Mare 

Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri 

 Numărul întreprinderilor 
 Numărul  societăţilor  cu  participare  străină  la capital 
 Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000 de locuitori) 
 Cifra de afaceri totală 
 Numărul şomerilor înregistraţi 
 Numărul mediu al salariaţilor 
 Producţia agricolă vegetală şi animală 
 Suprafaţa terenurilor agricole valorificate 
 Număr silozuri agricole 
 Km de drumuri de exploatre agriolă înfiinţate/reabilitate 
 Numărul  de  parteneriate  de  tip  public-privat dintre Primăria VIILE SATU MARE şi mediul de 

afaceri 

Infrastructură 

 Lungimea drumurilor comunale modernizate 
 Lungime trotuare modernizate 
 Lungime reţea de apă potabilă 
 Lungime reţea de canalizare 
 Grad de conectare la reţeaua de apă potabilă 
 Grad de conectare la reţeaua de canalizare 
 Grad de conectare la reţeaua de electricitate 

Educaţie şi cultură 

 Numărul sălilor de clasă 
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 Unităţi de învăţământ reabilitate 
 Numărul laboratoarelor şcolare 
 Numărul sălilor de sport 
 Numărul volumelor din Biblioteca Publică 
 Numărul de abonaţi ai Bibliotecii Publice 
 Numărul   așezămintelor   culturale   reabilitate/ construite 
 Evenimente culturale organizate 
 Numărul obiectivelor cultural-religioase reabilitate 
 Numărul obiectivelor cu valoare istorică reabilitate 
 Numărul  de  locuri  de  parcare  în  vecinătatea obiectivelor culturale 

 

Sănătate şi servicii sociale 

 Unităţi medico-sanitare reabilitate 
 Incidenţa bolilor frecvente 
 Numărul de parteneriate în domeniul furnizării serviciilor sociale 
 Numărul cazurilor de abandon şcolar 
 Numărul cazurilor de violenţă domestică 
 Numărul cazurilor de abandon familial 
 Gradul  de  acoperire  cu  servicii  sociale  pentru copii proveniţi din medii defavorizat 
 Rata şomajului în rândul persoanelor defavorizate 
 Numărul întreprinderilor sociale 

 
Servicii publice  
 

 Numărul traseelor de transport public școlar 
 Numărul  staţiilor de transport  în comun amenajate pentru transportul public școlar 
 Funcţionari publici beneficiari ai sesiunilor de specializare şi perfecţionare în domenii de 

interes (achiziţii publice, management de proiect, furnizarea serviciilor publice, ECDL etc); 
 Numărul  studiilor  de  evaluare  a  oportunităţii externalizării serviciilor publice 
 Numărul stâlpilor de iluminare stradală 
 Zone publice supravegheate video 
 Rata infracţionalităţii (număr infracţiuni la 10.000 de locuitori) 
 Numărul echipamentelor în parcurile de joacă pentru copii 
 Numărul băncilor instalate în spaţiile publice 
 Numărul de coşuri de gunoi montate în spaţiile publice 
 Numărul bazelor sportive 
 Numărul zonelor de agrement 
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Mediu 

 Cantitatea de deşeuri menajere generate 
 Gradul de acoperire a serviciilor de salubrizare 
 Cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectată selectiv pe locuitor 
 Numărul de acţiuni de ecologizare 
 Suprafaţa împădurită 
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o Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local. 
o Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile. 
o Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul 
implementării prezentei Strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare respectând 
responsabilităţi   bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control 
al proiectelor planificate. În plan instituţional principalii actori ai implementării 
strategiei vor fi: 

 
o Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, Primăria; 
o Agenţii economici; 
o Investitorii; 
o Societatea civilă. 

 

Performanţa  implementării  strategiei  va  fi  evaluată  pe  baza  unor  rapoarte  strategice, 
elaborate de Unitatea Administrativ Teritoriala Viile Satu Mare. În elaborarea raportului strategic se 
va avea  în  vedere  includerea  de  date  relevante  pentru  evaluarea  eficacităţii  şi  eficienţei  măsurilor 
aplicate. Aceste rapoarte strategice vor fi realizate în 2016, 2019 şi 2022, fiind prezentate în cadrul 
şedinţelor şi transmise autorităţilor de la nivel regional. 

 

În cadrul raportului vor fi evidenţiate: 
 
  Situaţia şi evoluţia socio-economică la nivelul local 
  Realizările, problemele şi perspectivele în ceea ce priveşte implementarea 
  Exemplele de bună practică 
  Orice propuneri de modificare a strategiei de dezvoltare locală şi a tabelelor financiare 

 

Raportul va sintetiza evoluţiile relevante în implementarea Strategiei, deficienţele 
constatate  şi  recomandările  pentru  remediere  prin  ajustarea  Strategiei  şi  a  Planului  de  Acţiune, 
care vor fi, la rândul lor, supuse aprobării Consiliului Local 

 

 

 

 

8.4 Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei este: 
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Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze. 
 modul de folosire a resurselor, 
 realizarea impactului aşteptat şi 
 eficienţa intervenţiilor. 

Se  vor  evalua  factorii  de  succes  sau  de  eşec,  cât  şi  sustenabilitatea   rezultatelor  şi 
impactului strategiei. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor strategiei evaluarea ex -post trebuie 
realizată după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractaţi 
evaluatori externi. 

 Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a comunei 
Viile Satu Mare are drept scop atât aprecierea gradului de realizare al proiectelor propuse de 
document, per ansamblu, cât şi fundamentarea eventualelor revizuiri şi modificări ale obiectivelor, 
ţintelor, planurilor de măsuri şi acţiuni. 

 Monitorizarea reprezintă un procesul continuu de culegere a informaţiilor relevante despre 
modul de implementare a Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a comunei Viile Satu Mare , în timp 
ce evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării pentru  a 
stabili dacă strategia şi-a atins ţinta şi a avut eficienţa scontată: şi-a îndeplinit viziunea şi obiectivele 
strategice şi specifice menţionate. 

 Monitorizarea implementării strategiei va fi realizată în permanenţă de către un departament 
al Primăriei Comunei Viile Satu Mare, desemnat prin decizie a Primarului Comunei Viile Satu Mare.  
Monitorizarea va consta în verificarea implementării în perioada programată a activităţilor, 
colectarea datelor necesare pentru popularea bazei de date a indicatorilor de evaluare etc. Această 
activitate contribuie şi la o îmbunătăţire a coordonării proiectelor realizate la nivel local cu cele 
realizate la nivel judeţean şi regional. 

 Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere a ţintelor 
propuse iniţial cu situaţia dezvoltării comunei la diferite momente. Pentru aceasta trebuie avută în 
vedere evoluţia indicatorilor de evaluare şi a stadiului la care aceştia se află în funcţie de ţintele 
aferente stabilite în cadrul obiectivelor specifice. 

 Evaluarea va fi efectuată de către departamentul care va realiza şi activitatea de monitorizare. 
La o perioadă stabilită de Primarul Comunei Viile Satu Mare (se recomandă perioade nu mai mici de 
1 an), acest departament va prezenta în plenul Consiliului Local un raport de evaluare a implementării 
strategiei care va conţine situaţia indicatorilor de evaluare. În baza acestei situaţii, departamentul va 
propune eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor strategiei. 

 Se recomandă ca în cazul unor schimbări socio- economice sau administrative majore să se 
efectueze o revizuire a documentului strategic. Pentru perioada de implementare a Strategiei pentru 
dezvoltarea durabilă a comunei Viile Satu Mare (2014-2020) se recomandă ca o primă revizuire a 
documentului să fie realizată în anul 2014, mai exact în momentul   în care vor fi disponibile toate 

8.5 Evaluarea ex-post a impactului strategiei 
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informaţiile cu privire la disponibilitatea fondurilor europene pentru următoarea perioadă de 
programare. 

 Se estimează că programele de finanţare din cadrul Perioadei de programare 2014-2020 vor fi 
publicate la mijlocul anului 2014, astfel încât se recomandă o primă revizuire a strategiei ulterior 
publicării acestora. Această revizuire nu va fi, însă, una majoră care să aducă modificări majore de 
conţinut (viziune, obiective strategice, obiective specifice) şi va consta în modificarea/completarea 
Planului de măsuri şi acţiune pentru a identifica exact programele de finanţare care pot susţine fiecare 
proiect din cadrul strategiei. 
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APITOLUL IX 

PROCESUL PARTENERIAL 
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9.1. Grupurile de Acţiune Locală 
 

Grupurile de Actiune Locală (GAL-urile) sunt entităţi ce reprezintă  parteneriate public – 
private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, care sunt desemnaţi dintr- 
un teritoriu rural omogen, care îndeplinii o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul 
acoperit si care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  doreste  prin  crearea  acestor  Grupurile  de  Acțiune 
Locală  să  ajute  la  dezvoltarea  durabilă  a comunităţilor locale si: 

a)  să sprijine constructia institutională la nivel local; 

b) să asigure resursele umane, financiare si tehnice pentru 

sustinerea activitătii Grupurilor de Actiune Locală; 

c) să instruiască personalul Grupurilor de Acțtiune Locală   în  

vederea elaborarii si implementării strategiilor de dezvoltare locală; 

d)  animarea teritoriului. 
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9.1.1. Obiectivele Grupurilor de Actiune Locală sunt: 

 

o dezvoltarea economică a comunităţilor; 

o reconstrucţia ecologică şi conservarea mediului; 

o protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi; 

o promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult; 

o promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de sanse; 

o dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor; 

o promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale. 

9.1.2. Crearea si functionarea Grupurilor de Acțiune Locală 
 

Înfiintarea  GAL-ul  se  face  prin  forma  asociativă  conform  OG  26/2000  cu  privire  la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările si completările ulterioare. 

 

9.1.3. Program LEADER 
 

Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa 4 – LEADER, programul FEADR va fi programată si  
coordonată  de  actorii  locali  ce  vor  reprezenta  factorul  decizional  si  de  asemenea  vor  purta 
responsabilitatea evolutiei în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor actiona. 

Acţiunile  finantate  prin  abordarea  LEADER  presupun  actiuni  integrate,  coerente,  ce 
conduc la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale în folosul comunitătilor. 

Tot prin Axa 4 – LEADER, se va finanta si constructia institutională în vederea elaborării si   
implementării   de   strategii   integrate   ce   vor   da   posibilitatea   actorilor   din   spatiul   rural, 
reprezentanti  ai  diferitelor  domenii  de  activitate,  să  conlucreze  si  să  interactioneze  în  folosul 
comunitătilor rurale. 

Măsurii   431 a  Axei  4   LEADER,   denumită  „Funcționarea  Grupurilor   de   Acțiune   Locală, 
dobândirea de competențe și animarea teritoriului”. 

Măsura 431 este împărţită în 2 sub-măsuri (prima disponibilă înaintea selectiei GAL-urilor 
si cea de-a doua dupa selectia GAL-urilor), respectiv: 

o Sub-măsura  431.1  sprijină  constructia  de  parteneriate  public-private,  elaborarea 
strategiilor  de  dezvoltare  locală  si  pregătirea  planului  de  dezvoltare  locală  în  vederea 
participării la selectie a Grupurilor de Actiune Locală (GAL); 

o Sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Actiune Locală pentru: cheltuieli de 
functionare, animare si dobândirea de competente. 
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Criterii de selecție 
 

- Prioritate în selecţie privind finanţarea unui proiect depus în cadrul Sub – măsurii 431.1  

„Construcţie parteneriate public private” - Faza 3 – „Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor 
pentru selecţia GAL”, se va acorda: 
-  Grupurilor care cuprind  un teritoriu rural cu o populaţie mai mare de 20.000 locuitori, 
pentru  zona  Delta  Dunarii  grupuri  care cuprind  un  teritoriu  cu o  populatie  mai  mare  de 10.000 
locuitori; 

-  Grupurilor cu mai mult de 9 organizaţii / instituţii partenere; 

-  Grupurilor care reprezintă un teritoriu neacoperit de alt aplicant; 

-  Grupurilor care dispun de resurse umane suficiente și expertiză   pentru   realizarea planurilor 
de dezvoltare locală. 

Criteriile de selecţie vor fi verificate în baza anexelor la Cererea de Finanţare din care 
să reiasă  teritoriul  acoperit  prin  LEADER,  populaţia  aferentă  si  componenţa  grupurilor  (atât  
cele constituite deja cât si cele potenţiale). 

 

Criteriile de eligibilitate si selectie pentru acordarea sprijinului 
 

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

1.  Solicitantul  se  identifică  într-una  din  categoriile  de  solicitanţi  eligibili,  definite  în  
Cap.  2.1. Pentru  prima  variantă  de  solicitant  eligibil  (nu  sunt  constituite  Parteneriatele  locale  
public  – private) acesta trebuie să prezinte ca documente justificative: 

- „Angajamentul  partenerilor”  (Anexa  3 la  Cererea  de Finanţare),  în care  este menţionat 
organismul cu personalitate juridică din sectorul public, privat sau civil, desemnat să reprezinte 
potenţialul parteneriat si se specifică angajamentul partenerilor că vor avea o formă asociativă în 
baza  OUG  26/2000,  după  finalizarea  proiectului  finanţat  prin  Submăsura  431.1  -  faza  3  si  
vor depune  Planul  de  Dezvoltare  Locală  în  vederea  selectării  sale  ca  și  Grup  de  Acţiune  
Locală (GAL); 

- Actele constitutive ale organismului cu personalitate juridică din sectorul public, privat 
sau civil desemnat să reprezinte potenţialul parteneriat public-privat (statut, înregistrari juridice, 
etc). 

Pentru  a  doua  variantă  de  solicitant  eligibil  (sunt  deja  constituite  parteneriatele  public  
– private), acesta trebuie să prezinte ca documente justificative: 

- Actul  constitutiv,  statutul  si  înscrierea  sa  în  Registrul  Asociaţiilor  si  Fundaţiilor,  în 
conformitate cu prevederile din O.G. 26/2000 cu modificările si completările ulterioare; 

- Angajamentul  parteneriatului  public  – privat  privind  depunerea Planului  de  Dezvoltare 
Locala  pentru  selecţia  Grupului  de  Acţiune  Locală  (GAL),  prin  care  se  angajează  ca  după 
finalizarea proiectului finanţat prin Submăsura 431.1 - faza 3, îsi va depune Planul de Dezvoltare 
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Locala  în  vederea  selectării  sale  ca  si  Grup  de  Acţiune  Locală  (GAL),  (Anexa  7  la  Cererea  
de Finanţare). Pentru acest tip de angajament nu există formular cadru, se realizează de către 
fiecare parteneriat public-privat constituit. 

Atât potențialele parteneriate cât si parteneriatele deja constituite vor prezenta un 
Mandat de Reprezentare (Anexa 8 la Cererea de Finanțare), prin care se desemnează 
reprezentantul legal al solicitantului în raport cu proiectul prezentat.  Acest document nu este 
formular cadru, se realizează de către fiecare solicitant. 

2. Grupul pe care îl reprezintă trebuie să fie alcătuit din parteneri care să fie din sectoarele 
socio-economice din teritoriul eligibil, în care partenerii publici să reprezinte mai puţin de 50%. 
Parteneriatul  va  fi  format  din  diversi  actori  reprezentativi  din  sectoarele  public,  privat  si  ai 
societăţii  civile.  Parteneriatul local trebuie deschis tuturor celor interesaţi (tineri,  femei  si 
reprezentanţi ai minorităţilor), care vor avea o reprezentare corectă în acest organism, în funcţie 
de situaţia existentă la nivel local. 

Se  va  depune  ca  document  justificativ  pentru  verificarea  acestui  criteriu  de  
eligibilitate, Fisa de Prezentare a Parteneriatului (Anexa 2 din Cererea de Finanţare); 

3. Grupul pe care îl reprezintă trebuie să aibă definit un teritoriu geografic omogen care să 
respecte spaţiul eligibil pentru implementarea LEADER si să cuprindă o populaţie între 10.000 si 
150.000 locuitori; (Pentru zona Delta Dunarii se admite ca limita de locuitori sa fie de cel puţin 
5.000). 

Nu  este  obligatoriu  ca  teritoriul  eligibil,  acoperit  prin  axa  4  –LEADER,  să  ţină  cont  
de liniile de delimitare administrativă (judeţ/regiune), acesta putând acoperi porţiuni din mai 
multe judeţe sau regiuni, dacă întrunesc condiţiile de omogenitate geografică si economică. Se va 
depune ca  document  justificativ  pentru  verificarea  acestui  criteriu  de  eligibilitate  Fisa  de  
Prezentare  a Teritoriului (Anexa1  la  Cererea de  Finanţare), în  care  sunt  mentionate entităţile  
administrativ  – teritoriale incluse în teritoriul LEADER, cu numărul de locuitori aferent. 

4. Grupul pe care îl reprezintă să aibă cel puţin un reprezentant care să fi urmat cursuri de 
instruire  privind  LEADER,  prin  intermediul  acestei  sub-măsuri  (faza  1  si/sau  2)  ori  prin  alte 
mijloace. Se va depune ca document justificativ Diploma/Certificatul de Participare/ Absolvire a 
unei  forme  de  pregătire  prin  faza  1  si  2  a  Sub-măsurii  431.1,  sau  alte  certificate  care  pot  
fi considerate echivalente (Anexa 11 la Cererea de Finanţare). 

5.  Nu  este  permisă  dubla  finanţare  a  aceleiasi activităţi,  din  alte  fonduri  comunitare  
sau naţionale.   Se   va   depune   ca   document   justificativ   „Declaraţia   pe   Propria   Raspundere   
a solicitantului privind dubla finanţare” (Anexa 4 la Cererea de Finanţare). 
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9.1.4. Membrii Grupurilor de Acțiune Locală   cuprind reprezentanţi din teritoriul parteneriatului 
sau cu responsabilitate în teritoriul parteneriatului ai sectoarelor: 

a) Public: 

 consilii  locale  pentru  comune  si  unul  sau  mai  multe  oraşe,  cu  condiţia  ca  
populaţia  din aceste oraşe să nu însumeze mai mult de 20.000 de locuitori şi să 
nu depăşească 25% din numărul total de locuitori; 

 consilii judeţene; 
 instituţii  si  servicii  publice  descentralizate  (de  educaţie,  servicii  sociale,  de  

sănătate,  de mediu.etc.) 

b) Privat: 

 sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.); 
 sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.); 
 sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.); 
 organizaţii de întreprinzători; 
 societăţi  de  furnizare  a  serviciilor  comunitare  (servici  privind  utilitatile,  

culturale,  radio, TV, etc.,). 
 Organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii 

culturale, sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.); 
 persoane fizice şi grupuri de persoane neînregistrate oficial. 

Comuna Viile Satu Mare participa la un parteneriat în cadrul unui Grup de Acţiune Locală  
cu alte  comune  si  orașe.  Grup  de  Acţiune  Locală  este  alcătuit  din  reprezentanţi  ai sectorului   
public,   privat,   precum   şi   ai   societăţii   civile,   din   care   partenerii   privaţi   şi reprezentanţi 
ai societăţii civile vor  reprezenta peste 50%. Grup de Acţiune Locală va deveni reprezentativ 
pentru zonă si va trasa direcţiile de dezvoltare şi obiectivele operaţionale pentru fiecare 
comună, după cum urmează: 

I.  Dezvoltarea economică a teritoriului şi creşterea competitivităţii sectoarelor 
agricole ș i forestiere 

1.  Sprijinirea  procesului  de  modernizare  a  sectoarelor  agricol  şi  forestier  şi  
îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole şi forestiere; 

2.  Creşterea  rentabilităţii  economice  a  exploataţiilor  agricole  şi  forestiere  prin  
modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agricole şi silvice; 

3. Viabilizarea economică a fermelor comerciale şi de semi-subzistenţă. 

 

II.  Îmbunătăţirea  calităţii mediului  înconjurător  în  vederea  dezvoltării  durabile  a  
teritoriului. 



 

 

                  STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

 

238 

 

COMUNA VIILE SATU MARE 

JUD. SATU MARE 

Grupului de Actiune Locală 

1. Ameliorarea calităţii mediului înconjurător şi diminuarea surselor de poluare; 

2. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale. 

 

III. Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea diversificării activităţilor 
economice non-agricole. 

1. Diversificarea activităţilor economice non-agricole şi sprijinirea micilor întreprinzatori, în 
vederea creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor în spaţiul rural; 

2. Creşterea atractivităţii spaţiului rural; 

3. Îmbunătăţirea calităţii mediului socio-cultural şi organizarea eficientă a teritoriului. 

 

IV. Alte direcții trasate de către partenerii din cadrului Grupului de Acțtiune Locală 
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9.2. Comunitatea locală 

 
Strategia de Dezvoltare locală s-a realizat cu ajutorul comunităţii locale, care s-au implicat 

într-un proces de răspundere asupra dezvoltării viitoarei a comunităţii lor. 

Viziunea  cetăţenilor  este  în  spiritul   dezvoltării   zonei  din  punct  de  vedere  economic  şi 
social,  prin  mai  bună  valorificare  a  resurselor  locale,  atragerea  investiţiilor  şi  investitorilor, 
revigorarea  tradiţiilor,  crearea/reabilitarea  infrastructurilor  de  tip  urban  şi  punerea  în  valoare  
a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurator. 

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale implicate în procesul 
de  implementare  trebuie  să  ţină  cont  de  interesele  comunităţii,  care  au  fost  exprimate  
prin intermediul sondajului de opinie şi se regasesc în portofoliul de proiecte prioritare ale 
comunei. 

Consultare  publică  s-a  realizat  prin  aplicarea  de  chestionare la  nivelul  întregii  comune 
Viile Satu Mare,  pentru  a  aflarea  atitudinii  locuitorilor  cu  privire  la  priorităţile  de  dezvoltare  
ale comunei pe următorii 7 ani. 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt sintetizate mai jos: 
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Analiza  urmǎtoare  evidentiazǎ  rǎspunsurile  celor 35 de  respondenți  la  nivelul  ȋntregii 
comune  Viile Satu Mare.  Rǎspunsurile din graficele urmǎtoare  sunt  punctul  de  pornire  al  
prezentei Strategii de Dezvoltare Localǎ, dorințele locuitorilor fiind unul dintre cei trei vectori care 
stabilesc direcțiile de dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Deoarece ȋn acest subcapitol sunt 
prezentate rǎspunsurile respondenților din ȋntreaga comunǎ, fiecare grafic va fi analizat separat. 

Infrastructura de transport si de utilitǎți este primul punct pe care ȋl vom analiza. Situația 
actualǎ a drumurilor este consideratǎ bună sau foarte bună de cǎtre 77% dintre locuitori, 14% 
considerând   starea   drumurilor   ca   fiind   acceptabilă,   iar   9%   spunând   că   starea   actual   
a infrastructurii de transport este proastă. Aceste rezultate favorabile se datorează faptului că în 
ultimii ani s-a simţit intenţia autorităţilor locale de a îmbunătăţi starea actuală a drumurilor. Dacă 
direcţia de dezvoltare se va menţine și în următorii ani, Viile Satu Mare va fi o comună care va 
oferi locuitorilor săi toate premisele necesare unui trai conform standardelor europene. 
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În ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă, 77% consideră situaţia actuală ca 
fiind bună sau foarte bună. Lipsa reţelei de alimentare cu gaze nu este resimţită însă de către 
locuitori, asta deoarece oamenii folosesc lemnul pentru încălzire. 

 

 

g 

 

Ca urmare, situaţia actuală a apei calde în locuinţe, nu este resimţită negativ de 
locuitori, 72% dintre aceștia consideră situața actuală ca fiind bună și foarte bună. Căldura în 
locuinţe este în majoritatea caselor asigurată prin sobe sau centrale pe lemne. 
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Starea actuală a reţelei de iluminat public satisface nevoile populaţiei, fapt demonstrat 
de răspunsurile   respondenţilor:  69%   dintre   acestia   consideră   bună   sau   foarte   bună   
infrastructura de utilităţi, 18% o consideră acceptabilă. Răspunsurile celor 13% nemultumiţi sunt 
cauzate  atât  de  nevoia  de  modernizare  a  reţelei  actuale  prin  introducerea  de  tehnologii  
noi moderne, ecologice (de exemplu iluminat pe baza de LED-uri ecologice) dar si din cauza nevoii 
de extindere  în  unele  zone  a  reţelei  de  iluminat  public. În special pe străzile nou înființate în 
comună. De  cele  mai  multe  ori  în  spaţiul  rural  din România  capacitatea  de  investiţii  în 
infrastructură a  autorităţilor  publice  locale  este  depăsita  de viteza de dezvoltare a zonei locuite, 
fapt ce duce la necesitatea lucrărilor de extindere. 
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Transportul în commun din comuna Viile Satu Mare acoperă nevoile actuale a 89% dintre 
locuitori, iar restul consideră situația acceptabilă. 

 

 
 

Lipsa unei economii dezvoltate pe plan local duce la lipsa locurilor de mună. Acest lucru 
se poate observa si analizând graficul cu ocupaţia actuală a respondenţilor la acest studiu efectuat 
pentru elaborarea Strategiei. Lipsa locurilor de muncă este resimțită de locuitori, însă nu este 
copnsiderată o problemă gravă avand în vedere apropierea comunei de reședința de județ Satu 
Mare și de orașul Ardud. 
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În  ceea  ce  priveste  mediul  si  protecţia  mediului  62%  dintre  respondenţi  consideră  că 
Viile Satu Mare nu se confruntă cu probleme grave în această privinţă.   Din   punctul de vedere 
a 25% dintre locuitori, comuna este curată,   13% dintre acestia consideră starea actuală a 
curaţeniei ca fiind acceptabilă.  Din  acest  motiv  prezenta  Strategie de Dezvoltare Locală 
propune  măsuri  pentru  protejarea  mediului înconjurător,  pentru  susţinerea  iniţiativelor  si  a  
investitiilor  ecologice,  sancţionarile  deversărilor ilegale pe sol. 

 

 
 

O  altă  problemă depistată la nivelul comunei este numărul mic de facilităţi  pentru 
petrecerea timpului  liber: atât  spaţii  de  joacă  pentru  copii  cât  si  locuri  de  divertisment  pentru 
adulţi. Din acest motiv sunt propuse ca fișe de proiect anexate la prezenta strategie propuner i  
pentru  construirea   unui teren multifuncţional  pentru  activităţi  sportive,  reabilitarea  căminelor 
culturale, promovarea acţiunilor culturale si folclorice. 
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Situaţia  actuală  a  sistemului  sanitar  din  Viile Satu Mare  este  bună,  lucru  care  iese  si  
din răspunsurile  celor chestionaţi.  Existenţa unei  farmacii, a  unui cabinet medical  dotat 
corespunzător, a unui cabinet stomatologic,   face  ca situaţia  actuală  a  spitalelor  (exprimată  asa  
ca  referinţă pentru tot ceea ce înseamnă servicii medicale) să fie bună și foarte bună pentru 86% 
dintre respondenţi. 
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Situaţia actuală a unităţilor de învătământ este bună la nivelul comunei, asa cum reiese si 
din graficele de mai jos:  

 

 

 
 

 

În  ciuda  răspunsurilor  favorabile  sunt  necesare  lucrări  de  modernizare  reabilitare  si 
construcţie  a  noi  unităţi  de  învăţământ.  De  asemenea,  luând  în  considerare  noile  orizonturi 
existente  datorită  dezvoltării  tehnologiei  pe  plan  mondial,  sunt  necesare  cursuri  de  formare 
profesională a  cadrelor  didactice și îmbunătătirea  procesului educativ.   
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În  ceea  ce  privește  fondul  locuibil  actual,  86%  dintre  respondenţi  sunt  mulţumiţi  de 
numărul actual al locuinţelor disponibile din comuna Viile Satu Mare. 

g 

 

Serviciile oferite de autorităţile publice de pe raza comunei sunt bune atât în ceea ce 
privește siguranţa străzii cât si a relaţiei dintre autorităti si cetăţeni. 
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Prezentul studiu a avut ca scop, pe lângă identificarea dorinţelor si nevoilor de dezvoltare 
ale locuitorilor, si depistarea gradului de mulţumire pe care acestia îl au faţă de propria ocupaţie, 
nivel de trai, locuinţă. În următoarele grafice sunt prezentate rezultatele obţinute la nivelul 
comunei Viile Satu Mare: 

 

 

i 

 
 

Se observă asadar un grad de mulţumire faţă de familie, locuinţă si bunurile pe care le au 
în gospodărie (100% respectiv 52%). Există în schimb mai multe persoane nemulţumite (18-51%) 
de viaţa lor în general si de ocupaţia pe care o au. 

În ceea ce priveste elementele externe mediului familiar, observăm de asemenea un grad 
ridicat de mulţumire al cetăţenilor din Viile Satu Mare. Peste 80% dintre respondenţi au răspuns 
că sunt mulţumiţi atât de vecinii pe care îi au, cât si de activitatea primăriei si de comuna Viile Satu 
Mare per ansamblu. 
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d  

 

În ultimul an 75% dintre cei chestionaţi au fost  nevoiţi  să apeleze  la instituţia Primăriei 
pentru a rezolva diverse probleme. Dintre aceștia 2% nu au fost mulţumiţi de modul în care au 
fost trataţi de angajaţii din Primărie. Acesta este motivul pentru care prezenta Strategie propune 
soluţii inclusiv pentru întărirea capacităţii administrative, pentru formarea personalului din 
Primărie și pentru dezvoltarea instituţiei. 
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Principala sursă  de informare a locuitorilor  din comuna  Viile Satu Mare  privitor  la  
activitatea Primarului  este  Sediul  Primăriei  sau  vecinii.  Satele din comuna Viile Satu Mare  sunt  
de  dimensiune  mică,  unde  interacţionarea  dintre  locuitori  se  face  usor.  Printre celelalte surse 
de informare amintim si Presa scrisă, TV si Biserica. 
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Scopul principal al prezentului studiu a fost identificarea direcţiilor de dezvoltare, asa cum 
sunt ele percepute de către locuitori. Întrebarea „ce vă doriţi cel mai mult de la autorităţile locale? 
A  fost  o  întrebare  deschisă,  fără  variante  de  răspuns,  tocmai  pentru  a  nu  influenţa  alegerile 
cetăţenilor. Toate răspunsurile din chestionare au fost centralizate, ierarhizate în funcţie de gradul 
de repetabilitate si expuse în graficul următor. 
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La dorinţa autorităţilor publice locale, în chestionar au fost introduse întrebări care au avut 
ca scop stabilirea gradului de prioritate al proiectelor. Analizând graficele de mai jos se observă că 
98% dintre locuitori consideră reabilitarea drumurilor comunale ca fiind importantă și foarte 
importantă. 

g 

 

 

70% dintre locuitori consideră importante lucrările de mentenanţă asupra reţelei actuale 
de iluminat public. Pentru aceasta propunem ca soluţie si introducerea de LED-uri sau tehnologii 
ecologice de iluminare la nivelul comunei. 
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Cresterea nivelului de siguranţă pe străzi prin monitorizare video sau prin realizarea de alei 
pietonale  pe  drumurile  principale  pentru prevenirea  accidentelor  de  circulaţie  sunt de  
asemenea considerate importante de către 27%  respectiv 50% dintre respodenţi. Este de 
asemenea nevoie de modernizarea   sistemului   rutier   prin   introducerea   de   indicatoare   noi,   
plăcuţe   pentru   străzi, semnalizare luminoasă în dreptul unităţilor de învăţământ (76%). 
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Este de asemenea necesara modernizarea si dotarea corespunzatoare a infrastructurii 
educationale. 
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Lipsa  locurilor  de  petrecere  a  timpului  liber  si  de  recreere  se  manifestă  în   dorinţa 
cetăţenilor de a avea cămine cultural reabilitate, capabil să acopere nevoile actuale ale 
locuitorilor. 68% dintre cei chestionaţi consideră cel puţin importantă această investiţie. 

 

h 

 

La nivelul comunei să existe un gradul ridicat de constientizare al cetăţenilor cu privire la 
achiziţionarea de utilaje pentru întreţinerea islazului comunal sau pentru deszăpeziri. 84% dintre 
locuitori consider această investiţie ca fiind importantă pentru dezvoltarea comunei Viile Satu 
Mare. 
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Asa cum reiese si din răspunsurile privitoare la starea actuală a infrastructurii de sănătate, 
în comuna Viile Satu Mare este necesară reabilitarea si dotarea corespunzătoare a dispensarului 
uman. 
98% dintre cei chestionaţi consideră importantă si foarte importantă această investiţie. 
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Reabilitarea lacaselor de cult este importanta pentru 59% dintre cei chestionati. 
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Dintre cei chestionaţi 60% sunt femei si 40% bărbaţi. Vârstele respondenţilor sunt cuprinse 
între 18 si 70 de ani, iar ponderea categoriilor de vârstă este reprezentată în graficul de mai jos. 
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32% dintre cei chestionaţi au studii gimnaziale, 50% au studii liceale sau profesionale, iar 
4% au studii superioare. 

 

s s 

 

 

Dintre locuitorii comunei Viile Satu Mare care au răspuns chestionarului privitor la 
direcţiile de dezvoltare  pentru  perioada  2014-2020,  28%  sunt  casnice, 27%  muncitori,  25%  
pensionari iar restul elevi, maistrii tehnicieni, zilieri, patroni, persoane cu studii superioare, 
vânzători. 
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Numărul mediu de persoane care locuiesc în gospodăriile din comuna Viile Satu Mare 
este de 4 persoane.  Graficul următor prezintă ponderea familiilor de 1-2 persoane, 3-4  
persoane sau mai mult de 5 persoane în locuinţele din Viile Satu Mare. 
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Media  venitului  dintr-o  gospodărie  din  Viile Satu Mare  este  de  850,18  lei  (incluzând  
salarii, pensii, chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc). 36% dintre gospodării au un 
venit de până  în  500  lei,  34%  dintre  gospodării  au  un  venit  cupris  între  500-1000  lei, 19%  
dintre gospodării au un venit cuprins între 1000-1500 lei iar  11% dintre gospodării au un venit 
mai mare de 1500 lei. 
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10.1. Context 

 
Directiva  2001/42/CE  privind  evaluarea  efectelor  anumitor  planuri  si  programe  asupra 

mediului (Directivă SEA – evaluare strategică de mediu) are drept obiectiv „să asigure un înalt nivel  
de  protecție  a  mediului  si  să  contribuie  la  integrarea  considerațiilor  privind  mediul  în 
elaborarea  si  adoptarea  planurilor  si  programelor  […]  asigurând  că  […]  anumite  planuri  si 
programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului fac obiectul unei evaluări ecologice”. 

În scopul sprijinirii integrării aspectelor de mediu în programele de dezvoltare rurală si în 
vederea evitării duplicării acțiunilor, evaluarea de mediu prevăzută în Directiva SEA se integrează 
direct în evaluările ex ante ale programelor de dezvoltare rurală. 
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10.2.Cerinţele Directivei SEA 
 

Obligatia  juridică  de a  efectua  o evaluare  de  mediu  se aplică programelor  de  dezvoltare 
rurală  în  principal  în  temeiul  articolului  3  alineatul  (2)  litera  (a)  din  Directiva  SEA,  care 
precizează  că  o  evaluare  de  mediu  se  realizează  pentru  toate  planurile  si  programele  care  
sunt elaborate pentru agricultură, silvicultură, pescuit (si anumite alte sectoare) si care definesc 
cadrul deciziilor ulterioare de autorizare a proiectelor enumerate în Directiva EIA5. 

Evaluarea ecologică strategică prevăzută de Directiva SEA trebuie să ia forma unui raport 
de mediu care să se concentreze, printre altele, asupra efectelor semnificative posibile scontate 
ale programelor de dezvoltare rurală asupra mediului. În această privință, informațiile care trebuie 
să fie prezentate în acest raport sunt detaliate: 

a) un rezumat al contiinutului, principalele obiective ale planului sau programului și 
legăturile lor cu alte planuri si programe relevante; 

b)  aspecte relevante ale situaţiei ecologice existente şi evoluţia sa probabilă fără punerea 
în aplicare a planului sau programului; 

c)  caracteristicile de mediu ale zonelor care pot fi afectate semnificativ; 

 d) orice problemă de mediu existentă care este relevantă pentru plan sau program, 
inclusiv, în special, cele care sunt legate de orice zonă de importanță specială pentru mediu, cum 
ar fi zonele desemnate în conformitate cu Directivele 79/409/CEE si 92/43/CEE; 

e)  obiectivele  de  protecție a  mediului,  stabilite la  nivel  internațional,  comunitar  sau 
de  stat membru, care sunt relevante pentru plan sau program si modul în care acele obiective si 
orice considerații de mediu au fost luate în calcul în timpul elaborării lui; 

f)   posibilele  efecte  semnificative  asupra mediului, inclusiv asupra  unor chestiuni  cum  
ar  fi biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii de climă, 
bunuri  materiale,  patrimoniul  cultural,  inclusiv  patrimoniul  arheologic  si  arhitectural, peisajele 
si interacțiunile între acesti factori; 

g) măsurile preconizate pentru prevenirea, reducerea şi pe cât posibil, echilibrarea oricăror 
efecte adverse asupra mediului prin punerea în aplicare a planului sau programului; 

h)  o descriere a motivelor de selectare a alternativelor preconizate si o descriere a modului 
în care s-a făcut evaluarea, inclusiv orice dificultate întâlnită (cum ar fi deficiențe tehnice sau lipsa 
de cunostințe teoretice în domeniu) în colectarea informațiilor solicitate; 

i)  o descriere a măsurilor preconizate referitoare la monitorizarea; 

j)  un rezumat netehnic al informațiilor menționate la punctele de mai sus. 
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De  asemenea,  Directiva  SEA  prevede  consultarea  autorităților  competente  ale  statelo 
r membre  care  au  responsabilități  în  materie  de  mediu,  precum  si  a  publicului  (inclusiv  a  
ONG- urilor pertinente) care pot fi afectate sau interesate în mod specific de efectele de mediu 
legate de punerea în aplicare a programului. 

Consultările trebuie să ofere ocazia de a exprima cât mai curând posibil opinii cu privire la 
proiectul de program si la raportul de mediu. 

În  cele  din  urmă,  procedurile  de  monitorizare  trebuie  să  garanteze  urmărirea  efectelor 
semnificative ale punerii în aplicare a programului. 

Autoritățile  de  program  răspund  pe  deplin  de  calitatea  raportului  de  mediu,  inclusiv  
de organizarea consultărilor, de luarea în calcul a raportului de mediu si a rezultatelor consultărilor 
în luarea deciziilor, precum si de furnizarea de informații în ceea ce priveste decizia. 
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10.3  Integrarea dispozitiilor Directivei SEA în evaluarea ex ante 
  

Regulamentul  (CE)  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din 
FEADR prevede pentru noua perioadă de programare efectuarea a unei evaluări de mediu 
detaliate în contextul evaluării ex ante pentru fiecare program de dezvoltare rurală. 

Ca  parte  a  dezvoltării  strategiei  de  program,  statele  membre  au  obligația  să  evalueze 
situația  existentă  a  zonei  geografice  care poate  fi  vizată  de  program,  folosind  date  
cuantificate, subliniind punctele tari și punctele slabe, disparitățile, nevoile și lacunele, precum și 
potențialul de dezvoltare  rurală  pe  baza  indicatorilor  de  referință  relevanți.  În cazul gestionării 
mediului și a terenurilor, proiectele de norme pentru punerea în aplicare prevăd următoarele 
cerințe: 

Gestionarea mediului și a terenurilor: 

 handicapurile  care  afectează  exploatațiile  situate  în  zonele  amenințate  de  
abandon  și  de marginalizare; 

 descriere de ansamblu a biodiversității centrată pe agricultură și pe sectorul 
forestier și ținând seama de sisteme agricole și silvicole de mare valoare naturală, 
precum și punerea în aplicare  

 descriere a calității și cantității apelor, 
 rolul agriculturii în utilizarea și poluarea apelor și punerea în aplicare a directivelor 

–cadru privind nitrații și apa; 
 poluarea atmosferică și schimbările climatice și legăturile acestora cu agricultura; 
 emisiile de gaze cu efect de seră și de amoniac, precum și legăturile cu diferitele 

planuri de acțiune sau inițiative luate de statul membru sau de regiune pentru a 
contribui la atingerea obiectivelor  definite  la  nivel  internațional,  inclusiv  în  codul  
de  bune  practici  pentru reducerea emisiilor de amoniac (convenția privind 
poluarea atmosferică transfrontalieră la mare distanță); utilizarea bioenergiilor; 
descrieri ale calității solului (eroziune hidraulică și eoliană, materii organice, 
poluare), precum și protecția, utilizarea pesticidelor, agricultura ecologică  și  
bunăstarea  animalelor;  întinderea  zonelor  forestiere  de  ridicat  sau  mediu, 
modificarea mediei anuale a acoperirii forestiere. 

Descrierile elementelor menționate anterior trebuie să fie susținute prin date cuantificate. 

Temele prioritare de mediu în privința cărora se așteaptă ca statele membre să elaboreze 
măsuri de dezvoltare rurală adecvate sunt menționate în „Orientările strategice pentru 
dezvoltarea rurală care definesc trei domenii prioritare la nivelul UE, și anume biodiversitatea și 
conservarea sistemelor agricole și silvicole de mare valoare naturală, apa și schimbările climatice. 

În ceea ce privește cerințele evaluării strategice de mediu se regasesc trei dintre sarcinile 
cheie ale evaluării ex ante sunt: 
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(1)   Evaluarea   solidității   analizei   situației   inițiale,   identificarea   nevoilor   și   definirea 
strategiei. 

(2) Analizarea efectelor de mediu anticipate ale programelor de dezvoltare rurală în raport 
cu domeniile prioritare, dar și în raport cu alte aspect de mediu relevante. 

(3)   Întrucât   pentru   o   serie   amplă   de măsuri (de exemplu, ajutor pentru investiții, 
indemnizații compensatorii, măsuri de agromediu) respectarea standardelor obligatorii este 
necesară   în   mod   explicit,   evaluarea   de   mediu   trebuie   să   identifice   de   asemenea 
conformitatea sau conflictele măsurii în raport cu aceste standarde de mediu. 

„Cadrul  comun  de  monitorizare  și  de  evaluare”  (CCME)  stabilește  dispozițiile  pentru 
indicatorii  de  referință  relevanți  privind  mediul,  care  trebuie  să  fie  stabiliți  pentru  măsurarea  
și evaluarea progreselor realizate în timp în cadrul acestor domenii prioritare: 

– Pentru analiza de referință, s-a alcătuit o listă detaliată a indicatorilor de context și de 
impact aferenți. 

–  Pentru evaluarea efectelor de mediu ale programelor, trebuie stabiliți la nivel de 
program patru  indicatori  comuni  de  mediu  obligatorii,  orientați  în  mod  specific  înspre  
evaluarea impactului  programelor  de  dezvoltare  rurală  asupra  diversității,  zonelor  de  mare 
va loare naturală, calității apei și schimbărilor climatice. 

–   Dincolo de utilizarea lor pentru o evaluare strategică de mediu în contextul evaluărilor 
ex  ante,  acești  indicatori  vor  permite,  pe  întregul  ciclu  de  viață  al  programului,  o monitorizare 
continuă a situației de mediu în zona vizată de program. 
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10.4.Acţiunile care trebuie întreprinse 

  

 Pentru a îndeplini pe deplin cerințele Directivei SEA și cerințele conexe din regulamentul 
FEADR, autoritățile de programare vor trebui să garanteze următoarele: 

 
 Evaluarea  de  mediu  a  programelor  de  dezvoltare  rurală  va  fi  efectuată  la  

nivel  de program  și  se  va  concentra  asupra  zonei  geografice  vizate  de  program. 
Raportul de mediu necesar va fi integrat într-un capitol specific al raportului de 
evaluare ex ante. 

 Evaluarea ex ante va fi efectuată de  evaluatori  independenți.  În cadrul procedurii 
de achiziții publice pentru selectarea evaluatorilor independenți, statele membre 
trebuie să ia în considerare cerințele necesare privind competența în domeniul 
mediului.  

 Acestea trebuie să fie detaliate în mod corespunzător conform mandatului evaluării 
ex ante. 

 Consultările   „autoritățile   de   mediu   cu   responsabilități   în   acest   domeniu”,   
ale „publicului afectat sau care poate fi afectat, sau care este interesat în luarea de 
decizii”, precum  și  consultările  transfrontaliere  vor  fi  organizate  de  autoritățile  
de  program. Evaluatorii  ex  ante  se  vor  implica  în  procesul  de  consultare  la  
cererea  autorității  de program competente. 

 Evaluatorii  ex  ante  vor  evalua  efectele  de  mediu  anticipate   ale  programelor  
de dezvoltare  rurală,  în  special,  dar  nu  exclusiv,  în  ceea  ce  privește  cele  trei  
domenii prioritare identificate în „orientările strategice pentru dezvoltare rurală”. 

 Conform cerinței de a respecta standardele obligatorii în materie de mediu, 
evaluatorii ex  ante trebuie  să  analizeze  modul în  care  statele  membre  au  
garantat  conformitatea programelor cu aceste standarde (sau au evitat conflictele 
cu acestea). 

 De asemenea, evaluatorii ex ante vor stabili măsura în care cadrul de reglementare 
î n vigoare  privind  mediul  (inclusiv  ecocondiționalitatea,  standardele  de  mediu  
minime etc.) poate  diminua  orice  efect  negativ  asupra  mediului,  în  urma  punerii  
în  aplicare  a programului. 

 Evaluatorii  ex  ante  vor  sprijini  identificarea  și  vor  face  evaluarea  indicatorilor  
de mediu, precum și a sistemului pus în funcțiune pentru estimarea efectelor de 
mediu ale 

 Programelor de dezvoltare rurală și, după caz, vor propune modificări. 
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10.5. Direcţiile principale ale strategiei de mediu 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Modernizarea agriculturii - În această direcție au fost evidențiate trei categorii de 
activități: modernizarea lanțurilor valorice, restructurarea și modernizarea 
învățămîntului   și   cercetărilor   agricole,   asigurarea   accesului   la   finanțe, 
infrastructură și piețe. 

 Asigurarea gestiunii durabile a resurselor naturale - În acest sens, urmează a fi   
promovate   metodele   ecologice   de   gestionare   a   resurselor   naturale, 
promovarea produselor și tehnologiilor cu impact redus de mediu, susținerea 
măsurilor de adaptare la consecințele schimbării climei. 

 Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural - Vor fi susținute investițiile în 
infrastructură,  rețele,  drumuri;  vor  fi  susținute  investițiile  în  mici  afaceri 
agricole,  iar  comunitățile  locale  vor  fi  stimulate  să  participe  la  reabilitarea 
infrastructurii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


