CAPITOLUL IV
COERENŢA ŞI CONFORMITATEA CU POLITICILE NAŢIONALE ŞI EUROPENE
Pornind de la justificarea strategiei şi a obiectivelor adoptate şi ţinând cont de orientările strategice comunitare, naţionale şi
regionale pentru perioada de programare în curs 2007-2013, dar şi de priorităţile în discuţie pentru următoarea perioadă de programare
2014-2020, s-a realizat un tabel sintetic care prezintă coerenţa strategiei propuse pentru judeţul Satu Mare până în 2020, cu politicile şi
strategiile de la nivel european, naţional şi ale regiunii de dezvoltare Nord-Vest.
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Strategii europene

Strategii naţionale

Strategii
regionale
ale Strategia judeţului Satu Mare
regiunii de dezvoltare NordVest

Strategia EUROPA
2020:
obiectivul
general
Transformarea
UE
într-o
economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.

Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013:
prioritatea
1.
Creşterea
competitivităţii
economice
şi
dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaştere

Cadru Regional Strategic de
Dezvoltare 2007-2013 pentru
Regiunea
Nord-Vest
(Transilvania
de
Nord):
obiectivul
1.
Creşterea
atractivităţii
regiunii
prin
îmbunătăţirea competitivităţii
activităţilor
inovatoare
în
scopul obţinerii unor produse
cu valoare adăugată ridicată

„O Uniune a inovării” pentru a
îmbunătăţi condiţiile-cadru şi
accesul la finanţările pentru
cercetare şi inovare, astfel încât
să se garanteze posibilitatea
transformării ideilor inovatoare
în produse şi servicii care
creează creştere şi locuri de
muncă;

Conceptul
Strategic
de
Dezvoltare Teritorială România
2030: obiectivul 3. Structurarea
şi dezvoltarea echilibrată a
reţelei de localităţi urbane şi
obiectivul
8.
Creşterea
competitivităţii teritoriale

Cadrul Strategic Naţional de
Referinţă
2007-2013:
prioritatea
1.
Creşterea
competitivităţii pe termen lung
a economiei româneşti

Documentul de programare pe
competitivitate
economică
2007-2013
Regiunea
Transilvania de Nord

Programul
Operaţional
Sectorial
Creşterea
Competitivităţii
Economice
„O agendă digitală pentru 2007-2013: obiectivul general
Europa” pentru a accelera Creşterea
productivităţii
dezvoltarea
serviciilor
de întreprinderilor româneşti, în
internet de mare viteză şi
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OV 1 Creşterea competitivităţii
economice în industrie şi
servicii şi dezvoltarea mediului
antreprenorial

pentru a valorifica beneficiile
pe care le oferă o piaţă digitală
unică
gospodăriilor
şi
întreprinderilor;

conformitate cu principiile
dezvoltării
durabile
şi
reducerea
decalajelor
comparative cu productivitatea
medie a UE

„O
politică
industrială
adaptată erei globalizării”
pentru a îmbunătăţi mediul de
afaceri, în special pentru IMMuri, şi a sprijini dezvoltarea
unei baze industriale solide și
durabile în măsură să facă faţă
concurenţei la nivel mondial;

Programul
Operaţional
Regional
2007-2013:
axa
prioritară
1.
Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere şi axa
prioritară
4.
Consolidarea
mediului de afaceri regional şi
local

Strategia EUROPA
2020:
obiectivul
general
Transformarea
UE
într-o
economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.

Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013:
prioritatea
1.
Creşterea
competitivităţii
economice
şi
dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaştere
Programul
Operaţional
Regional 2007-2013: obiectivul
specific
5.
Creşterea
contribuţiei
turismului
la
dezvoltarea Regiunilor.

Planului
pentru
„O Uniune a inovării” pentru a Master
Dezvoltarea
Turismului
din
îmbunătăţi condiţiile-cadru şi
accesul la finanţările pentru România 2007-2026: obiectivul

Cadru Regional Strategic de
Dezvoltare 2007-2013 pentru
Regiunea
Nord-Vest
(Transilvania
de
Nord):
obiectivul
1.
Creşterea
atractivităţii
regiunii
prin
îmbunătăţirea competitivităţii
activităţilor
inovatoare
în
scopul obţinerii unor produse
cu valoare adăugată ridicată
Document Regional Sectorial
de
Programare
pentru
Dezvoltarea Turismului în
Regiunea Nord-Vest 20074

OV 2 Creşterea competitivităţii
sectorului turistic, cu prioritate
în turismul de sănătate şi cel
cultural

cercetare şi inovare, astfel încât
să se garanteze posibilitatea
transformării ideilor inovatoare
în produse şi servicii care
creează creştere şi locuri de
muncă;
„O agendă digitală pentru
Europa” pentru a accelera
dezvoltarea
serviciilor
de
internet de mare viteză şi
pentru a valorifica beneficiile
pe care le oferă o piaţă digitală
unică
gospodăriilor
şi
întreprinderilor;
Strategia EUROPA
2020:
obiectivul
general
Transformarea
UE
într-o
economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.

general
Transformarea
României într-o destinaţie
turistică de calitate pe baza
patrimoniului său natural şi
cultural care să corespundă
standardelor Uniunii Europene
privind furnizarea produselor şi
serviciilor şi realizarea unei
dezvoltări durabile din punct de
vedere al mediului sectorului
turistic
într-un
ritm
de
dezvoltare
superior
altor
destinaţii turistice din Europa

2013:
obiectiv
general
Creşterea
competitivităţii
sectorului
turistic
prin
modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii şi serviciilor
turistice, inclusiv investiţii în
crearea de noi atracţii turistice

Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013:
prioritatea
5.
Dezvoltarea economiei rurale şi
creşterea productivităţii în
sectorul agricol

Cadru Regional Strategic de
Dezvoltare 2007-2013 pentru
Regiunea
Nord-Vest
(Transilvania
de
Nord):
obiectivul
4.
Promovarea
durabile
şi
Cadrul Strategic Naţional de dezvoltării
diversificarea
activităţilor
din
Referinţă
2007-2013:
prioritatea
5.
Promovarea mediul rural
dezvoltării
teritoriale
echilibrate

Naţional
de
„O Uniune a inovării” pentru a Programul
Dezvoltare
Rurală
2007-2013:
îmbunătăţi condiţiile-cadru şi
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OV 3 Creşterea
valorii
adăugate
a
activităţilor
economice din sectorul agricol
şi dezvoltarea rurală

accesul la finanţările pentru
cercetare şi inovare, astfel încât
să se garanteze posibilitatea
transformării ideilor inovatoare
în produse şi servicii care
creează creştere şi locuri de
muncă;

obiectivul general 1. Creşterea
competitivităţii
sectoarelor
agro-alimentar şi forestier,
obiectivul
general
2.
Îmbunătăţirea
mediului
şi
spaţiului rural şi obiectivul
general
3.
Încurajarea
diversificării economiei rurale
„O agendă digitală pentru şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
Europa” pentru a accelera din spaţiul rural
dezvoltarea
serviciilor
de
internet de mare viteză şi
pentru a valorifica beneficiile
pe care le oferă o piaţă digitală
unică
gospodăriilor
şi
întreprinderilor;
COM(2010)
672
Politica
Agricolă Comună: obiectivele
strategice
1.
Producţia
alimentară
viabilă,
2.
Managementul
durabil
al
resurselor naturale şi 3.
Dezvoltarea
teritorială
echilibrată
Strategia EUROPA
2020: Planul Naţional de Dezvoltare Cadru Regional Strategic de OV 4 Valorificarea resurselor
obiectivul
general 2007-2013:
prioritatea
1. Dezvoltare 2007-2013 pentru energetice regenerabile
Transformarea
UE
într-o Creşterea
competitivităţii Regiunea
Nord-Vest
6

economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.
„O Europă eficientă din
punctul de vedere al utilizării
resurselor” pentru a permite
decuplarea creşterii economice
de utilizarea resurselor, pentru
a sprijini trecerea la o economie
cu emisii scăzute de carbon,
pentru a creşte utilizarea
surselor
regenerabile
de
energie, pentru a moderniza
sectorul transporturilor şi a
promova eficienţa energetică;
Strategia EUROPA
2020:
obiectivul
general
Transformarea
UE
într-o
economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a

economice
şi
dezvoltarea (Transilvania
de
Nord):
economiei bazate pe cunoaştere obiectivul
1.
Creşterea
atractivităţii
regiunii
prin
Programul
Operaţional
Sectorial
Creşterea îmbunătăţirea competitivităţii
inovatoare
în
Competitivităţii
Economice activităţilor
2007-2013: obiectivul specific scopul obţinerii unor produse
5.
Creşterea
eficienţei cu valoare adăugată ridicată
energetice
şi
dezvoltarea
durabilă a sistemului energetic,
prin
promovarea
surselor
regenerabile de energie

Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013:
prioritatea
6.
Diminuarea disparităţilor de
dezvoltare între regiunile ţării

Cadru Regional Strategic de
Dezvoltare 2007-2013 pentru
Regiunea
Nord-Vest
(Transilvania
de
Nord):
obiectivul
4.
Promovarea
dezvoltării
durabile
şi
diversificarea activităţilor din
mediul rural
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OV
5
Reducerea
dezechilibrelor şi creşterea
integrării sociale la nivelul
judeţului

asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.
„Platforma europeană de
combatere a sărăciei” pentru a
garanta coeziunea socială şi
teritorială,
astfel
încât
beneficiile creşterii şi locurile
de muncă să fie distribuite
echitabil, iar persoanelor care
se confruntă cu sărăcia și
excluziunea socială să li se
acorde posibilitatea de a duce o
viaţă demnă şi de a juca un rol
activ în societate.
Strategia EUROPA
2020:
obiectivul
general
Transformarea
UE
într-o
economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.

Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013:
prioritatea
4.
Dezvoltarea resurselor umane,
promovarea ocupării şi a
incluziunii sociale şi întărirea
capacităţii administrative

Programul
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013:
obiectivul general dezvoltarea
capitalului uman şi creşterea
„Tineretul în mişcare” pentru a competitivităţii, prin corelarea
consolida
performanţa educaţiei şi învăţării pe tot

Cadru Regional Strategic de OO
1
Valorificarea
şi
Dezvoltare 2007-2013 pentru dezvoltarea resurselor umane
Regiunea
Nord-Vest
(Transilvania
de
Nord):
obiectivul
3.
Dezvoltarea
resurselor
umane
pentru
creşterea gradului de ocupare
pe
piaţa
muncii,
prin
modernizarea învăţământului,
dezvoltarea
de
abilităţi
antreprenoriale şi promovarea
educaţiei adulţilor şi a formării
continue
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sistemelor de educaţie şi pentru parcursul vieţii cu piaţa muncii
a facilita intrarea tinerilor pe şi asigurarea de oportunităţi
piaţa muncii;
sporite pentru participarea
viitoare pe o piaţă a muncii
„O agendă pentru noi modernă, flexibilă şi inclusivă a
competenţe şi noi locuri de 1.650.000 de persoane
muncă” pentru a moderniza
pieţele muncii şi a oferi mai
multă autonomie cetăţenilor,
prin dezvoltarea competenţelor
acestora pe tot parcursul vieţii
în vederea creşterii ratei de
participare pe piaţa muncii şi a
unei mai bune corelări a cererii
şi a ofertei în materie de forţă
de muncă, inclusiv prin
mobilitatea profesională;

Document
Regional
De
Programare
Dezvoltarea
Resurselor Umane Transilvania
de Nord 2007-2013: obiectivul
general Dezvoltarea resurselor
umane
pentru
creşterea
gradului de ocupare pe piaţa
muncii, prin modernizarea
învăţământului, dezvoltarea de
abilităţi
antreprenoriale
şi
promovarea educaţiei adulţilor
şi a formării continue
Planul Regional de Acţiune
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă şi Incluziune Socială
PRAO 2009-2013 Regiunea
Nord-Vest: obiectiv general
Creşterea
investiţiilor
în
capitalul uman al regiunii
Nord-Vest, pentru asigurarea
unei forţe de muncă bine
instruite, cu un nivel de
calificare ridicat, competitivă şi
dinamică, bine adaptată la o
piaţă a muncii flexibilă şi
incluzivă,
susţinută
de
parteneriate eficiente
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Planul Regional de Acţiune
pentru
Învăţământul
profesional şi Tehnic PRAI
2009-2013 Regiunea NordVest:
Creşterea
calităţii
educaţiei şi formării continue
prin TVET şi dezvoltarea
produselor educaţionale pentru
adulţi
Strategia EUROPA
2020:
obiectivul
general
Transformarea
UE
într-o
economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.

Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013:
prioritatea
2.
Dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii de transport
Programul
Operaţional
Sectorial Transporturi 20072013:
obiectivul
general
promovarea, în România a unui
sistem de transport durabil, care
să permită deplasarea rapidă,
eficientă şi în condiţii de
siguranţă a persoanelor şi
bunurilor, la servicii de un
nivel
corespunzător
standardelor europene, la nivel
naţional, în cadrul Europei,
între şi în cadrul regiunilor

Cadru Regional Strategic de
Dezvoltare 2007-2013 pentru
Regiunea
Nord-Vest
(Transilvania
de
Nord):
obiectivul
2.
Creşterea
accesibilităţii regiunii prin
îmbunătăţirea infrastructurilor
regionale, ca suport pentru
susţinerea
activităţilor
economice şi sociale din polii
de dezvoltare ai regiunii
Documentul de Programare în
Domeniul Transporturilor –
Transilvania de Nord 20072013:
obiectivul
general
Securizarea conectării regiunii
la coridoarele de transport
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OO
2
Dezvoltarea
infrastructurii suport pentru
creşterea
economică
şi
dezvoltarea echilibrată

României.

europene,
dezvoltarea
Programul
Operaţional echilibrată a modalităţilor de
şi
asigurarea
Sectorial
Creşterea transport
Competitivităţii
economice intermodalităţii
2007-2013: obiectivul specific Document Regional Sectorial
2. Crearea unui mediu favorabil de
Programare
pentru
dezvoltării
durabile
a Dezvoltarea Turismului în
întreprinderilor şi obiectivul Regiunea Nord-Vest 2007specific
4.
Valorificarea 2013: obiectiv 2 Modernizarea
potenţialului
tehnologiei şi dezvoltarea infrastructurii
informaţiei şi comunicaţiilor şi turistice
aplicarea acestuia în sectorul
public (administraţie) şi cel
privat (întreprinderi, cetăţeni)
Strategia EUROPA
2020:
obiectivul
general
Transformarea
UE
într-o
economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.

Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013:
prioritatea
3.
Protejarea şi îmbunătăţirea
calităţii mediului
Strategia naţională şi Planul de
acţiune pentru conservarea
biodiversităţii 2010-2020

Cadru Regional Strategic de OO 3 Dezvoltarea durabilă prin
Dezvoltare 2007-2013 pentru protejarea mediului
Regiunea
Nord-Vest
(Transilvania
de
Nord):
obiectivul
2.
Creşterea
accesibilităţii regiunii prin
îmbunătăţirea infrastructurilor
regionale, ca suport pentru
susţinerea
activităţilor
economice şi sociale din polii
de dezvoltare ai regiunii

Programul
Operaţional
Sectorial Mediu 2007-2013:
obiectivul general reducerea
„O Europă eficientă din decalajului
existent
între
punctul de vedere al utilizării Uniunea Europeană şi România Documentul de Programare
resurselor” pentru a permite
Regional în Domeniul Mediului
11

decuplarea creşterii economice
de utilizarea resurselor, pentru
a sprijini trecerea la o economie
cu emisii scăzute de carbon,
pentru a creşte utilizarea
surselor
regenerabile
de
energie, pentru a moderniza
sectorul transporturilor şi a
promova eficienţa energetică

cu privire la infrastructura de Regiunea
Nord-Vest
mediu atât din punct de vedere Transilvania de Nord 2007cantitativ, cât şi calitativ
2013:
obiectiv
general
Strategia
Naţională
de Dezvoltarea durabilă a regiunii
Prevenire a Situaţiilor de Nord-Vest

Strategia EUROPA
2020:
obiectivul
general
Transformarea
UE
într-o
economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.

Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013:
prioritatea
6.
Diminuarea disparităţilor de
dezvoltare între regiunile ţării

Urgenţă

Regulamentul
privind
prevenirea
şi
gestionarea
situaţiilor de urgenţă specifice
Directiva
2007/60/CE
a riscului de cutremure şi/sau
Parlamentului European şi a alunecări de teren
Consiliului din 23 octombrie
2007 privind evaluarea şi Strategia de management al
gestionarea
riscurilor
la riscului la inundaţii
inundaţii

Programul Operaţional de
Cooperare
Transfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013:
obiectivul general Apropierea
persoanelor, comunităţilor şi
agenţilor economici din zona
Programul
de
cooperare de frontieră pentru a facilita
interregională
INTERREG dezvoltarea comună a zonei de

Cadru Regional Strategic de OO 4 Cooperare teritorială
Dezvoltare 2007-2013 pentru
Regiunea
Nord-Vest
(Transilvania
de
Nord):
obiectivul general Creşterea
economiei
regionale
prin
dezvoltare
policentrică
şi
specializare funcţională pentru
diminuarea disparităţilor intraşi inter-regionale, la nivel
economic, social şi de mediu şi
creşterea standardului de viaţă
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IVC:
obiectivul
general
Îmbunătăţirea
eficacităţii
politicilor
de
dezvoltare
regională în domeniile inovării,
economiei
cunoaşterii,
mediului şi prevenirii riscurilor
şi contribuirea la modernizarea
economiei
şi
creşterea
competitivităţii Europei
Programul
de
cooperare
transnaţională
Sud
Estul
Europei: obiectivul general
Îmbunătăţirea
procesului
integrării teritoriale, economice
şi sociale şi contribuirea la
coeziune,
stabilitate
şi
competitivitate prin dezvoltarea
de parteneriate transnaţionale şi
acţiuni comune în domenii de
importanţă strategică.

cooperare,
bazându-se
pe regional
avantajele
cheie
specifice Planul Regional de Acţiune
regiunii de graniţă
pentru Ocuparea Forţei de
Programul Operaţional de Muncă şi Incluziune Socială
Cooperare
Transfrontalieră PRAO 2009-2013 Regiunea
Ungaria-Slovacia-RomâniaNord-Vest:
prioritatea
4.
Ucraina 2007-2013: obiectivul Dezvoltarea parteneriatelor la
general
Intensificarea
şi nivel comunitar
adâncirea cooperării de o
manieră durabilă din punct de
vedere social, economic şi al
mediului, dintre regiunile şi
ariile eligibile şi adiacente din
România, Ungaria, Ucraina şi
Slovacia

Strategia Dunării: cei patru
piloni: conectivitate, protecţia
mediului, a resurselor de apă şi
managementul
riscurilor,
dezvoltarea socio-economică şi
îmbunătăţirea sistemului de
guvernare
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Strategia EUROPA
2020:
obiectivul
general
Transformarea
UE
într-o
economie inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială.

Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013:
prioritatea
4.
Dezvoltarea resurselor umane,
promovarea ocupării şi a
incluziunii sociale şi întărirea
capacităţii administrative şi
prioritatea
5.
Dezvoltarea
economiei rurale şi creşterea
productivităţii
sectorului
agricol
Cadrul Strategic Naţional de
Referinţă
2007-2013:
prioritatea 4. Consolidarea unei
capacităţi
administrative
eficiente
Conceptul
Strategic
de
Dezvoltare Teritorială România
2030: obiectivul 4. Afirmarea
solidarităţii urban-rural
Programul
Naţional
de
Dezvoltare Rurală 2007-2013:
obiectivul
general
4.
Demararea şi funcţionarea
iniţiativelor
de
dezvoltare
locală
Programul

Cadru Regional Strategic de OO 5 Întărirea capacităţii
Dezvoltare 2007-2013 pentru instituţionale a administraţiei
Regiunea
Nord-Vest publice din judeţ
(Transilvania
de
Nord):
obiectivul 3. obiectivul 4.
Promovarea
dezvoltării
durabile
şi
diversificarea
activităţilor din mediul rural şi
obiectivul 5. Asistenţă tehnică
Document
Regional
De
Programare
Dezvoltarea
Resurselor Umane Transilvania
de Nord 2007-2013: obiectivul
5.
Creşterea
capacităţii
administrative
Planul Regional de Acţiune
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă şi Incluziune Socială
PRAO 2009-2013 Regiunea
Nord-Vest:
prioritatea
4.
Dezvoltarea parteneriatelor la
nivel comunitar şi prioritatea 6.
Asistenţă tehnică

Operaţional
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Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative
2007-2013:
obiectivul general Crearea unei
administraţii
publice
mai
eficiente şi mai eficace în
beneficiul socio-economic al
societăţii româneşti
Axa Asistenţă tehnică din toate
programele operaţionale
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