CAPITOLUL 10.
CONTRIBUŢIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE
10.1. Egalitatea de şanse
Politicile în domeniul egalităţii de şanse contribuie la întărirea coeziunii şi solidarităţii
sociale, fiind esenţiale pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Legislaţia
română garantează drepturi egale tuturor cetăţenilor de a participa, fără discriminare, la viaţa
economică şi socială
Strategia vizează competitivitatea economică prin sprijinirea dezvoltării afacerilor,
dezvoltarea infrastructurii moderne de afaceri şi a serviciilor, investiţii pentru îmbunătăţirea
productivităţii, promovarea inovării, răspunzând astfel cerinţei europene privind crearea de
locuri de muncă şi incluziune socială, asigurând în acest sens reducerea discriminării atâ în
favoarea femeilor dar şi a altor categorii vulnerabile: persoane cu handicap, tineri, minorităţi,
vârstnici, persoane din mediul rural, punându-se accent şi pe reconcilierea vieţii profesionale
cu viaţa de familie
Prin dezvoltarea infrastructurii de transport strategia promovează egalitatea de şanse
prin asigurarea accesului tuturor grupurilor dezavantajate teritorial la educaţie şi formare
profesională, asigurându-se astfel oportunităţi egale în ce priveşte participarea pe piaţa
muncii, la servicii de sănătate şi asistenţă socială, favorizând incluziunea socială. Prin această
strategie sunt prevăzute, de asemenea, şi măsuri privind dezvoltarea infrastructurii locale de
utilităţi, îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, de sănătate şi sociale, contribuind la
reducerea ponderea discriminării între mediul urban şi rural, privind accesul la educaţie,
servicii medicale şi de asistenţă socială.
Prin măsurile propuse pentru valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane se
urmăreşte reducerea diferenţelor în rata de ocupare, şomaj, rata de cuprindere în învăţământul
de la toate nivelele. Prin obiectivul privind reducerea dezechilibrelor şi creşterea integrării
sociale la nivelul judeţului se urmăreşte asigurarea egalităţii de şanse pentru toate categoriile
de grupuri dezavantajate, ceea ce presupune promovarea accesului nediferenţiat la servicii de
calitate privind educaţia şi formarea, servicii medicale de calitate şi servicii de asistenţă
socială pentru întreaga populaţie a judeţului.
Având în vedere că strategia pune accent pe dezvoltarea unor sectoare prioritare, cu
potenţial economic, se urmăreşte creşterea ocupării forţei de muncă în aceste sectoare şi
creşterea nivelului de salarizare, precum şi favorizarea incluziunii minorităţilor etnice prin
valorificarea potenţialului din zonele cu specific etnic particular.
Putem spune deci că strategia de dezvoltare a judeţului Satu Mare respectă principiul
egalităţii de şanse prin toate obiectivele, măsurile şi proiectele propuse şi se vor lua măsuri şi
pe perioada de implementare a acesteia pentru asigurarea accesibilităţii beneficiarilor finali
fără discriminare pe criteriu de sex, rasă, origine etnică, religie, vârstă, dizabilităţi sau
orientare sexuală.

10.2 Dezvoltare durabilă
Dezvoltarea durabilă se fundamentează pe considerentul că dezvoltarea trebuie să
răspundă nevoilor prezente fără a le afecta pe cele ale generaţiilor viitoare. Aceasta are în
vedere trei dimensiuni: economică, socială şi de mediu. Astfel, Strategia europeană privind
dezvoltarea durabilă urmăreşte creşterea nivelului de protecţie a mediului, o mai mare
egalitate şi coeziune socială. Toate cele trei aspecte sunt avute în vedere şi în cadrul strategiei
de dezvoltare propusă pentru judeţul Satu Mare.
Măsurile prevăzute a fi implementate în cadrul acestei strategii au o contribuţie
semnificativă la dezvoltarea durabilă a judeţului, începând cu obiectele privind creşterea
competitivităţii economice în industrie şi servicii şi dezvoltarea mediului antreprenorial,
creşterea competitivităţii sectorului turistic, creşterea valorii adăugate a activităţilor
economice din sectorul agricol, trecând la valorificarea resurselor energetice regenerabile,
dezvoltarea infrastructurii suport pentru crelterea economică şi dezvoltarea echilibrată şi
ajungând la valorificare resurselor umane şi dezvoltarea durabilă prin protejarea mediului.
În cadrul obiectivelor privind dezvoltarea economică se încurajează creşterea
productivităţii, a gradului de specializare şi inovare, realizarea produselor cu valoare adăugată
ridicată, dezvoltarea unui turism durabil, reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor de
interes cultural, dezvoltarea de mărci locale, investiţii în tehnologii performante şi
promovarea inovării în servicii şi în procesul de producţie agricolă, fiind încurajată producţia
ecologică şi promovarea şi urmărirea respectării cerinţelor UE referitoare la mediu, apă,
sănătate. Aceste măsuri vor duce la stimularea utilizării tehnologiilor nepoluante, având un
efect benefic asupra mediului prin reducerea efectelor investiţiilor realizate asupra mediului.
Un obiectiv distinct este cel privind valorificarea resurselor energetice regenerabile,
prin promovarea consumului redus de energie, valorificarea surselor regenerabile şi a
tehnologiilor alternative asigurându-se astfel, eficienţa energetică şi utilizarea durabilă a
energiei.
Prin măsurile privind dezvoltarea infrastructurii se asigură diminuarea impactului
transporturilor asupra mediului, prin creşterea accesibilităţii şi promovarea intermodalităţii
(utilizarea unor mijloace de transport mai puţin poluante), creşterea accesului la destinaţiile de
interes economic şi turistic, decongestionarea traficului, creşterea siguranţei rutiere şi
reducerea poluării. Este prevăzută şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare,
lucru care contribuie la dezvoltarea accesului la utilităţi a tuturor cetăţenilor judeţului, prin
respectarea principiului dezvoltării durabile.
Fără o politică de protecţie a mediului nu putem vorbi de dezvoltare durabilă, prin
urmare, strategia de dezvoltare a judeţului are în vedere obiective privind asigurarea calităţii
factorilor de mediu, protecţia biodiversităţii, a patrimoniului cultural şi peisajului, asigurarea
dezvoltării rurale durabile, reducerea riscurilor şi asigurarea unui management eficient al
deşeurilor, inclusiv măsuri privind responsabilizarea cetăţenilor privind protecţia mediului.
Aceste investiţii vor contribui atât la creşterea calităţii vieţii, cât şi la stimularea creşterii
economice.

Aspectele sociale cuprinse în conceptul de dezvoltare durabilă, sunt surprinse în cadrul
strategiei de dezvoltare a judeţului prin obiective şi măsuri destinate creşterii gradului de
ocupare, a integrării pe piaţa muncii, a nivelului de instruire al populaţiei şi asigurarea
accesului tuturor categoriilor de populaţie la educaţie şi formare profesională, dezvoltarea
educaţiei civice, ecologice, sprijinirea dezvoltării serviciilor de sănătate şi asistenţă socială,
promovarea incluziunii sociale.
10.3. Societatea informaţională
Trecerea la o societate informaţională şi la o economie bazată pe cunoaştere, prin
utilizarea tehnologiilor digitale şi a internetului, contribuie la maximizarea beneficiilor pentru
societate, creşterea productivităţii şi competitivităţii şi a locurilor de muncă. Politica UE în
acest domeniu are în vedere mai multe aspecte: telecomunicaţiile, dezvoltarea tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor, competitivitatea industriei, dezvoltarea reţelelor de transport,
energie şi telecomunicaţii.
Strategia de la nivelul judeţului Satu Mare cuprinde măsuri care vizează dezvoltarea
infrastructurii TIC ca şi infrastructură suport pentru creşterea competitivităţii economice în
industrie şi servicii, a turismului şi agriculturii.
Utilizarea instrumentelor informatice este deosebit de importantă pentru promovarea
turismului, motiv pentru care, în cadrul strategiei s-a prevăzut realizarea unui sistem de
coordonare şi informare turistică, a unor baze de date privind atracţiile turistice, promovarea
serviciilor turistice pe internet, utilizarea tehnologiilor informaţionale pentru informare şi
promovare.
Strategia promovează utilizarea instrumentelor TIC şi în domeniul mediului pentru
monitorizarea factorilor de mediu şi conştientizarea şi educaţia ecologică a populaţiei.
În cadrul obiectivului privind întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice din
judeţ se prevăd măsuri pentru creşterea inovării şi implementării de soluţii inovatoare la
nivelul administraţiei judeţene pentru susţinerea antreprenotriatului şi parteneriatelor, prin
implementarea unor soluţii de tip e-guvernare.

