
CAPITOLUL VI: DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂŢII ŞI/SAU CONTRIBUŢIEI LA 
OBIECTVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NAŢIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, 
JUDEŢENE, ETC.) 

 

În ceea ce privește complementaritatea Strategiei teritoriului Banatul de Nord  cu alte 
strategii/programe elaborate la nivel naţional, sectorial, regional, judeţean aceasta este 
importantă deoarece măsurile propuse prin Strategie vin să întregească anumite 
obiective/priorităţi ce reies din Strategii și programe relevante pentru teritoriu vizat, 
încadrat în limitele administrative existente (judeţ, regiune, ţară) precum și pentru anumite 
sectoare ce vizează activităţi economice și sociale. Totodată, prin măsurile propuse, Strategia 
zonei contribuie la atingerea anumitor obiective stabilite în cadrul strategilor naţionale, 
regionale, judeţene și pe anumite sectoare.  Strategia de dezvoltare propusă contribuie în 
primul rând la atingerea obiectivelor  Strategiei de Dezvoltare Rurală a României 2014-2020 
(corelată cu obiectivele Strategiei Europa 2020). Astfel, măsurile stabilite în Strategia de 
Dezvoltare Locală, contribuie la atingerea obiectivelor de “realizare a unei creșteri 
inteligente” prin formare profesională și dobândirea de competenţe și diseminare a 
informaţiei, realizarea “creșterii durabile” prin sprijinirea investiţiilor  în energie 
regenerabilă și realizarea unei “creșteri favorabile incluziunii” prin reducerea sărăciei și 
crearea de locuri de muncă în zonele rurale, îmbunătăţirea infrastructuri și economiei 
rurale1.  

 Strategia ce vizează teritoriul Banatul de Nord are puternice legături de 
complementaritate cu   Strategia Naţională Privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 
pentru perioada 2015-2020 în ceea ce privește “Propunerile de intervenţii cheie pentru 
reducerea sărăciei și promovarea incluziuni sociale”. Astfel, SDL vine  să întregească 
obiectivele intervenţiilor cheie stabilite în Strategia naţională privind incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. Totodată pe lângă complementaritate 
contribuie la atingerea obiectivelor “intervenţiilor cheie” menţionate în cadrul Strategiei 
Naţionale Privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-20202. 

                                                            
1 Strategia de Dezvoltare Rurală a Romaniei 2014-2020  cap. INTRODUCERE (sursa / pag. Web www.madr.ro). 
Masurile relevante din SDL care contribuie la atingerea obiectivului sunt: M5/1A – Promovarea asociativităţii, 
inovării şi transferului de cunoştiinţe din teritoriul Banatul de Nord;, M4/6B- Promovarea incluziuni sociale în 
teritoriul Banatul de Nord, M3/6A - Dezvoltarea activitaţilor non-agricole în teritoriul Banatul de Nord conform 
obiectivului și măsuri de a crea noi locuri de muncă, M1/6B – Dezvoltarea și modernizarea satelor din teritoriul 
Banatul de Nord și M2/2A – Soluţii innovative pentru o agricultură competitive în teritoriul Banatul de Nord; 
2 Strategia Naţională Privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020  (sursa pagina 
web. www.mmuncii .ro) cap.  : “Politici pentru reducerea sărăciei și creşterea incluziunii sociale - Tabel 1: 
Propunerile de intervenţii cheie pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale”. Masura M4/6B, prin 
acţiunile  sale eligibile este complementară cu prioritaţile din cadrul Strategiei Naţionale Privind Incluziunea 
Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020  pentru intervenţile cheie aferente servicilor sociale.  
Serviciile de asistenţă comunitară și/sau ambulanţă socială propuse de măsura M4/6B aferentă SDL vin să 
completeze propunerile de intervenţii cheie din strategia naţională întregind astfel  procesul de intervenţie 
propus.  Tot prin masura M4/6B(celelalte tipuri de acţiuni eligibile) și măsuraM5/1A  din cadrul SDL,  se contribuie 
la atingerea obiectivelor intervenţilor cheie pentru ocuparea forţei de muncă respectiv îmbunătăţirea formării 
profesionale , promovarea reconversiei profesionale și învăţării pe tot parcursul vieţi; 



Strategia de Dezvoltare Locala pentru zona Banatul de Nord contribuie la atingerea 
obiectivelor și priorităţilor strategice stipulate în cadrul Strategiei Naţionale pentru 
Competitivitate 2014-20203. 

Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii conţine o măsură cu strânsă legătură de 
complementaritate cu unul dintre obiectivele generale de siguranţă publică stabilite în cadrul 
Strategiei Naţionale de Ordine și Siguranţă Publică 2015-20204. 

Alte strategii naţionale pentru obiectivele cărora SDL contribuie prin măsurile propuse 
sunt: Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-20205. În ceea ce privește 
strategiile de dezvoltare a celor două judeţe pe porţiuni din suprafaţa cărora se întinde 
microregiunea Banatul de Nord , SDL propusă contribuie la realizarea unor obiective 
importante cu privire la dezvoltarea teritorială a judeţului Timiș. 

 Teritoriul Banatul de Nord propus a se dezvolta prin implementarea SDL LEADER nu s-
a suprapus și nu se suprapune cu un teritoriu care are, a avut sau a implementat  o strategie 
în domeniul pescuitului și nici nu există pentru teritoriu sau pentru părţi ale acestuia vreo 
strategie în vigoare în domeniul pescuitului. 

                                                            
3 Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 (sursa: pagina web www.minind.ro) “Tabel 5 DIRECŢII DE 
ACŢIUNE ȘI INDICATORI ŢINTĂ”. Măsurile: M2/2A –și M3/6A prin faptul că finanţează noi investiţii în sectoarele 
agricol și nonagricol contribuie la obiectivele Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020  conform 
rezultatelor așteptate specificate în cadrul strategiei “Tabel 5 DIRECŢII DE ACŢIUNE ȘI INDICATORI ŢINTĂ –  
Direcţia de Acţiune dezvoltarea competitive a agriculturii în spaţiul rural, rezultate așteptate (ţinte) – creșterea 
investiţilor în activităţi ne-agricole în spaţiul rural”  
4 Strategia Naţională de Ordine și Siguranţă Publică 2015-2020 (sursa pagina web www.mai.gov.ro ) Obiectivul 
General nr. 3 – Creșterea gradului de siguranţă și protecţie al cetăţeanului. Astfel măsura M1/6B din cadrul SDL, 
prin faptul că propune investiţii pentru înfiinţarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video și sistemele 
de iluminat având ca obiectiv îmbunătăţirea siguranţei publice în localităţi asigură complementaritatea cu 
acţiunile specificate  în cadrul Strategiei Naţionale de Ordine și Siguranţă Publică 2015-2020 pentru atingerea 
Obiectivului general de a avea localităţi sigure din punct de vedere al condiţiilor de trai și al standardelor de 
locuire; 
5 Măsura M3/6A –prin faptul că propune ca și obiect specific crearea de locuri de muncă, contribuie la realizarea 
obiectivelor specifice și direcţiilor de acţiune stabilite în cadrul  Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă 2014-2020 (sursa pagina web www.mmuncii.ro) în ceea ce privește sporirea investiţiilor în dezvoltarea 
antreprenoriatului, crearea de noi locuri de muncă și stimularea participării active pe piaţa munci; 


