CAPITOLUL VI
MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI
Pentru a se asigura implementarea cu succes a strategiei, prin realizarea proiectelor
prioritare stabilite şi astfel atingerea obiectivelor stabilite, au fost identificate activităţi care ar
trebui întreprinse pe termen scurt, mediu şi lung, menţionând instituţiile responsabile. În
stabilirea planului de acţiune au fost avute în vedere acţiuni pregătitoare pentru
implementarea strategiei, acţiuni derulate pe perioada de dezvoltare şi implementare a
proiectelor, acţiuni de monitorizare a progresului implementării strategiei, evaluarea
implementării strategiei şi acţiuni corective, precum şi pregătirea pentru următoarea perioadă
de programare.
Atingerea obiectivelor strategiei este posibilă doar prin utilizarea unor importante
resurse financiare prin care se pot realiza proiectele propuse în portofoliu de proiecte
prioritare şi realizarea măsurilor necesare. Aceste sume vor fi asigurate nu doar de bugetele
locale şi centrale, dar şi prin atragerea de surse private, respectiv atragerea de asistenţă
financiară din fonduri europene sau alte surse disponibile.
Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2012-2013)
Acţiuni
Aprobarea strategiei în cadrul CJ SM prin hotărâre de CJ
Susţinerea proiectelor aflate în implementare în actuala perioadă de
programare
Realizarea şi punerea în aplicare a unor planuri de acţiune specifice ale
UATurilor pentru implementarea proiectelor propuse la nivel local
Realizarea/actualizarea unor studii de profunzime a diferitelor aspecte
sectoriale legate de dezvoltarea judeţului, cu prioritate în domeniul
turismului, :
- Analiza validităţii UTP-urilor şi a potenţialilor poli de creştere
- Specializare funcţională a teritoriului (identificarea sectoarelor
prioritare în diferite zone ale judeţului – UTP-uri sau
microregiuni), studiu de benchmarking
- Master plan în domeniul turismului
- Studii de piaţă privind valorificarea potenţialului agricol al
fiecărei zone
- Evaluarea potenţialului de aglomerare (cluster) la nivelul
întregului teritoriu judeţean

-

Studiu pentru identificarea de idei de afaceri pentru comunităţi
Actualizarea PLAO, PLAI
Actualizare PLAM
Actualizare studiu general de trafic rutier
Studiu privind identificarea şi evaluarea potenţialului de

Responsabili
CJ SM
Beneficiarii proiectelor
aflate în derulare
Beneficiarii proiectelor
prevăzute pentru perioada
2012-2020
CJ SM
APL-uri
Instituţii de cercetare şi
învăţământ
Alte instituţiile relevante
în domeniul analizat prin
studiu (ex. ISJ, AJOFM,
APM, DSP etc.)
Mediul de afaceri
Firme de consultanţă
Parteneri din alte judeţe
din România sau din
ţările învecinate (Ungaria,
Ucraina)

producere a energiilor regenerabile
- Elaborarea studiului de fezabilitate pentru Centru logistic în
Aeroportul Satu Mare
- Studiu integrat pentru dezvoltarea nodului logistic Satu Mare
Realizarea unor site-uri pentru prezentarea rezultatelor studiilor
CJ SM
realizate
APL-uri
Alte instituţiile relevante
în domeniul analizat prin
studiu
Elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare locală pentru
APL-uri
toate UATurile din judeţ astfel încât să fie acoperită perioada de timp
Microregiuni
până în 2020 şi corelarea acestora cu strategia de la nivel judeţean
ADI-uri
GAL-uri
Firme de consultanţă
Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism,
CJ SM
cu prioritate a Planului de amenajare a teritoriului judeţului Satu Mare APL-uri
Firme de consultanţă
Pregătirea documentaţiilor necesare pentru a aduce proiectele din lista CJ SM
de proiecte prioritare a judeţului în stadiu de maturitate pentru a putea APL-uri
fi depuse pentru finanţare (Pre-SF, SF, PT, plan de afaceri, cerere de
Mediul de afaceri
finanţare etc.)
Firme de consultanţă
Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru dezvoltarea şi
CJ SM
implementarea proiectelor prioritare
Beneficiarii proiectelor
prioritare
Realizarea de acorduri de parteneriate între CJ SM, APL-uri şi
CJ SM
parteneri din mediul universitar, de cercetare şi mediul de afaceri
APL-uri
pentru realizarea proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare
Mediul de afaceri
Instituţii de învăţământ şi
de cercetare
Promovarea la nivelul judeţului şi la nivelele superioare (inclusiv în
CJ SM
teritoriile învecinate din Ungaria şi Ucraina) a proiectelor prioritare la APL-uri
nivelul judeţului (crearea de parteneriate în vederea accesării de
fonduri europene)
Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari asupra surselor de
CJ SM
finanţare complementare existente pentru creşterea gradului de
APL-uri
absorbţie al fondurilor europene
Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele
CJ SM
necesare pentru implementarea proiectelor prioritare şi stabilirea
APL-uri
graficului de derulare/implementare a strategiei (includerea în bugetul
multianual a investiţiilor propuse ca fiind prioritare în vederea
pregătirii lor)
Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane pentru
CJ SM
implementarea cu succes a proiectelor prioritare
APL-uri
Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2014-2016)

Acţiuni
Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au fost finalizate
(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare)
Realizarea de parteneriate public private pentru dezvoltarea
proiectelor mari de infrastructura de la nivelul judeţului
Facilitarea implementării proiectelor prioritare (concesionare terenuri,
facilitare construcţii, facilităţi pentru capacităţi de producţie,
reducerea/înlăturarea barierelor administrative, etc.)
Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor private în domeniile prioritare şi
complementare proiectelor prioritare
Implementarea proiectelor prioritare
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional
Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din portofoliul de
proiecte prioritare şi realizarea unor rapoarte de progres

Evaluarea intermediară a strategiei
Acţiuni de întreprins pe termen lung (2017-2020)
Acţiuni
Continuarea activităţilor pe termen mediu care nu au fost finalizate
(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare)
Revizuirea strategiei pe baza evaluării şi luarea de măsuri corective
dacă e cazul
Finalizarea implementării proiectelor prioritare
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional
Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor în domeniile prioritare şi
complementare proiectelor prioritare
Pregătirea strategiei de dezvoltare a judeţului Satu Mare pentru
următoarea perioadă de programare (2020-2027)

Responsabili
Aceeaşi responsabili ca şi
pe termen scurt
CJ SM
APL-uri
Mediul de afaceri
CJ SM
APL-uri
CJ SM
APL-uri
Beneficiarii proiectelor
CJ SM împreună cu
responsabilii de proiecte
CJ SM
APL-uri
Structurile parteneriale
formate la nivelul
judeţului pentru
planificare strategică
(CPJ, grupuri de lucru
sectoriale)
CJ SM
Evaluator independent

Responsabili
Aceeaşi responsabili ca şi
pe termen mediu
CJ SM
Beneficiarii proiectelor
CJ SM împreună cu
responsabilii de proiecte
CJ SM
APL-uri
CJ SM
Structurile parteneriale
formate la nivelul
judeţului pentru
planificare strategică
(CPJ, grupuri de lucru
sectoriale)

