
•• asigurăasigură accesulaccesul rapid,rapid, egalegal şişi neîngrăditneîngrădit alal
cetăţenilorcetăţenilor lala informaţiileinformaţiile dede interesinteres publicpublic
•• organizareaorganizarea dede acțiuniacțiuni dede informareinformare șiși
conștientizareconștientizare aa comunitățiicomunității pepe diversediverse
domeniidomenii dede medmediiuu

•• coordoneazăcoordonează activitateaactivitatea dindin instituţieinstituţie înîn ceeaceea
cece priveştepriveşte tehnologiatehnologia informaţieiinformaţiei..

•• administradministreazăează eficienteficient reţereţeauaaua de de 
calculatoarecalculatoare din din cadrulcadrul instituţieiinstituţiei, , 
monitorizmonitorizeazăează stăriistării lorlor tehnicetehnice sisi a a 
performanţelorperformanţelor obţinuteobţinute prinprin utilizareautilizarea
acestoraacestora..

•• menţinemenţine unun sistemsistem informaticinformatic unitarunitar
coordonatcoordonat dede AgențiaAgenția NaționalăNațională pentrupentru
ProtecțiaProtecția MediuluiMediului BucureștiBucurești,, carecare săsă
satisfacăsatisfacă exigenţeleexigenţele şişi cerinţelecerinţele instituţieiinstituţiei

•• instituțiainstituția deținedeține 3636 dede calculatoare,calculatoare, 66
laptopuri,laptopuri, 55 scannerescannere,, 33 xeroxurixeroxuri carecare asiguraasigura
îndeplinireaîndeplinirea atribuțiiloratribuțiilor
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Deșeuri Spații verzi Acte reglementare Calitate aer Finanțare AFM

Solicitări de informații conform L544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public

2018 – 41 solicitări de informații
2019 – 19 solicitări de informații

2018 2019
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disconfort retea de 
canalizare/deversare 

ape menajere

dejecții animaliere calitatea aerului spațiu verde acte de reglementare

Soluționarea petițiilor conform Legii 233/2002 actualizată
2018 – 19 sesizări
2019 – 18 sesizări

2018 2019



Urmare a analizei situației privind  doleanțele și interesele cetățenilor, APMSM a organizat Urmare a analizei situației privind  doleanțele și interesele cetățenilor, APMSM a organizat 
diverse acțiuni de informare și conștientizare pe teme de interes sătmărean în contextul diverse acțiuni de informare și conștientizare pe teme de interes sătmărean în contextul 

evenimentelor ecologice din calendarul ecologic.evenimentelor ecologice din calendarul ecologic.

2 februarie 2 februarie –– Ziua mondială a zonelor umedeZiua mondială a zonelor umede
”Zonele umede și schimbările climatice””Zonele umede și schimbările climatice”

 observațiiobservații ornitologiceornitologice înîn ariileariile protejateprotejate
cucu zonezone umedeumede înîn vedereavederea identificăriiidentificării
evoluțieievoluției sausau involuțieiinvoluției acestoraacestora caca
urmareurmare aa efectelorefectelor schimbărilorschimbărilor
climaticeclimatice.. AcțiuneAcțiune organizatăorganizată înîn cadrulcadrul
concursuluiconcursului transdisciplinartransdisciplinar
”Matematica”Matematica șiși mediul”mediul” carecare aa avutavut caca
scopscop scopscop apropiereaapropierea procesuluiprocesului
educaționaleducațional dede viațaviața cotidianăcotidiană aa elevilorelevilor
șiși dede nevoilenevoile mediuluimediului înîn carecare aceștiaaceștia
trăiesctrăiesc

-- ParticipanțiParticipanți:: elevielevi șiși cadrecadre didacticedidactice dede
lala 1919 instituțiiinstituții dede învățământînvățământ dindin județuljudețul
SatuSatu MareMare



22 martie 22 martie -- Ziua Monidială a ApeiZiua Monidială a Apei
"Apa pentru toți"

 mesemese rotunderotunde lala nivelulnivelul instituțiilorinstituțiilor dede
învățământînvățământ cucu tematema:: IImportanțeimportanței apeiapei caca șiși
resursăresursă vitalăvitală..

-- ParticipanțiParticipanți:: 7575 dede echipajeechipaje dede lala 1919 instituțiiinstituții
dede învățământînvățământ dindin județjudeț înscriseînscrise lala ConcursulConcursul
trandisciplinartrandisciplinar ”Matematica”Matematica șiși mediul”mediul”

 prelevăriprelevări dede probeprobe dede apăapă urmateurmate dede analizaanaliza ”insitu””insitu” aa calitățiicalității apeiapei
râuluirâului SomeșSomeș înîn cadrulcadrul proiectuluiproiectului ,,C,,Coridororidor verdeverde fărăfără frontierefrontiere”,”,
proiectproiect finanțatfinanțat prinprin ProgramulProgramul INTERREGINTERREG VV--AA RomâniaRomânia--UngariaUngaria

-- ParticipanțiParticipanți:: specialiștispecialiști dindin RomaniaRomania șiși UngariaUngaria (SGA,(SGA, APM,APM, DS,DS, APL),APL),
elevielevi dede lala școlileșcolile dede pepe razaraza dede implementareimplementare aa proiectuluiproiectului



1 aprilie 1 aprilie -- Ziua Mondială a PăsărilorZiua Mondială a Păsărilor  sărbătoritsărbătorit înîn contextulcontextul
programuluiprogramului ,,,,LabirintulLabirintul
reciclăriireciclării,,,, şişi aa proiectuluiproiectului RORO--
HUHU6262 ,,,,CoridorCoridor verdeverde fărăfără
frontierefrontiere,,,, prinprin concursulconcursul ,,,,CeaCea
maimai reuşităreuşită mascotămascotă””
materializatmaterializat prinprin realizarerealizare dede
mascotemascote dindin materialemateriale
reciclabilereciclabile reprezentândreprezentând fiecarefiecare
câtecâte oo pasărepasăre specificăspecifică ariilorariilor
protejateprotejate dindin județuljudețul SatuSatu MareMare..

-- ParticipanțiParticipanți:: 7575 dede echipajeechipaje dede lala
unitățiunitățilele dede învățământînvățământ înscriseînscrise lala
concurs,concurs, președintelepreședintele ECOTIC,ECOTIC,
vicepreședintevicepreședinte ANPMANPM



24 aprilie 24 aprilie -- Ziua PământuluiZiua Pământului
,,Viață pentru PLANETĂ-Viață pentru NOI!”  În fața Cetății de la Meieșul Aurit sÎn fața Cetății de la Meieșul Aurit s--a îmbinat a îmbinat 

utilul cu plăcutul:utilul cu plăcutul:
-- realizarearealizarea unuiunui cerccerc ca ca simbolsimbol al al 

PământuluiPământului prinprin plantareaplantarea a 365 de a 365 de panseluțepanseluțe
folosindfolosind pământulpământul adusadus de de fiecarefiecare participant participant 
din zona de din zona de proveniențăproveniență..

-- vizitarea caravanei vizitarea caravanei DEEE DEEE –– ”Ecotic””Ecotic”



22 22 Mai Mai -- ZiuaZiua MondialăMondială a a BiodiversitățiiBiodiversității

 Seminar concursSeminar concurs,,,,IarbaIarba
pârloagelorpârloagelor--factor de factor de 
riscrisc pentrupentru mediumediu şişi
sănătatesănătate” ” 

 lala CastelulCastelul ””KárolyiKárolyi,,,, seminarseminar înîn parteneriatparteneriat cucu SandSand
HillHill PetroleumPetroleum RomâniaRomânia SRLSRL carecare aa avutavut caca scopscop
cunoaştereacunoaşterea biodiverstățiibiodiverstății specificespecifice zoneizonei CareiuluiCareiului
respectivrespectiv aa bogățiilorbogățiilor subsoluluisubsolului şişi aa moduluimodului dede
valorificarevalorificare aa acestoraacestora înîn beneficiulbeneficiul mediuluimediului



„Parada Florilor”
Ediția a XI a

Scop:  Scop:  în în anul 2019,nu anul 2019,nu doar doar 
conştientizarea comunităţii sătmărene conştientizarea comunităţii sătmărene 
privind necesitatea spaţiilor verzi privind necesitatea spaţiilor verzi și și și și 
valorificarea deșeurilor (a anvelopelor).valorificarea deșeurilor (a anvelopelor).



 Realizarea Realizarea 
labirintului labirintului 
reciclării la Centrul reciclării la Centrul 
de recreere Kentaur de recreere Kentaur 
–– Atea, din Atea, din 
elemente de gard elemente de gard 
realizate din realizate din 
flacoane de Pet de flacoane de Pet de 
2L 2L 

 ImplicaImplicarree aa 75 de 75 de 
instituinstituțții de ii de 
învățământ învățământ din din 
județul județul Satu Satu Mare Mare 
care au realizat 280 care au realizat 280 
de elemente de gardde elemente de gard

Labirintul reciLabirintul recicclăriilării



 A A fostfost dat dat în folosință în în folosință în 
28 28 septembrie septembrie la Centrul la Centrul 
de recreere Kentaur de recreere Kentaur –– Atea Atea 
și are o lungime de 520 m și are o lungime de 520 m 
, , labirint construit din labirint construit din 
82.800 de flacoane de 82.800 de flacoane de 
plastic  care cântăresc plastic  care cântăresc 
4140 de kg (4,15 tone4140 de kg (4,15 tone))

 Școala care a relaizat cel Școala care a relaizat cel 
mai lung element de gard mai lung element de gard 
(28m) a fost declarată (28m) a fost declarată 
ȘCOALA ANULUI: ȘCOALA ANULUI: 
Liceul Tehnologic de de Liceul Tehnologic de de 
Industrie Alimentară Industrie Alimentară 
,,George Palade” Satu ,,George Palade” Satu 
MareMare

Labirintul reciLabirintul recicclăriilării



 festivitatea de premiere a cfestivitatea de premiere a căăștigștigăătorilor torilor 
concursului transdisciplinar „Matematica și concursului transdisciplinar „Matematica și 
mediul” care a avut ca scop analizarea și mediul” care a avut ca scop analizarea și 
sistematizarea datelor colectate în urma sistematizarea datelor colectate în urma 
cercetcercetăării naturiirii naturii..

ParticipanțiParticipanți: 75 de echipaje de la : 75 de echipaje de la 19 19 instituții de instituții de 
învățământ învățământ din județul Satu Maredin județul Satu Mare

5 Iunie 5 Iunie –– Ziua MediuluiZiua Mediului



5 Iunie 5 Iunie –– Ziua MediuluiZiua Mediului

 Vizitare obiectiv: Vizitare obiectiv: Societatea Agricolă Societatea Agricolă 
,,Schamagosch” din Ciumeşti,,Schamagosch” din Ciumeşti

 activitatea voluntară activitatea voluntară de de colectare a ierbei colectare a ierbei 
pârloagelorpârloagelor

 vizită vizită tabără de echitație tabără de echitație 
înființatăînființată în special în special 
pentru copii pentru copii la Ciumeștila Ciumești



5 Iunie 5 Iunie –– Ziua MediuluiZiua Mediului
 înîn cadrulcadrul proiectuluiproiectului transfrontaliertransfrontalier

ROHUROHU6262 JOINTGREENCORRJOINTGREENCORR „Coridor„Coridor
verdeverde farafara frontiere”frontiere” PrimăriaPrimăria comuneicomunei
Odoreu,Odoreu, aa fostfost gazdagazda festivitățiifestivității dede evaluareevaluare
şişi premierepremiere aa unitățilorunităților dede învățământînvățământ carecare
auau colectatcolectat celecele maimai marimari cantitățicantități dede
flacoaneflacoane dede tiptip PETPET pepe elevelev..

 unun numărnumăr dede 7575 dede şcolişcoli şişi grădinițegrădinițe înscriseînscrise
înîn ProgramulProgramul dede EducațieEducație EcologicăEcologică ,,Cel,,Cel
maimai taretare lala reciclare”reciclare” respectivrespectiv ,,Labirintul,,Labirintul
reciclării”reciclării” inițiateinițiate dede APM,APM, auau colectatcolectat 77,,88
tonetone dede flacoaneflacoane dede plasticplastic carecare corespundecorespunde
unuiunui numărnumăr dede 156520156520 bucbuc..dede PETPET--uri,uri,
(greutatea(greutatea mediemedie aa unuiunui flaconflacon fiindfiind dede
aproxaprox.. 5050g)g)..



21 septembrie 21 septembrie –– Săptămâna Mobilității EuroeneSăptămâna Mobilității Euroene

 PromovareaPromovarea promovapromova transportultransportul alternativalternativ lala nivelulnivelul comunitățiicomunității sătmărenesătmărene câtcât șiși pentrupentru
întărireaîntărirea relațiilorrelațiilor dede cooperarecooperare întreîntre comunitățilecomunitățile dindin județelejudețele dede granițăgraniță:: SatuSatu MareMare șiși
SzabolcsSzabolcs--SzatmárSzatmár--BeregBereg prinprin proiectulproiectul INTERREGINTERREG..



Campanii de informare și conștientizare/Campanii de informare și conștientizare/
Proiecte/Programe de educație ecologică NOIProiecte/Programe de educație ecologică NOI

 ÎnÎn contextulcontextul ProgramuluiProgramului ”Cel”Cel maimai taretare lala recilcare”recilcare” înîn
1414..1010..20192019 ss--aa lansatlansat cucu ocaziaocazia ZileiZilei internaționaleinternaționale aa
DEEEDEEE--urilor,urilor, proiectulproiectul dede educațieeducație ecologicăecologică ”ECO”ECO--
ParcParc--SS..OO..S”S” OrganizatoriOrganizatori:: APMAPM SatuSatu MareMare înîn parteneriatparteneriat
cucu ISJISJ OrganizațiaOrganizația ECOTICECOTIC BucureștiBucurești,, DirecțiaDirecția SilvicăSilvică,,
ISJ,ISJ, CentrulCentrul dede RecreereRecreere KentaurKentaur dindin AteaAtea,, AsociațiaAsociația
EconomicăEconomică GermanoGermano--RomâneRomâne șiși CameraCamera MeșteșugarilorMeșteșugarilor
precumprecum șiși agențiagenți economicieconomici interesațiinteresați

 ScopScop:: realizarearealizarea obiectivobiectivuluiului ecologicecologic cucu titlutitlu genericgeneric
””ECOPARCECOPARC SS..OO..S,,S,, cucu implicareaimplicarea directădirectă aa firmelorfirmelor dede
successucces dindin județuljudețul SatuSatu MareMare șiși indirectindirect aa angajațilorangajaților șiși
familiilorfamiliilor acestoraacestora,, cucu preponderențăpreponderență aa copiilorcopiilor precumprecum șiși
colectareacolectarea selectivăselectivă aa DEEEDEEE dede cătrecătre instituțiileinstituțiile dede
învățământînvățământ pepe parcursulparcursul anuluianului școlarșcolar șiși rrealizareaealizarea dindin CDCD--
uriuri,, dede cătrecătre acesteaacestea,, aa câtecâte unuiunui ornamentornament dede bradbrad șiși
ghirlandăghirlandă,, cucu carecare vava fifi împodobitîmpodobit bradulbradul ECOECO uriașuriaș dindin
curteacurtea uneiunei caseicasei dede bătrânibătrâni dindin județuljudețul SatuSatu Mare,Mare, înîn
preajmapreajma sărbătorilorsărbătorilor dede iarnăiarnă..



””ECOECO--ParcParc--SS..OO..SS”” sese vava amenajaamenaja înîn
vecinătateavecinătatea ”Labirintului”Labirintului reciclării”reciclării” dindin
cadrulcadrul CentruluiCentrului dede recreererecreere KentaurKentaur dede lala
AteaAtea șiși vava oferiioferii posibilitățiposibilități variatevariate dede
petrecerepetrecere aa timpuluitimpului liberliber..



Campanii de informare și conștientizare/Campanii de informare și conștientizare/
Proiecte/Programe de educație ecologică NOIProiecte/Programe de educație ecologică NOI

Proiectul Proiectul 
” ” Un mediu curat =O viață Un mediu curat =O viață 

sănătoasăsănătoasă””

 unun exempluexemplu dede bunebune practicipractici dede
colaborarecolaborare îîntrentre instituinstituțțiiii șșii
societateasocietatea civilcivilăă pentrupentru caca îînn finalfinal ssăă
poatpoatăă oferioferi oo imagineimagine favorabilfavorabilăă aa
țățăriirii îînn UniuneaUniunea EuropeanaEuropeana..

 ParteneriParteneri:: APMAPM SatuSatu Mare,Mare, CCentrulentrul
ȘȘcolarcolar pentrupentru EducatieEducatie IncluzivIncluzivă,ă,
DirecțiaDirecția SilvicăSilvică SatuSatu Mare,Mare, SCSC
AlumenzikenAlumenziken SASA MedieșuMedieșu AuritAurit..

 îînn contextulcontextul evenimentelorevenimentelor
ecologiceecologice sese vorvor desfășuradesfășura diversediverse
activitățiactivități cucu caractercaracter interactivinteractiv
dedicatededicate tinerilortinerilor cucu dizabilitățidizabilități..



Vă mulțumesc pentru atenția acordată!


