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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ AL JUDEŢULUI SATU MARE  PE ANUL  2021 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Entitatea implicată 
în realizare 

Realizări 2021 

0 1 2 3 
CAP. 1.  MINISTERUL FINANȚELOR 

         I. FINANȚE PUBLICE ȘI FISCALITATE 

1.  

Urmărirea zilnică a încasărilor la Bugetul de stat si 
Bugetul consolidat pentru realizarea ritmică a sarcinilor 
de incasări stabilite de  ANAF si Direcţia Generală 
Regională Cluj Napoca,pentru inbunatăţirea colectării, 
reducerea arieratelor și reducerea fraudei fiscale . 

 
  A.J.F.P Satu Mare 

 
- S-au urmărit zilnic incasările la Buget şi  s-
au raportat la ANAF şi DGRFP Cluj-Napoca.  
 

2.  

Respectarea riguroasă  a Planurilor de control stabilite 
insistându-se în mod special la contribuabilii rău-platnici  
şi în special în cazul agenţilor economici la care 
potenţialul de colectare este mare 

 A.J.F.P Satu Mare 
- S-au respectat lunar progamele de 
Inspecţie fiscală stabilite. 

3.  

Fundamentarea și elaborarea programelor de inspecţie 
fiscală, în strânsă corelaţie cu problematica fiscală a 
judeţului şi cu programele de activitate trimisă de 
A.N.A.F. Selectarea contribuabililor pentru control prin 
metode specifice de diagnosticare în vederea identificării 
acelor contribuabili care prezintă risc ridicat pt. 
administrarea fiscală. 

 A.J.F.P Satu Mare 

- Programele de inspecție fisc. se întocmesc 
în baza progr. anuale, trimestriale și lunare 
elaborate și aprobate de către MFP - ANAF - 
Directia Generală Coordonare Inspectie 
Fiscală și trans. de D.G.R.F.P. Cluj Napoca.  
Selectarea contribuabililor pt. efectuarea 
inspecțiilor fiscale se realizează în baza art. 
121/Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală cu modif. și compl. ult., în 
funcție de nivelul riscului fiscal stabilit, ca 
urmare a  analizei de risc efectuată de către 
organul de insp. fiscală, ordonați descresc. 
de la riscul cel mai mare. 

4.  

Efectuarea de inspecţii fiscale la contribuabili asupra 
tuturor actelor şi faptelor ce rezultă din activitatea 
acestora privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor 
fiscale, corectitud. şi exactitatea îndepl. obligaţiilor fiscale 

  A.J.F.P Satu Mare 

In perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost 
efectuate 746 inspecții fiscale parțiale la 
contribuabili persoane juridice și persoane 
fizice. 

5.  

Acţiuni de control la contribuabilii care eludează legislaţia 
fiscală şi contabilă, cu accent pe existenţa, autenticitatea 
şi înregistrarea documentelor de provenienţă a bunurilor, 
respectarea disciplinei financiar contabile şi fiscale. 

  A.J.F.P Satu Mare 
In perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost 
efectuate 81 controale inopinate la 
contribuabili pers. juridice și pers. fizice. 

6.  Acţiuni specifice de urmărire şi control la contribuabilii   A.J.F.P Satu Mare -Nu au fost efectuate  controale inopinate la 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Entitatea implicată 

în realizare 
Realizări 2021 

0 1 2 3 
care efectuează tranzacţii intracomunicare contribuabili pers. juridice și pers. fizice care 

efectuează tranzacţii intracomunitare 

7.  

Îmbunătaţirea sistemului de rambursare a TVA şi 
diminuarea fraudelor în domeniul rambursării TVA. 
Întărirea controlului fiscal pentru contribuabilii care 
prezintă risc ridicat la rambursarea TVA 

  A.J.F.P Satu Mare 

- În per. 01.01.2021-31.12.2021  au fost 
efect. 178 inspecții fiscale parțiale pt. soluț. 
DNOR-urilor cu control anticipat la 
contribuabili pers. juridice și pers. fizice 

8.  Soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor la 
actele de control 

   A.J.F.P Satu Mare 
- În perioada raportata nu au   fost depuse 
sesizări ref. la inspectiile fiscale efectuate. 

9.  

Creșterea exigenţei şi fermitaţii în valorificarea actelor de 
control pentru eliminarea aspectelor negative constatate, 
atragerea la buget a diferenţelor înregistrate, folosind în 
acest sens toate   metodele de recuperare a  creanţelor, 
inclusiv executarea  silită. 

  A.J.F.P Satu Mare 

- S-au luat măsuri pt. încasarea la Buget a 
sumelor datorate de contribuabili şi reduc. 
arieratelor.S-au efecuat 746 verificări, fiind 
constatate 668 evaziuni fiscale în valoare de 
46.118,05 mii lei. Pentru recuperarea 
creanţelor au fost emise 43.594 somaţii de 
plată şi titluri executorii în valoare de  
436.979,77 mii lei, s-au instituit 148 
sechestre în valoare de 21.430,23 mii lei şi 
s-au făcut  8.309 popriri val. de 290.935,97 
mii lei. Au fost aplicate amenzi contravenţ. 
în valoare de 48.100 mii lei. 

10.  

Îmbunătăţirea colaborării cu toate organele de 
specialitate (Direcţia Generala Antifraudă Fiscală,Poliţie, 
Justiţie, etc) cu sarcini în combaterea evaziunii fiscale si a 
contrabandei. 

   A.J.F.P Satu Mare 

- Au fost transmise către instituţiile abilitate 
toate doc. solicitate în vederea cont. cercet. 
inclusiv după controalele inopinate  efect. 
iar AJFP Satu Mare a dispus inspecţii fiscale 
când au fost solicit. din partea acestor instit. 

          BIROUL VAMAL - Biroul Vamal de interior  Satu Mare și Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Satu Mare 

11.  
Controale documentare și fizice asupra importurilor și 
exporturilor precum și asupra coletelor poștale primite 
sau trimise de către persoanele fizice în anul 2021 

 Biroul Vamal de 
interior Satu Mare 

- În  2021 au fost efectuate un nr. total de: 
1)  28.816  contr. documentare și fizice 
asupra operațiunilor vamale din care:  
2) 7.655  operaț. de export înregistr. și 
controlate, din care: 
 -73 în proced. de văm. centraliz. 
3) 7.431  operațiuni de punere în liberã 
circulație a mărf. (import) înregistr. și 
controlate, din care: 
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Realizări 2021 

0 1 2 3 
 - 390  în proced. de vămuire centralizată; 
4)  958  operatiuni temporare; 
5) 221  operaț. de tranzit emise; 
6) 5.298 operaț. de tranzit sosite.    
7) 4.198 colete poștale externe controlate.  
În această perioadă a fost încasată și virată 
la bugetul de stat suma de 98.265 mii lei, 
reprez. drepturi de import (sume constatate 
și încasate  de către  BVI Satu Mare și BVF 
Halmeu), din care BVI Satu Mare a încasat 
și virat la bugetul de stat 54.562,1 mii lei; 

12.  

Desfășurarea activităților de control în domeniul 
produselor accizabile în vederea combaterii evaziunii 
fiscale înregistrate în domeniul băuturilor alcoolice, 
tutunului și produselor petroliere în anul  2021  

 Biroul Vamal de 
interior Satu Mare 

- Au fost efectuate 606  acțiuni de 
supraveghere a producției și circulației prod. 
accizabile și acț. de  control pre și 
postautorizare la destinatarii înregistrați în 
dom. prod. energetice la antrepozitele fisc. 
de producție, la destinatarii înregistrați în 
dom. prod. din alcool, utilizat. finali, 
comercianți angro pt. comercializ. băuturi 
alcoolice și produse din tutun, comercianți 
angro și en detail de produse energetice; 
-Au fost înregistr. 362 Notific. privind prod. 
de țuică și rachiuri nat. din fructe, pt. care 
s-au întocmit 362  Decizii de impunere pt. 
achitarea accizei aferen. de 140,54 mii lei 
- Operatorii cu prod. accizabile din județ 
(antrepozite fiscale de producție, destinat. 
înregistrați,  gospod. Individ. de producție 
țuică și rachiuri naturale din fructe etc.) au 
achitat la bugetul de stat accize în sumă 
totală de 18.763 mii lei. 

13.  
Desfășurarea de operațiuni de supraveghere și control 
vamal asupra calătorilor și bagajelor aparținând acestora 
la Vama de Frontieră Aeroport Satu Mare 

 Biroul Vamal de 
Frontieră Aeroport 
Satu Mare 

- Supraveg. și controlul vamal s-a efectuat 
la 766 aeronave aflate în trafic intern și 
internațional cu total 50.695 de pasageri 
- Controalele vamale nefiscale – 12.503 



Programul de dezvoltare economico-socială al  judeţului Satu Mare 

 8 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
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Realizări 2021 

0 1 2 3 
controale efectuate asupra călătorilor și 
bagajelor aparținând acestora. 
- 3.860 controale vamale în dom. fiscal  
  În urma controalelor vamale efectuate, la 
data de 23.01.2021, a fost întocmit PVCSC 
Nr. 1/23.01.201, pt. sustragerea de la 
controlul vamal a 2.320 fire țigarete, 
netimbrate de proven. Duty Free,  care au 
fost reținute în ved. confiscării, și s-a aplicat 
amenda contravenț. în cuantum de 5 mii lei 

14.  
Activitatea de supraveghere fiscală a Biroului Vamal de 
Frontieră Aeroport Satu Mare 

 Biroul Vamal de 
Frontieră Aeroport 
Satu Mare 

- Au fost efectuate 141 operațiuni de 
supraveg. și control: 12 controale fiscale 
finaliz. cu 7 Proc. Verbale de Control (au 
fost verific. intrările/ieșirile de combustibil, 
pe lunile, dec. 2020, ian. 2021 și  mai. 
2021, în/din antrepozitul fiscal). A fost 
întocmit un proces verbal de desigilare, 
eliberat un permis vamal de descărcare, au 
fost întocmite 7 PV de desigilare, au fost 
eliberate 7 permise vamale de descărcare, 
au fost întocmite 5 proc. verbale de sigilare, 
eliberate 22 permise vamale de încărcare și 
efect. un nr. de 117 controale/supravegheri 
fiscale la intrările și ieșirile de combustibil, 
din antrepozit, pt. alimentarea aeronavelor 
TAROM, WIZZAIR, curse charter. 

         II. BUGET 

1.  

Perfecţionarea activităţii Biroului Unic şi a Biroului 
Asistenţă Contribuabili 
Modernizarea în continuare a bazei informatice, pentru 
simplificarea procedurilor de depunere a declaraţiilor şi de 
plată a obligaţiilor fiscale, inclusiv on-line, de către 
contribuabili. 

 A.J.F.P Satu Mare 

- Se acordă asistență pentru utiliz. serv. 
electronice precum și pt. depunerea 
declarației unice la toate ghișeele organiz. 
în cadrul conceptului “Ghișeu unic“ 
-Se dezv. perman. serv. electronice oferite.  
 - Serviciul de programări on-line începând 
cu 11.08.2020 a devenit operaț., care 
asigură posibilitatea contribuabililor de a 
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programa o vizită la sediul AJFP, unde vor fi 
așteptați la data și ora stabilită, pentru 
soluționarea problemei pe care o au. 
-Serviciul de identificare vizuală în sistem 
video pentru aprobarea înrolării în SPV -
începând cu data de 11.08.2020 a devenit 
operaț. serv. de  identific. vizuală în sistem 
video, prin care se asig. posib. 
contribuabililor de a  se înregistra în SPV 
fără a se prezenta la sediile unit. fiscale. 

2.  

Înrolarea în Spaţiul Virtual Privat – derularea unor acţiuni 
de informare şi îndrumare a contribuabililor,În scopul 
creşterii numărului de utilizatori ai acestui serviciu 
electronic al A.N.A.F. 

 A.J.F.P Satu Mare 

- Atât la nivelul ANAF, cât și al struct. 
subordonate, respectiv DGRFP și AJFP, dar 
și prin intermediul ghișeului unic, au fost 
derulate acț. de inform. a contribuabililor, 
precum și de îndrumare pentru înrolarea în 
Spațiul Privat Virtual. Ca urmare a acestor 
acț. nr. contribuabililor din Satu Mare 
înrolați în SPV a crescut continuu, la finele 
lunii sept. 2021 fiind de 22.529, din care 
13.268 pers. fizice și 9.261 pers. juridice  

3.  

Colaborarea organului fiscal local cu organul fiscal central 
în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi a 
transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor 
persoanelor fizice  conform prevederilor Ordinului comun 
al Ministerului Finanţelor Publice si Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi a Administraţiei Publice nr. 1938/4735/2018 
pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei 

 A.J.F.P Satu Mare 

- Au fost luate o serie de măsuri, în cadrul 
AJFP Satu Mare, pt. buna desfășurare a 
camp. de depunere a declaraţ. unice: 
-Întocmirea de mat. informative precum și 
de modele de declarații unice completate 
pt. cazurile cele mai frecvente și transmit. 
acestora către UAT-uri; 
-Postarea la avizierele organelor fiscale, 
precum și în zona de self-service, a mat. 
informative și a model. de declar. unice 
complet. pt. cazurile cele mai frecvente; 
- Stabilirea unei relații directe de colaborare 
între pers. desemnată de UAT și pers. 
desemnată de organul fiscal care constă în 
posibil. De comunicare  permanentă, prin 
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telefon,  astfel încât sprijinul acordat să fie 
cât mai eficient.    
- Au fost suplimentate calculatorele destin. 
aplicării concept. de self- service. A fost 
dublat nr. calculat. față de anul precedent, 
în  fiec. unit. fiscală, în prezent sunt alocate 
în total 8 calculat., după cum urm.: Satu 
Mare–2; Carei– 2; Negrești Oaș-2;Tășnad-2 
- S-a acordat asistență pentru utiliz. serv. 
electronice precum și pt. dep. declarației 
unice la toate ghișeele organiz. în cadrul 
concept. de “Ghișeu unic” 

4.  
Informarea sistematică a contribuabililor prin mass-media 
locală şi prin întâlniri directe cu contribuabilii asupra 
modificarilor aparute în legislaţia fiscală 

 A.J.F.P Satu Mare 

- S-a răspuns la toate solicit. verbale/ scrise 
din partea mass-mediei, s-au trimis 58 
comunic. de presă loc., 8108 comunic. 
Primite ANAF Bucureşti, DGRFP Cluj Napoca 
- Referit. la întâlnirile cu contribuabilii, în 
contextul pandemiei, în baza Circularei 
A_PRS_1267_11.03.2020 referit. la măsuri 
de prevenție privind lucrul cu publicul, 
intâlnirile cu contrib. au fost suspendate. 
Activitatea de informare a contribuabililor a 
continuat prin transmit. 62 mat. informat. 
vizând modificări ale legislației fiscale, pe 
adresele de e-mail ale acestora, și prin 
postarea mat. la avizierele instit. 

5.  
Analiza lunară a gradului de soluţionare în termen a 
adreselor şi sesizărilor privind activitatea de asistenţă 
pentru contribuabili 

 A.J.F.P Satu Mare 

-Au fost soluționate 295 solicitări de 
îndrumare și asist. în dom. fiscal primite de 
la contribuabili: -261 soliciări formulate prin 
e-mail, aplicaț. de pe site-ul ANAF; 
-34 solic. formulate în scris.                             
Gradul de soluţionare în termen a adreselor 
şi sesizărilor primite de la mass media și 
cetățeni a fost 100% din 168 petiții pe OG 
nr. 27/2002. Prin aplicația Formularul de 
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contact, Comp. de Comunicare a primit și 
soluț.,  137 de solicitări. 

6.  

Îmbunăt. cooperării între instituţiile publice, prin schimbul 
de informaţii în formă dematerializată, în scopul:  
-creşterii nivelului de colectare taxelor şi impozitelor la 
bugetul general consolidat al statului; 
-prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale; 
-facilitării accesului persoanelor fizice şi juridice la 
informaţii deţinute de instituţiile publice. 
-înregistrarea în Patrimven. 

 A.J.F.P Satu Mare 
-Conform protocolului de cooperare 
încheiat. 
 

7.  
Urmărirea societăţilor pentru care s-a pronunţat o 
hotărâre de dizolvare, în ceea ce priveşte numirea de 
lichidatori şi depunerea declaraţiei de creanţă 

 A.J.F.P Satu Mare 
- dizolvate 447 soc. comerc. fără numire de 
lichidatori din partea instanțelor de judecată 

CAP.2. MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
I. CREȘTEREA RITMULUI ANUAL DE ABSORBȚIE A FONDURILOR EUROPENE ÎN PERIOADA 2021-2023 

1.  

Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru 
pregătirea de proiecte finațate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană 
(reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de 
județ) și infrastructură rutieră de interes jud., inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D) 

 Consiliul Judeţean 
Satu Mare 

 Agenția de 
Dezvoltare Regională 
Nord-Vest 

- Proiectul a fost depus spre finanțare prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 
(POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1. 
S-a semnat contract de finanțare.  
S-au achiziționat servicii de elaborare DALI 
și documentații tehnice. Se pregătește 
comanda de începere a elaborării DALI și a 
documentațiilor tehnice. 

2.  
Proiectul regional de dezvoltare a  infrastructurii de apă și 
apă uzată din Județul Satu Mare/Regiunea Nord –Vest, în 
perioada 2014-2020 

 A.D.I. serv. în sect. 
de apă  şi apă uz.  
din jud.  Satu Mare 

 UIP const. în cadrul 
S.C APASERV Satu 
Mare SA 

Proiectul cuprinde 24 contracte sectoriale, 
după cum urmează: 
- 4 contracte de produse 
-4 contr. de serv.  (consultanța, dirigenția, 
auditul, asist. din partea Proiectantului); 
- 16 contracte de lucrări  
Sit. pe contracte este urm.: 
Stadiul fizic proiect: 6,11 %  
Stadiul financiar proiect: 1,91 % 
1. Autospec. combinate spălător -vidanjor și 
vidanjoare (POIM-SM-CF-01): Doc. de 
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atribuire (DA) a fost finalizată și predată de 
către Consultantul CAT.  
2. Autolaborator detectare pierderi (POIM-
SM-CF-02): DA a fost finaliz. și predată de 
către consultantul CAT. DA a fost trimisă  la 
Banca Mondială  spre verificare conf. 
protoc. încheiat între ANAP-Banca Mondială 
și APASERV. EC analizează și va remedia DA 
conform recomandărilor. 
3. Echipamente laborator STAP (POIM-SM-
CF-03): DA a fost finalizată și predată de 
către Consultantul CAT. În data de 
17.03.2021 Banca Mondială a transmis obs. 
și recomandările aferente DA POIM-SM-
CF02. EC analizează și va remedia DA 
conform recomandărilor. 
4. Echipamente SCADA (POIM-SM-CF-04): 
DA este în lucru.  
5. Servicii de asistență tehnică pt. 
managementul proiectului (POIM-SM-CS-
01): S-a ANULAT proced. de atribuire a 
contr. Procedura se află în etapa de 
evaluare a ofertelor. 
6.Servicii de asistență tehnică pt. 
suprevizarea lucrărilor din cadrul proi. 
(POIM-SM-CS-02): Proced. de atribuire 
finalizată. Progres fizic contract: 10,97% 
7.Servicii de auditare a proi. (POIM-SM-CS-
03): DA va fi elaborată de către APASERV. 
8.Reabilit. rețelei electri. de medie tens., 
trecerea de la 6kV la 20kV pt. frontul de 
captare și uzina de apă Mărtinești (POIM-
SM-CL-01):Proced. de atribuire finalizată. 
Data Ordin de începere: 15.01.2022 
9.Extinderea SZAA Satu Mare către Ardud, 



Programul de dezvoltare economico-socială al  judeţului Satu Mare 

 13 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Entitatea implicată 

în realizare 
Realizări 2021 

0 1 2 3 
Baba Novac, Gelu, Dobra și Bogdand. 
Extind. sist. de canaliz. din clusterul Ardud 
(POIM-SM-CL02.1): Proced. de atribuire 
finalizată. Progres fizic contract: 20,21%. 
10.Ext. SZAA Satu Mare, către Medieșu 
Aurit, Romănești, Băbășești, Odoreu, 
Decebal, Doba și a sist. de canalizare în 
aglomerările Dorolț, Satu Mare, Vetiș, Doba 
și Medieșu Aurit (POIM-SM-CL-02.2): 
Proced. de atribuire finalizată. 
11.Extinderea SZAA Satu Mare către 
Craidorolț, Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic. 
Extindere canalizare în clusterul Micula 
(POIM-SM-CL-02.3): Procedura de 
atribuire a fost finalizată. S-a semnat 
Acordul Contractual nr. 339/ 25.10.2021  
12.Extind. sist. de aliment.cu apă din zona 
Halmeu, Turț și a sist. de canaliz. din 
clusterul Turulung și aglomerarea Turț 
(POIM-SM-CL-03): Proced. de atrib. finaliz. 
Data Ordin de Începere: 11.10.2021 
Progres fizic contract: 1,80% 
13.Extinderea sist. de alimentare cu apă 
Tarna Mare și a sist. de canaliz. din 
clusterele Tarna Mare, Bătarci (POIM-SM-
CL-04): Proced. de atribuire finalizată. 
Progres fizic contract: 12,8% 
14.Extinderea sist. de alimentare cu apă 
Carei către Tiream/ Ghenci și a sist. de 
canalizare din clusterul Carei (POIM-SM-
CL05): Proced. de atrib. finalizată.  
Progres fizic contract: 2,9%. 
15. Sistem de alimentare cu apă și canaliz. 
în Cămărzana și Târșolț (POIM-SM-CL-06): 
Procedura de atribuire a fost finalizată. S-a 
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semnat Acordul Contractual nr. 352/ 
05.11.2021 cu Asocierea SOMET SA – Aqua 
Total Management Solution SRL Electro 
Gavrau SRL – Dimex Company SRL 
Data Ordin de Începere: 07.02.2022 
16.Ext. sist. de alimentare cu apă Tășnad și 
a sist. de canalizare din clusterul Tășnad 
(POIM-SM-CL-07):Procedura de atribuire 
finalizată. S-a semnat Acordul Contractual.  
17.Extinderea sist. de alimentare cu apă 
Negrești-Oaș și Certeze și a sist. de canaliz. 
din aglom. Negrești-Oaș (POIM-SM-CL-08): 
Procedura de atribuire a fost finalizată. 
Data Ordin de Începere: 25.01.2022 
18. Extind. sist. de aliment. cu apă și 
canaliz. în Valea Vinului (POIM-SM-CL-09): 
Atrib. finaliz. Progres fizic contract: 50,5% 
19.Extind. sist. de canaliz. din aglomerările 
Bârsău și Orașu Nou (POIM-SM-CL-10): 
Proced. de atrib. finalizată. Progres fiz.: 0% 
20.Construcția, extinderea și reabilit. 
Facilit. de captare, tratare, înmagazinare și 
pomp. apă în loc. Halmeu, Turț, Tarna 
Mare, Târșolt, Huta-Certeze și Negrești-Oaș 
(POIM-SM-CL-11): Proced. de atribuire a 
fost finaliz. Progres fizic contract:11,03% 
21.Construcția staț. de epurare din loc. 
Batarci, Târșolț și Orașu Nou (POIM-SM-CL-
12):Procedura de atribuire finalizată. 
Progres fizic contract: 19% 
22. Ext. stațiilor de epurare din loc. 
Medieșu Aurit și Turulung (POIM-SM-CL-
13): Proced. de atribuire a fost finalizată. 
Progres fizic contract: 4,83%. 
23.Construire instalație de tratare nămol 
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Satu Mare (POIM-SM-CL-14): Procedura de 
atribuire a fost finalizat. Progres fizic: 0% 
24.Asistență tehnică din partea proi. 
Progres fizic contract: 17,42% 

3.  

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de 
dezvoltare a  infrastructurii de apă și apă uzată din 
Județul Satu Mare/Regiunea Nord –Vest, în perioada 
2014-2020 

 A.D.I., servicii în 
sect. de apă, apă uz. 
jud.  Satu Mare 

 UIP constit. în cadrul 
APASERV Satu Mare 
SA 

Stadiul fizic proiect: 88% 
Stadiul financiar proiect: 85,69% 
Situația documentațiilor de atribuire: 
A. Contracte de servicii:  
- POIM-SM-CS-01, finalizat 
- POIM-SM-CS-02 finalizat și atribuit 
B. Contracte de furnizare: 
- POIM-SM-CF-01, POIM-SM-CF-02, 

POIM-SM-CF-03 finalizate 
- POIM-SM-CF-04 în curs de finalizare 
C. Contracte de lucrări: 
-  POIM-SM-CL-01 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-2.1 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-2.2 finalizat și atribuit 
 -  POIM-SM-CL-2.3 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-03 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-04 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-05 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-06 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-07 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-08 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-09 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-10 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-11 finalizat si atribuit 
-  POIM-SM-CL-12 finalizat si atribuit 
-  POIM-SM-CL-13 finalizat și atribuit 
-  POIM-SM-CL-14 finalizat și atribuit 
Comisia Eu. a aprobat contribuția financ. pt. 
Proi. reg. prin Decizia nr. 1714/11.03.2021.  

4.  Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului 
Satu Mare prin îmbunăt. cond. de siguranță aeroportuară  

 R.A. Aeroportul Satu 
Mare 

Proiect în evaluare POIM-OIT 
Valoare: 32.052 mii lei 
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5.  Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în o. 
Negrești-Oaș 

 Prim. Negrești Oaș 
Depus spre finanț. prin Progr. Operaț. 
Capit. Uman (POCU) 2014-2020. S-a 
semnat contr.  

6.  
Program de sprijin pentru antreprenori în economia 
socială 

 Primăria Negrești 
Oaș 

Proi. depus pe POCU 2014-2020 Axa prior. 
4. Proi. admis la finanțare, lista de rezervă 

7.  
Îmbunătățirea infrastructurii TIC a unităților de 
învățământ preuniversitar din orașul Negrești-Oaș 

 Primăria Negreşti 
Oaş 

Depus spre finanțare prin Progr. Operaț. 
Competitivitate (POC). În contractare. 

8.  
Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în orașul Negrești-Oaș 

 Primăria Negreşti 
Oaş 

Proiect depus spre finanțare prin POIM 
Proiect respins. 

9.  
Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor  

 Cons. Local Tăşnad 
 Asoc. de Dezv. 

Intercomunitară 
Satu Mare 

Finanț.prin intermediul Granturilor SEE și 
Norvegiene 2014-2021 și impl. de Fondul 
Român de Dezv. Socială – FRDS. Et. a II-a 
de eval. a eligibilit. contr. de finanț. semnat 

10.  
Proiect pentru îmbunătatirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistematice în domeniul e-educație în 
comuna Batarci, Jud. Satu Mare 

 Primăria Batarci 
Contract de finanțare semnat pe Progr. 
Operaț. Competitivitate (POC) 2014-2020, 
Axa priorit. 2. Achiziție finalizată. 

11.  
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) 
WiFi4EU 

 Primăria Căpleni 
Proiect depus, eligibil, în curs de realizare. 
A fost ales executantul. Finalizat 

12.  
A.U.R.I.T- Acțiuni pt. reducerea nr. de persoane aflate în 
risc de excluziune prin măsuri Integrate în Medieşu Aurit 

 Primăria Medieșu 
Aurit 

Finanțare de la  MDRAP prin programul 
POCU. In curs de realizare. 

13.  Servicii integrate pt. revigorarea comunității marginalizate  Primăria Săuca Proiect finanțat prin POCU-4.1.În derulare. 
CAP.3. MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

        I. TURISM 

1.  

Cuprinderea în proiectul planului de școlarizare, 
pentru anul școlar 2021-2022, de clase având 
calificări profesionale din domeniul Turism și 
alimentație, atât la nivel liceal (Tehnician în turism, 
Tehnician în gastronomie) cât și la nivel de 
învățământ profesional (bucătar, ospătar, lucrător 
hotelier). 

 Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Satu Mare 

Proiectul Planului de Școlarizare pt. cls. IX-a 
cuprinde clasele având calificări profesion. 
din dom. Turism și Alimentație: 
1.Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoș” 
Satu Mare- Bucătar (12 locuri)/ Ospătar (12 
locuri)/ Lucrător hotelier (12 locuri); 
2.Lic.Teologic Romano-Catolic ”Hám János” 
Satu Mare– Bucătar 12 loc./Ospătar 12 loc. 
3.Liceul Tehnologic ”Iuliu Maniu” Carei- 
Bucătar (24 locuri)/ Ospătar (12 locuri); 
4.Liceul Tehnol. ”Ioniță G. Andron” Negrești 
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Oaș- Ospătar (12 locuri); 
5.Lic. Rom.-Catolic ”Josephus Calasantius” 
Carei -Tehnician în turism 12 loc. 

2.  Reabilit., cartografiere și expertiză teh. la beciuri și Cetate  Prim. Oraș Ardud Propunere de proiect 
3.  Construirea unui ștrand prin exploat. apei termale exist.  Primăria Livada Propunere de proiect 
4.  Construire clădire sediu administrativ – Luna Șes  Prim. Negrești Oaș Notă concept. aprobată prin HCL 
5.  Construire parcare etajată – Luna Șes  Prim.Negrești Oaș Notă concept. aprob. prin HCL 
6.  Alimentarea cu apă și canal la cota 1200 – Luna Șes  Prim. Negrești Oaș Idee de proiect 
7.  Achiziționare ATV pentru pârtia de schi Luna Șes  Prim. Negrești Oaș În curs de achiziționare 
8.  Achiziționare snowmobil pentru pârtia de schi Luna Șes  Prim. Negrești Oaș În curs de achiziționare 
9.  Amenajare teren zona Luna Șes  Prim. Negrești Oaș Notă concept. aprobată prin HCL 

10.  Amenajare parcare zona Luna Șes  Prim. Negrești Oaș 
Notă concep. aprobată prin HCL.SF, PT 
realiz. Licitație de lucrări în curs de achiziție. 

11.  Modernizare şi dezvoltarea Ștrandului Termal . Tășnad  Primăria Tăşnad Propunere de proiect 
12.  Teatru de vară oraș Tășnad  Primăria Tăşnad Propunere de proiect 

13.  Bază de tratament în oraşul Tășnad  Primăria Tăşnad 
Obiectiv inclus în Masterplanul investiț. în 
turism de către Min. Turismului..  

14.  
Dezvoltarea capacității locale pentru managementul 
activităților de turism ecologic și a evenim.r culturale 

 Primăria Andrid Propunere de proiect 

15.  Dezvoltarea infrastructurii recreaționale care să valorifice 
resursele naturale existente  Primăria Andrid Propunere de proiect 

16.  Atestarea comunei Certeze ca zona turistică  Primăria Certeze Faza de proiectare 
17.  Reabilit. castel Degenfeld și castelWesselenyi com. Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 

18.  Construirea unui observator turistic 
Îmbunătățirea traseului turistic din comuna Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 

19.  Centru turistic în comuna Santău, jud. Satu Mare  Primăria Santău Propunere de proiect 

20.  
Amenajarea în scop turistic a bisericilor din lemn din 
satele Stâna şi Soconzel 

 Primăria Socond Propunere de proiect 

        II. PROTECȚIA CONSUMATORULUI 
1. Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziționa produse periculoase sau de a li se presta servicii care ar 
putea să le afecteaze viața , sănătatea sau securitatea acestora 

1.  
Organizarea și desfășurarea de acțiuni tematice de 
control la nivel județean, zonal și la nivel național pentru 
evaluarea riscului produselor potențial periculoase conf.  

 CJPC Satu Mare 
- 27 acțiuni naț. tematice  de control  
stabilite de Autorit. Națională pt. Prot. 
Consumat. București: -verific.   respectării  
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Tematicilor   Națion. și Regionale  stabilite de Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumat.   București   și 
Comisariatul Reg. pt. Protecția Consumat.  Regiunea 
Nord Vest  Cluj    

preved. legale  privind protecția consumat.  
la comercializare și verific. respectării 
prevederilor legale  la prestarea de servicii; 
15 acțiuni tematice regionale de control 
stab. de  CRPC RNV Cluj: verif. respect. 
prevederilor  legale la prestarea serviciilor;  
Au fost încheiate 1044 de acț. de control din 
care PVCC 759, din care  518 cu avertis., 
241 cu amenzi  de  991,5 miilei  

2.  

Eficientizarea acțiunilor de control prin identificarea și 
eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite, 
inclusiv prin schimbul rapid de informații între structurile 
teritoriale și prin verificarea măsurilor stabilite prin 
documentele de control 

 CJPC Satu Mare 

- S-au   eficientizat acț. de control prin 
identif. și eliminarea cauzelor care au det. 
măsurile stabilite, inclusiv prin schimbul 
rapid de informații între struct. teritoriale si 
prin verific. măs. stab. prin doc. de control 

3.  

Îmbunătățirea sistemului informatic online și dezvoltarea 
bazei de date pentru asigurarea unui schimb rapid de 
informații privind produsele periculoase între stucturile 
teritoriale 

 CJPC Satu Mare 

-S-a  îmbunătățit  sist. informatic online și 
baza de date pentru asig. un schimb rapid 
de inform. privind prod. periculoase între 
stuct. terit.  ale ANPC și DSVSA  

4.  

Colaborarea cu alte instituții ale administrației publice 
centrale și locale, precum și cu instituții similare din 
statele membre ale Uniunii Europene, prin schimbul rapid 
de informații privind prod. periculoase 

 CJPC Satu Mare 

-S-au  efect. 4 contr.  în echipe mixte în 
baza protocoalelor de colab. la niv. jud.  cu 
alte instit. ale admin. publ DSVSA, DSP. IPJ 
Satu Mare,   cât  și controale   la vamă  cu 
respect.  reg. UE și a Consiliul Eu  

5.  
Revizuirea, îmbunătățirea și elaborarea unor proceduri 
pentru aplicarea unitară a legii privind securitatea 
generală a produselor 

 CJPC Satu Mare 

-S-au făcut propuneri  Autorit. Naț. pt. Prot. 
Cons. București  privind  imbunătățirea și 
elab. unor proceduri pt. aplicarea unitară a 
Legii nr 270/2017 /procedura cadru de 
control/procedura gen.de soluț. a  reclamaț. 

6.  
Verificarea indeplinirii condițiilor in baza carora au fost 
autorizați operatorii economici care desfășoară activități 
cu metale prețioase 

 CJPC Satu Mare 
- 7 operatori ec. și-au  vizat autorizația 
privind  activitățile cu metale prețioase la 
Dir. de Met. Preț. din cadrul ANPC. 

      2. Creșterea nivelului de informare/educare a consumatorilor 

7.  Imbunătățirea modalităților de primire, soluționare și 
informare a  a reclamațiilor de la petiționari 

 CJPC Satu Mare 
- S-a  imbunătățit modalit. de primire, soluț. 
și inform. a  consumat. la nivelul Autoritații 
Naț. pt. Prot. Consumat. prin  site-ul  
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deschis la nivel central pt. preluarea 
reclamaț., iar la Comis. Jud. s-a asigurat 
consilierea consumatorilor. S-au înregistrat 
387 de reclamații: redirecț. la alte struct. 
22, clasate 15, cercetate 350 din care 275 
soluționate în fav. consumat., 31 neîntem., 
37 nesoluționabile, 44 în curs de cercetare.  

8.  Desfăș. de campanii și acțiuni de informare/educare a 
consumatorilor 

 CJPC Satu Mare 

-S-au  desfăș. campanii și acț. de inform. 
educare a consumatorilor privind drepturile 
pe care le au în calit. de cons.,  transmise 5 
comunic. de presă  în mas-media. 

9.  

Asigurarea de sprijin şi consultanţă pt. organizaţiile 
neguvernamentale de consumatori și stimularea centrelor  
de consultanță și informare (constituirea  consiliilor 
consultative  la nivel de  comună, oraș,  județ) 

 CJPC Satu Mare 
S-a  asigurat consultanță pt. 4 organizații 
neguvernamentale de consumatori la 
întâlnirile făcute la sediul CJPC Satu Mare   

10.  
Verificarea modului în care operatorii economici duc la 
îndeplinire măsurile stabilite în procesele verbale 
încheiate 

 CJPC Satu Mare 

-La o per. rezonabilă de timp s-a verificat  
modul de aducere la îndeplinire a măs. stab. 
în Proc. de const. a Contravenției  fiind 
încheiate 68  de documente de verific.  

    CAP.4. MINISTERUL ENERGIEI 
       Lucrări de investiții  Societatea de Distribuție a Energiei Tranilvania Nord 

1. 
Modernizare  Stația 110 KV SM2 și creare bara 20KV  Distribuție Energie 

Electrica România 
     98 % 

2. Descentralizare RED prin injectie de putere in LEA 0.4 KV 
în sat  Certeze zona PTA 4405, jud Satu Mare 

 Distribuție Energie 
Electrica Romania 

     95 % 

3. Descentr. RED prin inj. de put. în LEA 0.4 KV loc Călinești   Distr. En. Electrica       100 % 
4. Modernizare grupuri de tratare neutru în Stația Carei 1  Distr. En. Electrica       100 % 
5. Descentralizare RED prin injecție de putere în LEA 0,4 KV 

loc Cămârazana  str. Ceaslas  
 Distribuție Energie 

Electrica România 
      80 % 

6. Rezerv.bara 20kV stația SM2 din Carpați, mun. Satu Mare  Distr. En. Electrica       100 % 

7. 
Lucrări in amonte punct de racordare - amplificare 
grupuri de tratare neutru Statia 110/20 KV Negrești 

 Distributie Energie 
Electrica Romania 

     100 % 

8. 
Lucrări de intărire a rețelelor electrice în amonte de pct. 

de delimitare -Amplificare PTA 488 Aurel Vlaicu Gaz Metan 
 Distribuție Energie 

Electrica România 
     100 % 
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de la 160KVA la 250 KVA; Amplificare PTAB 1248 SP 1 
Balta Blondă de la 63 KVA la 160 KVA; Amplific. PTA 4214 
TV Coca de la 100 KVA la 160 

9. Injecție de putere str. Martirilor Deportați PTZ  1055 Sc  Distr. En. Electrica        100 % 

10. 
Creșt. siguranței LEA MT în o. Negrești Oaș-LES MT între 
Oraș 2-LEA 20KV  Bixad  Distr. En. Electrica        100 % 

11. Modernizarea LEA 20 KV Cig - zona 2  Distr. En. Electrica          0 % 

12. 
Descentralizare RED prin Injectie de putere in LEA 0,4kV 
din localitatea Piscolt, zona PTA 3749  Distr. En. Electrica        100 % 

13. Modernizare LEA 20 KV Craidorolt  Distr. En. Electrica          0 % 

14. 
Descentralizare RED prin injectie de putere în LEA 0,4 KV 
Cionchești zona PTA 4507 jud Satu Mare  Distr. En. Electrica          0 % 

15. 
Descentr. RED prin injectie de put. în LEA 0.45KV din loc. 
Lucăceni  Distr. En. Electrica         95 % 

16. Creșt. sig. în funcț. LES JT mun Satu Mare  P-ța Libertății  Distr. En. Electrica         35 % 

17. 
Creșterea siguranței în distribuția energie electrice prin 
înlocuirea izolației MT a LEA 20 KV  Statia conexiuni 
Halmeu – Fider Turț 

 Distr. En. Electrica        0 % 

18. Extinderi rețele + dezvoltatori (10 %)  Distr. En. Electrica      100 % 
19. Intărire rețea + modificări legislative   (10 %)  Distr. En. Electrica      100 % 
20. Modernizări grupuri de măsura (VP)  Distr. En. Electrica       60 % 

21. 
Extindere RED  Corod-Apateu  Primaria Culciu  

 Distrib.Energie El. 
Suc. Satu-Mare 

S-a semnat contractul de finanțare. 

CAP.5. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

1. 
Managementul regional al deșeurilor și ecologizarea 
rampelor de deșeuri existente în judeţul Satu Mare  

 Consiliul Județean 
Satu Mare  

S-au aprobat prin hotărâre de guvern noii 
indicatori tehnico-economici conform 
Studiului de Fezabilitate actualizat. 
S-a încheiat un act adițional cu MMAP pt. 
prelung. duratei de implem. la 31.12.2021. 
S-a elaborat documentația de atribuire a 
contr. de servicii de revizuire a proiectului 
teh. „Asistență teh. din partea proiectantului 
și execuție lucrări la obiect.de investiții 
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”Închiderea depozitului de deșeuri urbane 
Satu Mare, județul Satu Mare” . 
A fost elab. docum. de atribuire a contr. de 
lucrări „Contin. lucr. rămase de executat la 
închid. depoz. de deș. urbane Satu Mare” 
S-a  publicat anunțul de particip. simplificat 
pt. „Continuarea lucrărilor rămase de 
executat la închiderea depoz. de deșeuri 
urbane. Satu Mare. A fost anulată licitația, 
deoarece nu a fost depusă nici o ofertă. S-a 
încheiat un act adițional cu MMAP pentru 
prelungirea duratei convenției de finanțare. 

2. 
Fazarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare – 
POS MEDIU” (Proiect faza II). 

 A.D.I. ptr. servicii în 
sect. de apă  şi apă 
uzată jud.  Satu 
Mare 

 UIP în cadrul 
APASERV Satu Mare 
S.A   

- Proiectul faza II cuprinde 18 contracte 
sectoriale, după cum urmează: 
 4 contr. de serv.  (consult., dirigenția și 
auditul); 
 14 contracte de lucrări  
Situația pe contracte în 2021: 
Stadiul fizic total (faza I+faza II) – 99,64% 
Stad. fizic proi. faza II – 87,87% 
Un singur contract de lucrări a rămas în 
execuție: Lucrări de construcții stații de 
epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și 
Ardud - terminarea lucrarilor SM-CL-05   
Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis 
în 08.11.2019. Se lucrează la montare de 
echipamente tehnologice și la sistemele 
SCADA la SEAU Tășnad și SEAU Ardud. 
Stadiul fizic: 85% (Faza II) 

3. „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiul Carei, Jud. Satu Mare” 

 Primăria Carei 

Proiect depus la AFM pe Progr. privind 
reduc. emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrast. pt. 
vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: stații de 
reîncărcare pt. vehicule electrice în localități. 
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Implement.– în așteptarea eval. 

4. 
„Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul 
Carei, Județul Satu-Mare”  Primăria Carei 

Proiect depus la AFM pe Programul privind 
creșt. eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în infrastr. de iluminat 
public. Implement.– în așteptarea evaluării 

5. 
Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei la Grădinița cu program normal nr. 9, din 
municipiul Carei, str Nicolae Titulescu nr 2 

 Primăria Carei 

Proiect depus la AFM pe Programul privind 
creșterea eficienței energetice și gestion. 
inteligentă a energiei în clădirile publice 
Implementarea – în asteptarea evaluării 

6. 

"Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 
a energiei la gradinita cu program normal nr. 8, din 
Municipiul Carei, Str. Viilor Nr 2, Jud. Satu Mare"  Primăria Carei 

Proiect depus la AFM pe Progr. privind 
creșterea efic. energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice  
Implementarea – în aștept. evaluării 

7. 
"Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 
a energiei la grădinița cu program prelungit nr. 2, din 
municipiul Carei, Str Nicolae Bălcescu Nr 9 " 

 Primăria Carei 
Proi. depus la AFM pe Progr. privind creșt. 
eficienței en. și gestion. inteligentă a en. în 
clădirile publice. în aștept. evaluării 

8. 
"Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 
a energiei la gradinita cu program prelungit 1/B, Carei, 
Str. Agara Nr. 1 " 

 Primăria Carei 
Proi. depus la AFM pe Progr. privind creșt. 
eficienței en. și gestion. inteligentă a en. în 
clădirile publice. în aștept. evaluării 

9. 
"Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 
a energiei la gradinita cu program prelungit 1/a, din 
municipiul Carei, Str Progresului Nr 8 " 

 Primăria Carei 
Proi. depus la AFM pe Progr. privind creșt. 
eficienței en. și gestion. inteligentă a en. în 
clădirile publice. în aștept. evaluării 

10. 
"Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 
a energiei la gradinita cu program normal nr. 7, din 
municipiul Carei, Str. Traian Nr. 126,." 

 Primăria Carei 
Proi. depus la AFM pe Progr. privind creșt. 
eficienței en. și gestion. inteligentă a en. în 
clădirile publice. în aștept. evaluării 

11. 
Creșt. eficienței energetice a infrastr. de iluminat public în 
Or.Ardud, loc. Ardud, Mădăras, Gerăușa și Sărătura 

 Primăria Ardud 
 

Proiect depus la Administrația Fondul de 
Mediu în data de 06.12.2021. 

12. 
Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat 
public în oraşul Livada  Primăria Livada 

Proiect în faza DALI. S-a semnat contr. de 
finanț. prin AFM. Se desfășoară achiziția de 
proiectare și execuție. 

13. 
Inst. de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, 
neracordate la reț. de distribuție a en. electrice pe raza 
UAT Negrești-Oaș 

 Primăria Negreşti 
Oaş 

Proiect finanțat prin AFM 
Proiect aflat în implementare. 

14. 
Reabilitarea şi termo-izolarea clădirilor publice din oraşul 
Tăşnad  (Şcoala Gimnazială, Liceu Tehnologic) 

 Primăria Tășnad 
Propun.de proiect. Se va realiz. prin AFM. 
Se actualiz. DALI. Se pregătesc doc. 
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necesare pentru semnarea contractului de 
finanțare cu ADR N-V pentru modernizarea 
Școlii Generale de pe strada Lăcrămioarelor. 

15. Moderniz. sist. public de iluminat public în orașul Tăşnad  Primăria Tășnad Contract finanț. semnat AFM. În derulare   

16. Eficientizarea energetică a clădirilor publice com. Andrid  Primăria Andrid 
S-a realizat DALI pentru Bloc specialiști 
Dindești, din bugetul local, a fost depus în 
cadrul programului lansat de AFM 

17. 
Eficientizarea consumului de energie termică pentru 
sediul Primăriei Bârsău  Primăria Bârsău 

Proiect depus la AFM spre a fi finanțat prin 
Casa Verde Clasic 

18. 
Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Cămărzana  Primăria Cămărzana 

Proiect depus AFM. A fost semnat contractul 
de finantare. S-a finalizat licitația. 

19. Eficientizare energetică a iluminatului public com. Certeze  Primăria Certeze Proiect depus la AFM 

20. 
Eficientizarea energetică a iluminatului public în 
localitatea Doba, comuna Doba, jud. Satu Mare  Primăria Doba S-a redepus o solicitare de finanţare la AFM 

21. 
Pista pt. biciclete în com. Dorolţ– realiz.prin amenajări la 
coronamentul dig. de apărare mal drept r. Someş, între 
graniţa cu Ungaria şi lim. terit. com. Dorolţ m. Satu Mare 

 Primăria Dorolţ 
S-au depus la AFM actele nec. încheierii 
contr. de finanţare, inclusiv Proiectul Tehnic 
aferent. 

22. 
Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Homoroade, județul Satu Mare 

 Primăria Homoroade 

-S-a aprobat HCL privind particip. la „Progr. 
privind sprijinirea eficienț. energetice și a 
gestion. inteligente a energiei în infrastruct. 
de iluminat public” prin AFM și aprobarea 
doc. tehnico-ec. și a indic. tehnico-econ. S-a 
emis ordinul de începere a lucrărilor. 

23. Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna 
Petrești, județul Satu Mare –Program AFM 

 Primăria Petrești Depus cerere de finanțare la AFM  

24. Extindere si reabilitare iluminat public în comuna Pir   Primăria Pir Urmează să fie depusă document. la AFM 

25. Modernizarea sistemului de iluminat public în com. Racșa  Primăria Racșa 
S-a contractat proiectare la faza DALI. S-a 
semnat contr. de finanț. cu AFM 

26. Modernizare Rețea iluminat public în comuna Târșolț   Primăria Târşolţ 
În curs de realizare. Finanțat prin AFM. A 
fost semnat contractul de lucrări. 

27. Stații de reîncărcare vehicule electrice în comuna Turț  Primaria Turț S-a depus cerere de finanțare la AFM 
28. Instalare panouri fotovoltaice pentru gospodării izolate  Primăria Turulung S-au depus doc. pentru finanțare prin AFM.  
29. Modernizarea sistemului de iluminat în comuna Vama   Primăria Vama Proiect finantat prin AFM.    PT finalizat  
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I. COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

1.  
Transparentizarea datelor privind calitatea apei, aerului și 
solului      APM Satu Mare 

- Toate raportările sunt postate pe site-ul 
APM Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro/ 

          II. PĂDURI 

1. 

 Controale de fond în cantoane silvice 
 Controale de exploatare 
 Controale privind integritatea şi permanenţa pădurilor 
 Controale privind administrarea pădurilor 
 Controale privind circulaţia materialului lemons 
 Controale privind instalaţii şi depozite de materiale 

lemnoase 
 Controale privind neexecutarea lucrărilor de 

împăduriri 

 Garda Forestieră 
Județeană Satu Mare 

-24 
-62 
-16 
-0 
-53 
 
-104 
 
-0 

2. Verificări APV  
(acte de punere în valoare a masei lemnoase)  G.F. Jud. Satu Mare -72 

3. 
 Emiteri acorduri pentru documentele cu regim special 
 Emiteri de autorizaţii pentru dispozitive speciale de 

marcat material lemons 

 Garda Forestieră 
Județeană Satu Mare 

-21 
-1 

4.  Verificări scoateri definitive şi ocupări temporare din 
fondul forestier naţional 

 Garda Forestieră 
Jud. Satu Mare 

-0 

5. 

 Participări la şedinţele Comisiei judeţene de fond 
funciar 

 Participări la şedinţele Secretariatului tehnic de fond 
funciar 

 Participare la conferinţele I şi II de amenajare a 
pădurilor 

 Recepţia lucrărilor de teren privind amenajarea 
pădurilor 

 Participare la şedinţele CSC şi CAT la APM Satu Mare 

 Garda Forestieră 
Județeană Satu Mare 

-4 
 
-4 
 
-13 
 
- 19 
 
- 48  

6. Împăduriri terenuri neproductive com. Hodod  Primăria Hodod -Propunere de proiect 

7. Activități de împădurire și realizarea de zone de protecție 
la limita căilor de acces comuna Medieșu Aurit 

 Primăria Medieșu 
Aurit 

-Propunere de proiect 

          III. MANAGEMENTUL APELOR ȘI SOLULUI 

1. 
Situri contaminate 
Realiz. proced. de inventariere a siturilor potențial 

 APM Satu Mare -31.12.2021 Realizat 
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contaminate la nivel național; 

2. 
Amenajare V. Lechincioara și V Bârloagele, jud. Satu 
Mare, etapa II, proiectare  

 SGA Satu Mare, 
ABAST Cluj Nap. 

-Val 1.580 mii lei / realizat 1.193 mii lei  
C+M   

3. 
Creșterea capacității de atenuare a Acumulării Călinești și 
de tranzitatre a debitelor de viitură până la frontiera cu 
Rep. Ungară 

 SGA Satu Mare, 
ABAST Cluj Napoca 

-0 

4. Amenaj.Valea Rea,  judetul Satu Mare 650 mii lei/5 mii lei  SGA Satu Mare -0 
5. Consolidări baraje în oraşul Tăşnad   Primăria Tăşnad S-a reactualizat PT-ul 
6. Regularizare Valea Cehalului  Primăria Tășnad Avize obținute .  SF existent 

7. 
Alimentare cu apă a localităților Batarci, Comlăușa, 
Tămășeni și Șirlău  Primăria Batarci 

-Lucrare în desfășurare din buget local, s-au 
executat pe 21.300 ml și 800 branșamente 

8. 
Canalizare menajeră și Staţie de epurare a localităţilor 
Berveni și Lucăceni   Primăria Berveni 

-Realizat 5%. AFM a solicitat în instanță 
rezoluțion. contract. Contract rezoluționat 

9. Amenajare Valea Lechincioara și Valea Bârloagele, 
Județul Satu Mare 

 Admin.bazinală de 
apă Someş-Tisa 

 Primăria Cămărzana 

Aprobat în lista de investiții. 
Licitație finalizată. Emis autorizație de 
construire.Realizat 20% 

10. Eficientizarea energetică a școlii gimnaziale Foieni  Primăria Foieni S-a depus cerere de finantare prin AFM 

11. 
Decolmatarea pârâurilor și șanțurilor și construirea unui 
dig împotriva inundațiilor  Primăria Hodod Propunere de proiect 

12. Elab. hărţilor de risc pt. alunecări de teren al com. Hodod   Primăria Hodod Propunere de proiect 
13. Repopularea lacurilor din zona comunei Medieșu Aurit   Prim.Medieșu Aurit Propunere de proiect 
14. Întocmirea hărţilor de risc ptr. com. Târşolţ  Primăria Târșolț Propunere de proiect 
15. Consolidări baraje în oraşul Târşolţ  Primăria Târşolţ Propunere de proiect 
         IV. RECICLARE ȘI ECONOMIE CIRCULARĂ 

1.  

 Obiective și ținte privind deșeurile municipale 
-Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și 
reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a 
deșeurilor - 60% din cantitatea de deşeuri de hârtie, 
metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere 
sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste 
fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor (Legea nr. 
211/2011, respectiv Directiva Directiva 2008/98/CE); 

 APM Satu Mare 
 

 
Din cauza defecțiunii platformei online SIM 
nu s-a solicitat completarea anexelor 
aferente acestor raportari pentru anul 2020. 

2.  
 Obiective și ținte privind deșeurile de ambalaje 
- Creșterea gradului de valorificare/reciclare a deșeurilor  APM Satu Mare 

Din cauza defecțiunii platformei online SIM 
nu s-a solicitat completarea formularelor 
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de ambalaje -Valorificarea sau incinerarea în instalații de 
incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din 
greutatea deșeurilor de ambalaje 
-Reciclarea a mini. 55% din greutatea tot. a materialelor 
de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu 
realizarea valorilor min. pt. reciclarea fiecărui tip de mat. 
conținut în deșeurile de ambalaje (Legea nr. 249/2015); 

aferente acestor raportări. 

3.  

 Obiective și ținte privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice 
- Creșterea ratei de colectare separată a 
DEEE/valorificare  - rata de colectare separată de 65% 
pevăzute în OUG nr. 5/2015 

    APM Satu Mare 
 

Din cauza defecțiunii platformei online SIM 
nu s-a solicitat completarea formularelor 
aferente acestor raportări. 

          V.CALITATEA AERULUI ȘI PROTECȚIA ATMOSFEREI 
1. Stații de încărcare autovehicule electrice  Primăria Tăşnad Se va realiza prin AFM. Plan pt. stab. locaț.  

2. Stații de reîncărcare pt. vehicule electrice în com. 
Crucișor  Primăria Crucişor 

Achiziționat SF și PT.Se va depune la AFM. 

3. 
Monitorizarea stadiului de realizare a măsurilor din Planul 
Local de Acțiune pentru Mediu al județului Satu Mare 

 APM Satu Mare 
31.12.2021 
Realizat 

4. 

 Prevenirea şi controlul poluării industriale prin:  
- Inventarul instalaţiilor: IPPC (preven. şi contr. integrat 
al poluării medi.), COV (compuşi org. volatili), SEVESO,  
-Elab. Inventar. loc. privind emisiile de poluanţi în atmos. 

 APM Satu Mare 
În luna decembrie s-a deschis platforma 
online SIM pentru complectarea 
formularelor aferente acestor raportari. 

5. 

Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului naţional de 
monitorizare a calităţii aerului 
Asigurarea funcţionării continue a echipamentelor  din 
cadrul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului 
din Satu Mare şi Carei şi  din cadrul staţiei automate de 
monitorizare a dozei gama de radioactivitate a aerului 

 APM Satu Mare 

Rețeaua Naț. de Monitoriz. a Calității Aerului 
din România prin cele două stații SM1 și 
SM2 din Satu Mare și Carei urmărește det. 
calit. aerului în mod permanent. Rezult. 
determin. sunt postate pe site-ul APM Satu 
Mare lunar http://www.anpm.ro/ web/apm-
satu-mare/rapoarte-lunare1, 
http://www.anpm.ro/web/apm-satu-mare/ 
raportare-anuala. S-au obținut  depășiri 
doar la pulberi în suspensie PM10 ale val. 
admise -11 Satu Mare și 24 Carei, ceea ce 
se  dat. încălzirii domestice pe per. de iarnă. 

6. Reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii în zonele  APM Satu Mare Prin rețeaua proprie de monitoriz. a niv. de 
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rezidenţiale 
Monitorizarea continuă a nivelului de zgomot prin reţeaua 
de monitorizare 

zgomot se det. în 14 pcte din județ. Pctele 
vulnerab. au rămas centrul mun. Satu Mare. 
cu 140 măsurători  

          VI. BIODIVERSITATE ȘI ARII PROTEJATE 

1.  

 1. Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere 
a biodiversității și ecosistemelor 
1.1. Implementarea componenței Conservarea Naturii din 
cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM); 

 APM Satu Mare 
- S-a introdus în baza de date SIM/CN 
Autorizațiile emise pe anul 2021 conf. 
Ord.410/2008: 31  Autorizații. 

2.  
1.2.Monitoriz. capturilor și uciderilor acciden. ale tuturor 
speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict  protejate 
prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la OUG nr. 57/2007 

 APM Satu Mare 
31.12.2021- 
Realizat 
 5 Declarații 

3.  

 1.3.Analizarea cap. de biodiv. din cadrul documentațiilor 
privind planurile/proi./activit. care pot avea efect  semnif. 
asupra ariilor naț. protejate, habit. naturale, spec. de 
floră și faună sălbatică; 

 APM Satu Mare 
31.12.2021 
Realizat 
 1301 Puncte de vedere emise 

4.  

1.4. Emiterea  autorizațiilor de recoltare/capturare și/sau 
achiziții și/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor 
de plante și fosilelor de animale vertebrate și 
nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din 
flora, respectiv, fauna sălbatică în conformitate cu 
prevederile legislației specifice, Ordinul 410/2008. 

 APM Satu Mare 

31.12.2021 
Realizat 
 31 Autorizații emise. 
 

5.  
1.5.Aplicarea preved. HG. Nr.1679/2008, resp. 
deplasarea în teren pt. eval. pagubelor prod. de fauna 
cinegetică 

 APM Satu Mare 
Realizat 
 12 Întruniri  

6.  
1.6. Avize/puncte de vedere privind tăieri de arbori în 
spaţiile verzi ale zonelor de intravilan a localitățiilor.  APM Satu Mare 

Puncte de vedere emise:102/ Avize tăieri 
arbori sănătoși 1. 

7.  

1.7. Realizarea acțiunilor de monitorizare și estimare, 
colectarea și centraliz. datelor privind efectivele speciilor 
de animale sălbatice strict protejate urs brun/ pisică 
sălbatică/ lup/râs la nivelul județului. 

 APM Satu Mare 
31.12.2021 
Realizat 
 

8.  
1.8. Rezolvarea corespondenţei/raportari curente şi 
studierea legislaţiei referitoare la biodiversitate, protecţia 
naturii, precum şi document. privind ecologia judeţului  

 APM Satu Mare 
31.12.2021 
Realizat 
64 Adrese  

9.  2.Implement. planurilor de acțiune pt. ariile nat. 
protejate și pt. speciile de interes comunit. aprob.   APM Satu Mare 

31.12.2021 
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2.1. Administrarea ariilor naturale protejate se realizează 
de către ANANP. Se solicită de căte ori este cazul pct. de 
ved/ avizul ANANP 

Realizat 
15 Solicitări 
 

10.  Reamenajarea zonei verzi „Dealul Pisicii” din o. Tăşnad  Primăria Tăşnad Prop. de proiect. Notă concept. existentă 
CAP. 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

          I. TRANSPORT RUTIER 
          1. Drumuri naționale 

1. 

Varianta de ocolire Carei km 0+000 – 10+459 
POST/2011/2/1/009 
 Contractul de execuție Lucrări de finalizare  Pasaj CF 

și execuție dispozitive de scurgere  a apelor la VOC  se 
află în per. de garanție (24 luni) 
 Contr. de execuție finaliz. Lucr. rămase de executat 

și execuție remedieri lucrări existente la VOC  se află în 
per. de garanție (36 luni) 
  Lucr. de relocare LEA 20KV și 110KV se află în per. 

de garanț. 
 Lucrările pt. contractul de iluminat sensuri giratorii și 

Pasaj CF recepț. în ian. 2019 și se află în per. de garanț 
 Ob. este recepționat, aflându-se în per. de garanție 

 MTI  
 POIM - Program 

Operațional 
Infrastructura Mare - 
Titlul 58 

 Obiectivul se află în perioada de garanție, 
fiind monitorizat de către Inginer care 
transmite rapoarte trimestriale. 
  Se preconizează efectuarea Recepției 
Finale în Decembrie 2021. 

2. 
Construcția Varianta de Ocolire Satu Mare - Contract de 
Proiectare și Execuție nr.92/78330/16.11.2015 
 Contractul de execuție lucrări se află în derulare 

 MTI  
 POIM – Progr. Op. 

Infrasr. Mare–Tit. 58 

Stadiu fizic: 72% 
Stadiu valoric: 93.300 mii lei  
Realizat 3,925 km 

3. 

Ctr.6R8 Reabilitare DN 1C Lim. jud.  Baia-Mare – Livada - 
Halmeu și DN19 Satu-Mare - Livada 
 Obiectivul s-a recepționat la data 03.12.2020 prin 

Procesul Verbal de Recepție Finală nr.3641. 

 MTI 
 Faza I POST  
 Faza II POIM 

Recepție Finală conform Procesului Verbal 
nr.3641_03.12.2020 

4. 

Lucrări de întreținere curenta pe timp de vară, Reparații 
parte carosabilă:  
DN 19 km 171-195 Orașu Nou- Huta Certeze;  
DN 19F km 9-25+500 Odoreu- Apa;  
DN 19 km 99-127 Carei-Satu Mare. 

 DRDP Cluj/ SDN 
Satu Mare 

16.600 mp/ 712 mii lei 

5. 
Lucrări de întreținere curenta pe timp de vară, Reparații 
parte carosabilă:  
DN 19 km 171-195 Orașu Nou- Huta Certeze;  

 DRDP Cluj/ SDN 
Satu Mare 

18.000 mp/  842 mii lei 
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DN 1F km 137-149 Săcășeni-Tășnad;  
DN 19 km 137-149 Botiz-Ciuperceni;  
DN 19 km 99-125 Carei-Satu Mare; 

6. 

Întreținere curentă poduri și podețe:  
DN 1F km 133+140 apărări de maluri pîna la 200m 
lungime cu gabioane,  
DN 19F km 7+570dr+stg, DN19F km 17+510stg si DN 
19F km 25+090stg  
Reparații sferturi de con din dale 

 DRDP Cluj/ SDN 
Satu Mare 

 
 

303 mc/92,82 mii  lei  
20,16 mc/11,8 mii lei 

7. Ranforsare sistem rutier a sectorului de drum  
DN 19  km 154+248-km 171+300 Livada – Orașu Nou. 

 DRDP Cluj/ SDN 
Satu Mare 

17,052 km/ 11.000 mii lei 

8. Întreținere curentă pe timp de iarnă 
 Dir. Reg. Drumuri și 

Pod. Cluj -Întreț. 
Drumuri 

Realizări - 2.642,9 mii lei 

9. Modernizare drum E 671 (DN19) în Mun. Carei  Primăria Carei Propunere de proiect 
     2. Drumuri județene 

10. Vezi Anexa 4 PNDL 
11. Vezi Cap. 2 
          3. Drumuri comunale 

12. 
Reabilitarea drumurilor comunale pe aproximativ 20 km şi 
realizarea unei reţele de trotuare com. Apa  Primăria Apa Propunere de proiect 

13. Modernizare  drum comunal DC 84 Apa  Primăria Apa Propunere de proiect 
14. Moderniz. drum com. DC 4 Str. Nemți, Pici com. Batarci  Primăria Batarci Realizat 100%. Finalizat. 
15. Reabilitare drum DC.4A. Bogdand - Ser  Primăria Bogdand Realizat 100%.Proiect finalizat. 
16. Reabilitare DC 107 Giurtelec, limită de judeţ Maramureş  Primăria Hodod În implement., momentan sistat. 

17. 
Reabilitare drumurilor comunale DC 5B şi DC 107, 
comuna Hodod  Primăria Hodod 

SF, PT. Cerere de finanţ. PNDR măs. 7.2.Nu 
este inclus la finanţ. 

18. 
Moderniz. DC 153 între 1+335,65 km și 3+ 925,70 în 
com. Moftin   Primăria Moftin Realizat 65% 

19. 
Moderniz. drum com. DC53 între DJ195C şi DN 19 în 
com. Moftin  Primăria Moftin MDRAP. Nu a primit finanț. 

20. Modernizare drumuri şi străzi în localități ale com. Pişcolt  Primăria Pişcolt 
-PT realizat, aprob. prin OMDRAP 
Nr.2153/2014, nu a primit finanţ 

21. Reabilitare drum comunal DC 26A, Pomi- Seini, com.Pomi  Primăria Pomi Se realiz.din buget local. Realizat 42 % 
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22. 

Reabilitare drum comunal DC 25, și străzi din localitățile 
Pomi și Bicău comuna Pomi 

 Primăria Pomi 

S-a întocmit D.A.L.I. S-a aprobat devizul 
general și indicatorii tehnico – economici. S-
a depus cerere de finanțare la MDLPA 
pentru finanțare prin Progr. Anghel Saligny 

23. Reabilit. drum com. 37 Săcășeni-Orbău km 0-000–3-500   Primăria Săcăşeni S-au realizat 936 m. Finalizat. 
24. Modernizare străzi si drum comunal în comuna Turulung  Primăria Turulung PNDL II.  Nu a fost aprobat. 
         4. Drumuri orăşeneşti şi municipale 

25. 
Lărgire b-dul L. Blaga, între str. Dorobanților și str. 
Căprioarei, mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023. Realizat 5% 

26. Întocmire D.A.L.I. - Reparații capitale Pod Decebal  Primăria Satu Mare Realizat 100 % 
27. Reparații capitale Pod Decebal  Primăria Satu Mare Program 2022-2025. Realizat: 0% 
28. Prelungirea străzii Diana, mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Realizat 5% 
29. Expertiză tehnică strada Depozitelor mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2020-2021. Realizat: 100% 
30. Modernizarea străzii Mahatma Gandhi mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
31. Modernizarea străzilor Maria, str. Iris și str. Dana  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
32. Modernizarea străzii Haiducilor mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 

33. 

Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 1 – străzile 
Acs Alajos, Alexandru Odobescu, Crăieselor, Dara, Dana, 
Fluturilor, Haiducilor, Iris, Mahatma, Gandi, Maria, Matei 
Basarab, Petre Ispirescu, Poienilor, Poligonului 

 Primăria Satu Mare 
Program 2022-2025 
Realizat: 0% 

34. 
Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2 – străzile 
Acs Alajos, Alba Iulia, Eugen Ionescu, Karoli Gaspar, 
Krudy Gyula, Toamnei 

 Primăria Satu Mare Program 2022-2025 
Realizat: 0% 

35. Modernizare strada Stupilor  Primăria Satu Mare Program 2022-2023.   Realizat 0% 
36. Prelungirea străzii Sălciilor mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023. Realizat 25% 
37. Studiu de opotunitate digitalizare parcări Mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027. Realizat 0% 
38. Coridor de mobilitate Strada Aurel Vlaicu mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027. Realizat 0% 
39. Coridor de mobilitate b-dul Lucian Blaga mun. Satu Mare   Primăria Satu Mare Program 2021-2027. Realizat 0% 
40. Coridor de mobilitate Strada Botizului mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027. Realizat 0% 
41. Coridor de mobilitate b-dul Cloșca mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027. Realizat 0% 

42. 

Moderniz. Str. Viilor, Bogdan Vodă, Balc Voievod în loc. 
Ardud, Stejarului în loc. Ardud Vii, Avram Iancu, Căpitan 
Baba Novac, Doamna Stanca, Unirii în loc. Baba Novac, 
Sărătura Pusta, Ulicioara, Crucii, Florilor în loc. Gerăușa  

 Primăria Ardud Propunere de proiect 
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43. Modernizare străzi Livada şi localități aparţinătoare  Primăria Livada Realizat 60%  
44. Pietruirea străzilor din  Livada  Primăria Livada Propunere de proiect 

45. 
Moderniz. străzi: Garoafelor, 1 Iunie, Vasile Lucaciu, 
Livezilor, din orașul Negrești-Oaș  Prim. Negreşti Oaş Elaborat DALI 

46. 
Modernizare străzi în zona Petru Maior din oraşul Tășnad 
(trotuar, șanț carosabil)  Primăria Tășnad Propunere de proiect 

47. 
Modernizarea străzilor din oraşul Tăşnad, et. I 

 Primăria Tăşnad 
Faza DALI+ avize; PT existent 
Se va realiza prin Progr. Anghel Saligny 

          II. TRANSPORT FEROVIAR 

1.  
Modernizare trecere la nivel km 1+518 linia CF 408 Carei- 
Zalău între stațiile Carei-Tășnad (proiectare+execuție) 

 ASOCIEREA SC GDO 
MOV IMPEX SRL 
Baia Mare&SC VIO-
TOP SRL Buc.  

Valoarea investiție: 4.158,65 mii lei 
Program 2021: 4.182 mii lei    
Realizat: 4.158,65 mii lei (100%)  

2.  
Modernizare trecere la nivel km 5+647, Linia CF Carei-
Zalău, între stațiile Carei-Tășnad 

 SC Construcții 
Feroviare Mureș SA -
Tg. Mureș 

- Finalizat etapa Proiectare. 
- Valoarea investiție: 2.840 mii lei 
Realizat: 142 mii lei (5%) 

3.  
Modernizare trecere la nivel km 27+510, Linia CF Carei-
Zalău, Stația Tășnad 

 SC Construcții 
Feroviare Mureș SA 

- In curs de pregătire documentație pentru 
organizarea achiziției. 

4.  
Modernizare trecere la nivel km 43+821, Linia CF Carei-
Zalău, Stația Acâș 

 SC Construcții 
Feroviare Mureș SA 

- In curs de pregătire documentație pentru 
organizarea achiziției. 

5.  
Modernizare trecere la nivel km 810+840, Linia CF Episc. 
Bihor-Halmeu-Frontieră, între stațiile Halmeu- Frontieră 

 S.C. GDO MOV 
Impex SRL  - In derulare faza proiectare DALI. 

6.  
Moderniz. trecere la nivel km 6+650, Linia CF  Satu Mare 
- Baia Mare, Statia Botiz inclusiv Modernizare trecere la 
nivel km 0+655, Linia CF Botiz-Bixad, Statia Botiz 

 S.C. GDO MOV 
IMPEX S.R.L.  

In derulare faza proiectare DALI. 

7.  

Studiului de fezabilitate pentru, Modernizarea 
trecerilor la nivel cu calea ferată– SRCF Cluj ” 
Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. 
 treceri la nivel cu calea ferată: TN km.792+005 sit. 

între staț. Satu Mare-Micula la intersecția cu DJ194C 
 TN km 2+878 îintre stațiile Carei-Tășnad intersecția 

cu DN1F 

 SRCF Cluj 

Contractul de servicii se derulează în 
continuare în anul 2021. Sursa de finanțare 
este asigurată din Fonduri Europene și 
alocații de la Bugetul de Stat.Termen de 
finalizare sem. II 2022 

          III.TRANSPORT AERIAN 
1. Proiectare și execuţie lucrări de separare circuite lumini  R.A. Aeroportul Satu Procedura anulată 
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balizaj capăt pistă Mare Valoare: 588 mii lei 

2. Upgradare software telecomanda balizaj luminos  R.A. Aeroportul SM Propunere proiect. Valoare: 245 mii lei 
3. Bandă bagaje autopropulsată  R.A. Aeroportul S M Achiziție realizată  Valoare: 290 mii lei 
4. Scară pasageri  R.A. Aeroportul SM Procedură în derulare   Valoare 255 mii lei 

5. 

Proiecte si studii: 
10.1.Consultanță pregatire proiecte non-economice 
pentru obtinere finantare din fonduri nerambursabile;   
10.2. Extind. platformei de îmbarcare-debarcare (faza SF) 
10.3. Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire 
bazat pe surse regenerabile 
10.4. Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile 
specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv 
mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului 
10.5. Consultanță elaborare documentație suport pt. 
finanț. din fonduri neramburs. (POIM) a reabilit. și mod. 
infrastr. aeroportuare  

 R.A. Aeroportul Satu 
Mare 

Contract în derulare 
Valoare: 67 mii lei (70%) 
120 mii lei - contract în derulare (100%) 
 
25 mii lei – Realizat 
 
15 mii lei – propunere proiect 
  
2397 mii lei – Contract în derulare 

CAP. 7 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
        I. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA LOCALĂ 

1. 

Monitorizarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informațiile de interes public şi ale 
Legii 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică 

 Cons. Jud. Satu 
Mare 

Până la sfârșitul anului 2021 au fost 
înregistrate şi rezolvate 36 de solicitări de 
informații de interes public în baza Legii nr. 
544/2001, respectiv 14 în trim. I, 8 în trim. 
II, 14 în trim.III și 21 în trim. IV. 

2. Silver - Mitigating the negative effects of hail in Satu 
Mare county 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

 Serviciul Național de 
Meteorologie din 
Ungaria 

Proiect depus pe Progr. Interreg  V-A RO-
HU. A fost semnat contractul de finanțare.  
S-a semnat Contract de achiziţie publică de 
produse. Primele 3 achizitii directe sunt în 
derulare.  Realizat 5% 

3. 
Creșterea transparenței, eticii și integrității  
în administrația publică din județul Satu Mare               

 Consiliul Judeţean 
Satu Mare 

Proiectul a fost depus spre finanțare prin 
Progr. Operaț. Capacitate Administr. (POCA) 
2014-2020.  S-a semnat contractul de 
finanțare. În implementare. 

4. 
Transformarea zonei degradate malurile Someșului între 
cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru 

 Primăria Satu Mare 
Proiect în stadiu de implementare prin 
Progr. Operaț. Regional (POR) 2014-2020, 
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comunitate        Axa 4.  Realizat: 25% 

5. Transformarea zonei degradate Cubic în zona de 
petrecere a timpului liber pentru comunitate 

 Primăria Satu Mare 
Proiect în stadiu de implementare prin 
Progr. Operaț. Regional (POR) 2014-2020, 
Axa 4.  Realizat: 90% 

6. Regenerare fizică a zonei Ostrovului  Primăria Satu Mare 
Proiect în stadiu de implement.prin Progr. 
Operaț. Regional (POR) 2014-2020, Axa 4. 

7. 
Creșterea eficienței transportului public urban de călători 
prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea 
infrastructurii suport 

 Primăria Satu Mare 
Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020, Axa 4. 
Realizat 100%. Finalizat. 

8. Parcare etajată str. Kogălniceanu mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Progr. 2020-2021, realizat 33% 
9. Parcare etajată str. Decebal mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Progr. 2020-2021.Realizat 33% 

10. 
Modernizare parcări in cvartalul din spatele blocurilor UU 
1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str. Lucian 
Blaga Satu Mare 

 Primăria Satu Mare 
Program 2020-2021 
Realizat 100% 

11. 
Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Uzinei și 
Independenței și baza sportivă M.I.U. mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2020-2021 
Realizat 25% 

12. 
Moderniz. parcări aferente bl. nr. 2, 4, 6, 8 de pe str. 
Ostrovului  Primăria Satu Mare Progr. 2020-2021 Realizat 25% 

13. 
Modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor 14, 
17, 18, de pe strada Ostrovului mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2020-2021 
Realizat 25% 

14. 
Modernizare parcări în cvartatul delimitat de str. Ganea - 
Bârgăului - Cibinului – Codrului mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2020-2021 
Realizat 100% 

15. 
Modernizare parcări în cvartatul delimitat de str. Lucian 
Blaga- Dorna- Ganea – Codrului mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2020-2021 
Realizat 100% 

16. 
Modernizare parcări în cvartatul delimitat de str. Ganea - 
Codrului - Cibinului – Dorna în Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2020-2021 
Realizat 25% 

17. 
Modernizare parcări in cvartatul delimitat de str. Lucian 
Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2020-2021 
Realizat 25% 

18. 
Modernizare parcări în cvartatul delimitat de str. Ganea - 
Dorna - Cibinului – Ambudului mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2020-2021 
Realizat 45% 

19. 
Modernizare parcări în cvartatul delimitat de str. Lucian 
Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2020-2021 
Realizat 80% 

20. 
Modernizare parcări in cvartatul delimitat de str. Ganea - 
Ambudului - Fântânele - Alecu Russo mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2020-2021 
Realizat 25% 
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21. 
Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în 
zona periferică str. Alecu Russo  (str. Alecu Russo, str. 
Mierlei, str. Socului, str. Viilor) mun. Satu Mare 

 Primăria Satu Mare 
Program 2020-2021 
Realizat 100%.Finalizat. 

22. Reabilitarea Grădinii Romei mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

23. 
Uzina de joacă, Amenajare spații de recreere și 
petrecerea timpului liber mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

24. Centru multifuncț. de servicii publice str. Porumbeilor nr.2  Primăria Satu Mare Program 2021-2027      Realizat 0% 

25. Crearea Centrului Recreativ Carei  Primăria Carei 
Proiect în implement. prin Progr. Operaț. 
Reg. (POR) 2014-2020, Axa 13 Realiz. 20% 

26. 
Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele 
orientate către cetățeni în mun. Carei 

 Primăria Carei 
Proiect depus pe POCA 2014-2020. S-a 
semnat contractul de finanțare. 
Implementare 80% 

27. 
Planificare strategică și accesibilizare a serviciilor oferite 
de administrația locală în Municipiul Carei  Primăria Carei Implementare 25% 

28. Creșt. transp. eticii și integrității în cadrul UAT mun. Carei  Primăria Carei Pro. depus pe POCA 2014-2020. În evaluar. 
29. Amenajare Parc de agrement „Somoș” în municipiul Carei  Primăria Carei În implementare, realizat 85% 

30. 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza 
măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă  Primăria Carei În implementare, realizat 85% 

31. 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin 
măsuri privind încurajarea utilizării bicicletei și 
îmbunătățirea infrastructurii aferenta traficului pedestrian 

 Primăria Carei În implementare, realizat 70% 

32. Reamenajare loc de joacă în Parcul Dendrologic Carei  Primăria Carei 

Proiect depus spre a fi finanțat prin Progr. 
Operaț. Regional (POR) 2014-2020, Axa 9 
(9.1-DRLC). A fost semnat contractul de 
finanțare. În implementare. Realizat 60% 

33. 

Avertizare timpurie și pregătire comună pentru situații de 
urgență la frontiera româno-ucraineană 
 

 Comuna Tarna 
Mare (RO) 

 Prim. Ardud (RO) 
 Reg. Zakarpatia 

(UA) 

Proiect depus în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră ENI HUSKROUA. 
Contract de finanțare semnat la data de 
01.06.2021.În implementare. S-a inițiat 
procedura de achiziție. 

34. 
Amenajare spaţii de petrecere a timpului liber în oraşul 
Livada 

 

 Primăria Livada 
 

Proi. depus pe POR 2014-2020, Axa Prior. 5 
- Conservarea, protecția și valorif. durabilă a 
patrimon.cultural. S-au executat lucrări de 
amenaj. teren pe verticală. Realizat 61 % 
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35. 
Green Youth project-Tineret Verde pentru diminuarea 
schimbărilor climatice și protecția mediului--Amenajare 
loc de joacă ecologic în Livada. 

 Primăria Livada 
 Bukkabrany-Hu 
 Salovka-UA 
 Buzita-SK 

Proiect în faza PT, depus spre finanțare în 
cadrul Progr. de Cooperare Transfrontaliera 
ENPI Ungaria-Slovacia-Ucraina-Romania  

36. 
Creșterea eficienței energetice la sediul Primăriei Corp A 
și Corp B, din localitatea Negrești Oaș 

 Primăria Negrești 
Oaș 

Realizat DALI. Proiect depus pe POR 2014-
2020, Axa Priorit. 3, Priorit.de investiții 3.1, 
Operaț. B – Clădiri Publice.  Realizat 98 % 

37. 
Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-
Oaș, jud. Satu Mare (Axa 13.1)  

 Primăria Negreşti 
Oaş 

-Proi. depus pe POR 2014 2020, Axa 
prioritară 13 Realiz. 10% 

38. Amenajare parc nou orașul Tășnad (Parc Central)  Primăria Tăşnad Realizat SF. S-a finalizat licitația 

39. 
Moderniz. clădirii în care își desf. Activit. Poliția Română 
din o.Tăşnad  Primăria Tăşnad Propunere de proiect 

40. Moderniz. clădirii în care își desfă. Activi. ISU o. Tășnad    Primăria Tăşnad Propunere de proiect 
41. Reparații acoperiș piața săptămânală  Primăria Tăşnad Finalizat 

42. Construcție gardorerobe/toalete noi ștrandul Tășnad  Primăria Tăşnad 
Proiectul se realizează din buget local.  
S-a semnat contractul pt. execuția lucr. 

43. 
Modernizare terenuri de joacă -Oraș Tășnad cu satele 
aparținătoare,  stațiune 

 Primăria Tăşnad Finalizat 

44. Toaletă publică în orașul Tășnad  Primăria Tăşnad Finalizat 
45. Achizitionare utilaj marcaje rutiere  Primăria Tăşnad Finalizat 
46. Regen. Urbană Cinematograf, Bibliotecă, Casă de Cultură  Primăria Tăşnad Propunere de proiect 
47. Modernizare Piața Agro-Alimentară în oraș Tășnad  Primăria Tăşnad Nota conceptuală existentă 
48. Amenajare lac de pescuit com. Andrid  Primăria Andrid Realizat 50% 
49. Amenajare spaţii verzi com. Andrid  Primăria Andrid Propunere de proiect 
50. Actualizarea şi extinderea site-ului comunei Andrid  Primăria Andrid Permanent 
51. Construirea unui nou sediu al Primăriei APA  Primăria Apa Propunere de proiect 

52. Construire împrejmuire teren și amenajare loc de joacă în 
comuna Batarci, loc. Comlăușa   Primăria Batarci Realizat 100%. Finalizat. 

53. Îmbunătăţirea calității mediului şi vieții cetățenilor prin 
creare de spaţii verzi în com Bârsău, jud. Satu Mare 

 Primăria Bârsău Propunere de proiect 

54. Reabilitare și pavare – Parcul tineretului  Primăria Botiz Propunere de proiect 

55. CROSS-COOP: Cooperarea transfrontalieră a echipelor de 
intervenție și de salvare neguvernamentale și publice  Primăria Cămărzana 

Proiect prin programul HUSKROUA. 
Realizat 95% 

56. Cursuri de specializ.a personalului din administrația locală  Prim.Cămărzana Propunere de proiect 
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57. Constr.bazin rezervor de apă 30.000 litri com. Cămârzana  Prim. Cămărzana Propunere 2021 
58. Achiziționare cisternă de apă comuna Cămârzana  Prim. Cămărzana Propunere 2021 
59. Construire remiză utilaje P, com. Cămârzana  Primăria Cămărzana Lucrări finalizate. 
60. Reabilitare sediu primărie în comuna Cămărzana  Prim. Cămărzana Proi. depus la CNI – lista sinteză 
61. Sediu administrativ - Căpleni  Primăria Căpleni Propunere de proiect 

62. 
Sistem de supraveghere video în comuna Căpleni 
”Îmbunătățirea siguranței publice a cetățenilor din Bazinul 
Carpatic” Căpleni 

 Primăria Căpleni Propunere de proiect pentru extindere 

63. Sistem de supraveghere video în comuna Căpleni  Primăria Căpleni Proi. început din fonduri proprii 
64. Reabilitare sediu Primărie Căuaș  Primăria Căuaş Propunere de proiect 

65. Amenajare spaţii verzi şi zone de agrement în loc. Căuaş 
şi Ghenci  Primăria Căuaş Propunere de proiect 

66. Amenajare parcuri în localitatea Cehal şi Cehăluț  Primăria Cehal Propunere de proiect 
67. Amenajarea zonelor verzi din com Cehal, jud. Satu Mare  Primăria Cehal Propunere de proiect 

68. Achiziționarea de programe informatice si aparatură 
pentru activitatea din administrația locală com. Cehal  Primăria Cehal Propunere de proiect 

69. Loc amenajat pentru picnic com. Certeze  Primăria Certeze Realizat 70% din fonduri locale 
70. Parc de recreere com. Certeze  Primăria Certeze Propunere de proiect 
71. Amenajare parcare com. Certeze  Primăria Certeze Realizat 100%, finalizat. 

72. Montare camere de supraveghere pe domeniul public al 
com. Craidorolț și satelor aparţinătoare 

 Primăria Craidorolț Realizat 100% 

73. 
Achiziție imobil cu destinație de grădiniță și sală de sport 
în com. Craidorolț  Primăria Craidorolț Propunere de proiect 

74. Amenajare piața agroalimentară în Craidorolț  Primaria Craidorolț Realizat 70 % 
75. Clădire sediu primărie în loc. Crucișor, com Crucişor  Primăria Crucişor Propunere de proiect 
76. Extindere, modernizare şi dotare sediu Primărie  Primăria Doba Depus pe CNI 

77. 
Sediu administrativ – extindere, recompartimentare și 
etajare clădire existentă- Comuna Dorolț  Primăria Dorolț 

S-au realizat SF, PT și avize.  
Prop. de proi. pt. finanț. prin CNI 

78. 
Organiz. curs de perfecț. pt. person. din adm. publ. loc. 
com. Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 

79. Amenajarea parcului din Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 
80. Achiziționarea şi implem. unui sistem  informatic integrat  Primăria Hodod Propunere de proiect 

81. 
Montarea sistem de supraveg. video cu camere analogice 
în localităţile comunei Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 
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82. 
Achiziționare autospecială de stins incendii şi completarea 
echipamentelor de intervenție com. Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 

83. Reabilitare spații verzi loc. Lazuri  Primăria Lazuri Propunere de proiect 
84. Înființare și reamenaj. locuri de joacă și recreere (parcuri)  Prim. Medieșu Aurit Propunere de proiect 
85. Înființare piețe agroalimentare Medieșu Aurit  Prim. Medieșu Aurit Proiect în derulare. Realiz. 50%. 

86. 
Reabilit., extindere, moderniz. sediul Primăriei com. 
Micula  Primăria Micula 

Proi. se realiz. din fonduri proprii. S-a 
finaliz. licitația s-a  semnat contr. de lucrări.  

87. Amenajare zonă picnic Micula  Primăria Micula Propunere de proiect 
88. Realizare spații verzi în comuna Micula  Primăria Micula Propunere de proiect 

89. Coridor verde fără frontiere  Primăria Odoreu   
Finanțat prin Progr. Interreg V-A RO-HU. 
Realizat: 100% 

90. Amenajare piața agroalimentară Orașu Nou  Prim. Oraşu Nou Propunere de proiect 

91. Îmbunătățirea reacției SVSU prin dotarea acesteia cu UTV 
4X4 – stingător apă –spumă   Prim. Oraşu Nou Realizat 100%. Finalizat 

92. Modernizarea Sediului Primăria Comunei Pișcolt  Primăria Pișcolt 
Cerere finanţ. MADRPFE pt PNDL II. Nu s-a 
obţinut finanţ. 

93. Lucrări de amenaj. spații de recreere pt. copii și adulți în 
com. Pomi  Primăria Pomi Propunere de proiect 

94. Achiziții utilaje pentru întrețineri spații verzi com. Santău  Primăria Santău Cerere finanț. depusă pe PNDR Măs. 41322.  
95. Reabilitare şi modernizare clădire sediu Primărie Săcăşeni  Primăria Săcăşeni Realizat P.T. În derulare 
96. Încălzire centrală sediu Primărie, comuna Săcășeni  Primăria Săcăşeni Finalizat. 
97. Formații artistice în comuna Socond  Primăria Socond Propunere de proiect 
98. Susţ. unor cursuri în toate dom. de admin. publică loc.  Primăria Socond Propunere de proiect 
99. Dotare cu calculatoare pt. fiecare compartim. din instit.  Primăria Socond Propunere de proiect 

100. 
Achiziţia de terenuri  pentru amplasare puțuri de apă, 
stație de tratare a apei şi stație de epur.  în com. Târşolţ  Primăria Târșolț În curs de realiz.din buget local. 

101. 
Participarea la cursuri de perfecţionare în vederea 
creșterii performanțelor profesionale 

 Primăria Terebeşti Propunere de proiect 

102. 
Extinderea şi refacerea de trotuare ,amenajarea centrelor 
civice din localit. comunei (parcări, pavaje, spaţii verzi)  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 

103. 
Amenajarea în zona centrală a 40 locuri de parcare, în 
loc. Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 

104. 
Reabilit., moderniz. și extind. sed. primăriei com. 
Terebești  Primăria Terebeşti depusă la MDRAP pt.  PNDL II 
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105. Amenajare parc localitatea Gelu   Primăria Terebeşti Propunere de proiect 
106. Amenajare locuri parcare în Comuna Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 
107. Împrejmuiri instituții publice în comuna Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 
108. Reabilit. și dotare, extind. clădire ”Primăria Com. Tiream”  Primăria Tiream Solicit. finanț. PNDL II. Ne aprobat 
109. Amenajarea spațiilor pentru picnic în comuna Turț  Primăria Turț Idee de proiect  

110. Reabilitarea şi extinderea spaţiilor verzi din comuna Turț  Primăria Turț 
Reabilit. parc se va realiza din buget local. 
Realizat 100%. 

111. 
Zonă de agrement cu teren de joacă, loc de pescuit str. 
Pășunii, com. Turung  Primăria Turulung Propunere de proiect 

112. 
Înfiinţ. parcului şi a teren. de joacă lângă râul Tur din 
com Turulung  Primăria Turulung Propunere de proiect 

113. Dotare comună cu sistem de supraveghere video  Primăria Urziceni Proiect în derulare. Realizat 100 % 
   Sănătate  

114. 
ROcHUs – Care for Health in Satu Mare and Szabolcs-
Szatmar-Bereg countries 

 Cons. Județean Satu 
Mare 

 Spit. Universit. Jud. 
Szabolcs-Szat.Bereg 

 Spit. Felso-Szabols 

A fost depus spre finanțare pe Programul 
Interreg V-A RO-HU. În implementare. S-a 
recepționat SF. A fost semnat contractul de 
finanțare pentru etapa II. A fost semnat 
contractul de execuţie. 

115. 
Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primire 
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu 
Mare 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 
 

Proi. depus pe POR 2014-2020.  
În implementare. PT. Se pregătește doc. pt. 
dirigenția de șantier. S-a recepționat PT-ul 
și a fost înaintat către ADR NV ( O.I.) în 
vederea obținerii avizului. Este în pregătire 
documentația de atribuire a contractului de 
execuție, procedură care va fi lansată după 
emiterea avizului ADR NV. 

116. AVC- Added Value for Cooperation in Stroke Situations 

 Județul Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

 Spitalul Jud. de 
Urgență Satu Mare 

 Cons. Jud. Satu 
Mare 

Depus în cadrul Programul Interreg V- A 
România – Ungaria. 
A fost semnat contractul de finanțare.  
În implementare. 
Procedurile de achiziţii publice directe au 
fost pregătite pentru derulare. 

117. 
Reabilitare, extindere și dotare ambulatoriu de 
specialitate Tășnad 

 Unitatea 
Administrativ-Terit. 

Proiect depus pe Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
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Județul Satu Mare 

 Spitalului Jud. de 
Urgență Satu Mare 

Obiectiv specific 8.1 Operațiunea A, apelul 
de proiecte POR/267/8. 
A fost trecut pe lista de rezervă. 

118. 
Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere două corpuri 
de clădiri la Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

 Spitalul Orășenesc 
Negrești Oaș 

 

Proiectul a fost inclus în Lista sinteză a 
obiectivelor de investiții finanțate prin sub-
programul Unități sanitare al CNI 
Au fost elab. expertiza tehnică, auditul 
energetic. A fost contractată elab. DALI 

119. Acces transfrontalier de înaltă calitate la servicii de 
urgență și asistență medicală primară în comunitățile mici 

 Primăria Ardud(RO) 
 Oraș Napkor(HU) 

Elaborată cerere de finanțare pe Programul 
Interreg V-A RO-HU 9A     Realizat 70% 

120. Reabilitare si modernizare Centru de Permanență  Primăria Ardud Proiect depus pe PNDL II 

121. 
Îmbunătățirea serviciilor medicale în Nyirbator și 
Negrești-Oaș, dezvoltând infrastructura de sănătate și 
serviciile comune (INTEREG) 

 Primăria Negrești 
Oaș 

Proiect depus pe Programul Interreg V-A 
România-Ungaria. 
S-a semnat contr. de finanțare. 

122. Construire și dotare centru medical, în loc. Apa  Primăria Apa A fost emis C.U. pentru proiect. 

123. Reabilitare Dispensar uman Babța  Primăria Bogdand 
Obiectiv de investitie propus;  
Se va realiza din buget local 

124. Mansardare și reamenajare dispensar uman cu P  Primăria Cămărzana 
Aprobat în lista de investiții. 
Contr. servicii de consultanță și proiectare. 
Proiect depus la CNI – lista sinteză 

125. 
Lucrări de reabilitare, dispensar veterinar și construire 
platformă acoperită pt. mașini, com. Certeze, sat Certeze   Primăria Certeze 

Proiectul se realizează din fonduri proprii. 
Faza de avizare 

126. 
Răspuns integrat pt. asist, medicală în zona transfront,, 
construire centre medicale în com. Moftin   Primăria Moftin 

SF, cerere finanț. Interreg V-A România -
Ungaria 2014-2020. Realiz. 65% 

127. Reabilitate Dispensar Uman Orașu Nou   Prim. Oraşu  Nou Propunere de proiect 
128. Reabilit. dispensarului uman din loc. Pomi, com. Pomi,   Primăria Pomi Propunere de proiect 

129. 
Solutii integrate pentru îmbunătățirea sănătății și servicii 
de prevenție în regiunea transfrontalieră 

 Comuna Santău 
 Com. Tarna Mare 
 Intrepr. municipală 

non-profit Spitalul 
Distric. Vynohradyv 
a Cons. District. 
Vynohradyv din 
Ucraina 

Proiect depus pe Programul ENI CBC 2014-
2020 Ungaria – Slovacia – România – 
Ucraina. 
În implementare, semnat contractul de 
finanțare 01.06.2021. S-a inițiat procedura 
de achiziție. 
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130. Reabilitare Cabinet medical com. Santău  Primăria Santău S-a realizat PT. Proiect în execuție. 
131. Modernizare punctului sanitar Stâna com. Socond  Primăria Socond Propunere de proiect 

132. Reparații capitale Dispensarul Uman Târșolț   Primăria Târșolț 
Propus spre realizare în 2020. A fost realizat 
PT. Realizat 80% din lucrări 

133. Reabilitare Dispensar Uman Urziceni  Primaria Urziceni Finalizat 
 Educație    

134. Vezi Anexa 1   
135. Vezi Anexa 4 PNDL   

136. Modernizare Creșa în mun. Carei   Primăria Carei 
Progr. Op. Regional (POR) 2014-2020, Axa 
9 (9.1-DRLC) . Realizat 40% 

 Apă-canalizare   
137. Vezi Anexa 3 FEADR   
138. Vezi Anexa 4 PNDL   

139. 
Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă si canalizare din 
Municipiul Carei, jud Satu Mare 

 Primăria Carei 
Programul National de Investiții Anghel 
Saligny . Implementare – în așteptare  

140. Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din 
Municipiul Carei, etapa a II-a  Primăria Carei 

Programul National de Investiții Anghel 
Saligny – în asteptare 

141. 
Extindere rețele de apă și canalizare în 
localitatea Baba Novac 

 Primăria Ardud 
Proiect depus în carul Programul Național 
de Investiţii ''Anghel Saligny'' 

142. 

Modernizare apă-canal și sistem rutier pe străzile: Strada 
Pădurii, (tronson strada Pădurii-strada Vâltori), Strada 
Magnoliei, Strada Podului, Zorilor (tronson Livezilor-
Popești), Strada Tineretului, Strada Pietrosului, Strada 
Borcutului (tronson strada Tudor Vladimirescu- strada 
George Coșbuc, tronson Strada Lăcrimioarelor – Strada 
Luna), Strada Lăcrimioarelor, Strada Gării (tronson Mihai 
Eminescu – Strada  1 Iunie) în orașul Negrești-Oaș 

 Primăria Negrești 
Oaș 

S-a semnat contractul de PT în data de 
19.02.2020 
S-a achiziționat și verificat PT-ul. 
Depus spre a fi finanțat prin CNI. 
 Licitația de lucrări se află în evaluare. Se 
actualizează PT-ul. 

143. 
Modernizare străzi de interes local – Etapa 1, orașul 
Negrești-Oaș 

 Primăria Negreşti 
Oaş 

S-a finalizat PT. Depus spre finanțare în 
cadrul programului Anghel Saligny 

144. 
Modernizare străzi de interes local – Etapa 2, orașul 
Negrești-Oaș 

 Primăria Negreşti 
Oaş 

S-a finalizat PT 
Proiectul va fi realizat din buget local. 

145. 
Extindere rețea de canalizare în localitatea Sărăuad,  UAT 
oraș Tășnad  Primăria Tășnad 

Cerere de finantare pe Programul Național 
de Investiții „Anghel Saligny” 

146. Extind. sist. de canaliz. a apelor uzate în Dindești, Irina  Primăria Andrid Realizat SFdin bugetul local și a fost depus 
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com. Andrid în cadrul programului  Anghel Saligny 

147. Amenajarea sistemului de rigole din intravilan, com. Apa  Primăria Apa Propunere de proiect 

148. 
Reţele de canalizare ape uzate menajere în com. Batarci 
şi staţie de epurare pentru com. Batarci şi Tarna Mare  Primăria Batarci Semnat contractul de execuție 

149. 
Rețea de canalizare inclusiv racorduri de canaliz. și stație 
de epurare în loc. Bogdand, Corund și Ser, com. Bogdand   Primăria Bogdand 

Proiect depus la FNI;  
Este declarat eligibil. 

150. 
Refuncționalizare sistem de colectare și scurgere ape 
pluviale  și podețe identice pe str. Liniștei, Rândunelelor 
și Teilor com. Botiz 

 Primăria Botiz 
În derulare din surse proprii, proiect tehnic 
întocmit. 

151. Extindere canalizare în comuna Botiz  Primăria Botiz Proiect depus pentru finanțare la CNI 

152. 
Extindere rețele de canaliz. menajeră în com. Călinești 
Oaș  Prim. Călinești Oaș 

Solicitare depusă la MDLPA spre a fi finanțat 
prin Programul Anghel Saligny. 

153. 
Rețea de canalizare inclusiv racorduri si stație de epurare, 
în comuna Căuaș, localitățile Căuaș și Ghenci   Primăria Căuaş Stadiul SF 

154. 
Colect. și epurare apelor uzate menajere în loc Cehăluț 
com. Cehal  Primăria Cehal Proiect depus la MDRAP. 

155. 
Extinderea rețelei de canalizare menajere în localitatea 
Cehăluț, comuna Cehal, județul Satu Mare  Primăria Cehal 

Proiect depus spre a fi finanțat prin 
Programul ,,Anghel Saligny” 

156. 
Rețea de canalizare menajeră şi stație de epurare în loc. 
Boghiș, Păulian, Dacia şi Traian, aparţinătoare com. Doba  Primăria Doba 

Solicit. de finanţare depusă pe Anghel 
Saligny 

157. Canalizare menajera în localitatea Atea, Comuna Dorolţ  Primăria Dorolț Realizat SF și PT. Prop. de proi. 

158. 
Extinderea reţelei de canalizare menajeră exterioară în 
comunele Halmeu şi Turulung   Primăria Halmeu Propunere de proiect  

159. 
Înființare reţea de canalizare menajeră în localitatea 
Giurtelecul Hododului, comuna Hodod      Primăria Hodod 

S-a depus spre a fi finanțat prin Programul 
Anghel Saligny 

160. 
Înființare sistem de canalizare pluvială în comuna Hodod, 
cu localitățile aparținătoare, județul Satu Mare  Primăria Hodod 

S-a depus spre a fi finanț.prin Progr. Anghel 
Saligny 

161. Înființare sistem canalizare în comuna Homoroade  Prim. Homoroade În procedură SICAP 

162. 
Extind. reţelei de alim. cu apă în satele aparţ. com. 
Medieșu Aurit   Prim. Medieşu Aurit Propunere de proiect 

163. Extind. reţelei aliment. cu apă a localității Orașu Nou Vii  Primăria Orașu Nou 
Realizat 80% din ID şi fonduri prevăz., 
propus finanț. pe PNDL 

164. Ext. reţelei de alimen. cu apă Prilog Vii, com. Oraşul Nou  Primăria Oraşu Nou Propunere de proiect 
165. Modernizarea și extinderea rețelei de apă în comuna Pir  Primăria Pir Solicitare cerere de finanţ. Respins.  
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166. Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare 
comună în localitățile Pomi și Borlești, comuna Pomi,  

 Primăria Pomi 
S-au întocmit ridicările topo si  s-a actualizat 
SF.  În elab. PUZ. S-a depus cerere de 
finan. pe Progr. Anghel Saligny 

167. Reţele de alimentare cu apă com. Porumbești  Prim. Porumbeşti Propunere de proiect 
168. Extind. Reţ. apă şi canal pe DC 82 spre DN19 com. Racșa  Primăria Racșa Realizat 95% 

169. Canalizare menajeră și stație de epurare în loc. Racșa Vii, 
com. Racșa  Primăria Racșa 

Stadiul SF. Solicitare de finanț. prin MDRAP 
PNDL II în 2018. S-au contractat serviciile 
de proi. și s-a emis certific. de urbanism.  

170. Extind. rețea aliment. apă în satul Marna, com. Sanislău  Primăria Sanislău  Proi. în derulare din buget local 
171. Extindere rețea de canalizare în satele Săcășeni și Chegea  Primăria Săcăşeni Se dep. cerere de finanț. pe Progr. Saligny 

172. 
Canalizare+stație de epurare în loc. Hodişa, Cuța Stâna 
com. Socond  Primăria Socond 

Proi. depus la MDRAP pt. finanț. prin PNDL 
II. Nu a fost aprobat. 

173. 
Racorduri de canalizare –canalizare menajeră pentru 
loc.:Terebești, Gelu , Pișcari și Aliza com. Terebești  Primăria Terebeşti 

S-a depus cerere de finanțare prin PNDL II 
la MDRAP . 

174. 
Extindere rețea de apă și canalizare, branșamente apă și 
racorduri canalizare în comuna Terebești, jud. Satu Mare  Primăria Terebeşti Propunere proiect 

175. Canalizare Tiream, Vezendiu, Portiţa com. Tiream  Primăria Tiream Propunere de proiect 
176. Aliment. cu apă şi canaliz., staţie de epurare com. Tiream  Primăria Tiream Propunere de proiect 

177. 
Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare 
menajeră în com. Turț, jud.Satu Mare  Primăria Turț 

În faza de licitație a serviciilor de proiectare 
și execuție lucrări 

178. Reț. de canaliz. menaj. în loc. Drăgușeni, com. Turulung  Primăria Turulung S-a realizat S.F. 
179. Canalizare apă uzată menajeră în loc. Urziceni   Primăria Urziceni Întocmit SF. S-a semnat contr. de execuție. 

180. Extindere alimentare cu apă în comuna Vama  Primăria Vama 
Din buget local. SF și PT finaliz.  
În curs de obținere autorizație de construire 

181. Rețele ce canalizare în comuna Vama județul Satu Mare  Primăria Vama 
Proiectul se va realiza din buget local. PT 
Finalizat. Lucrări finalizate și recepționate. 

182. Extindere rețele de apă potabilă în localitățile Vetiș și Oar  Primăria Vetiș 
Lucrări finalizate 100%. Urmează recepția la 
terminarea lucrărilor. 

183. Extind. rețea de canaliz. menajeră în com. Viile Satu Mare  Com. Viile Satu Mare Cerere finanț. prin progr. „Anghel Saligny” 
 Energie termica, electrica   
 Vezi Anexa 4 PNDL   

184. Ext. iluminat public pe str. Aurel Vlaicu mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023;   Realizat: 5% 
185. Extind. Ilumin. public pe str. Fluturilor mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
186. Extinderea iluminatului public în cvartalul delimitat de  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
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str.Oituz, str. Prahovei și Aleea Milcov mun. Satu Mare Realizat: 30% 

187. Iluminat ornamental pt. locaș. de cult din mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023     Realizat: 30% 

188. 
Extind. iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str. 
Crăieselor și parcarea situată pe str. Uzinei (lângă Pod 
Decebal) mun. Satu Mare 

 Primăria Satu Mare 
Program 2021-2023 
Realizat: 100% 

189. 
Extinderea iluminatului public în parcările din cartierele 
Micro 17, Carpați 1, Carpați 2 mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Program 2021-2023 
Realizat: 25% 

190. 
Extind. iluminatului public în parcările adiacente zonelor 
Aleea Timișului, nr.4, bloc 27 și b-dul Cloșca nr.1, bloc 17  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 

191. 
Reabilitare termică la blocurile de locuințe de pe str. 
Mircea cel Bătrân nr.25 bl.C25 mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

192. 
Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str. 
Mircea cel Bătrân nr.23 blC26 mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

193. 
Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul 
Mircea cel Bătrân bl.C27 mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

194. 
Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul 
Lucian Blaga bl.UU4,6,8,10 mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

195. 
Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul 
Lucian Blaga bl.UU40 mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

196. 
Reabilit. termică la blocurile de locuinţe de pe Drum Carei 
bl.C3-C5, Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

197. 
Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str. 
Corvinilor nr.17, Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 

198. 
Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada 
Ștefan cel mare nr.16 mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 

199. Reabilit. clădire situată pe str. Horea nr.6 mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
200. Reabili. termică la bl. de locuinţe str.Păulești, nr.3, bl.6  Primăria Satu Mare Program 2021-2027     Realizat: 0% 
201. Reabili. termică la blo. de locuinţe str.Codrului CC3 - CC5  Primăria Satu Mare Program 2021-2027     Realizat: 0% 
202. Reabili. termică la bl. de locuinţe b-dul Transilvania Bl.2  Primăria Satu Mare Program 2021-2027     Realizat: 0% 
203. Reabilitare termică la bl. de locuinţe str. Astronauților A1  Primăria Satu Mare Program 2021-2027      Realizat: 0% 
204. Reabilitare termică la blo. de locuinţe I.C. Brătianu, nr.5  Primăria Satu Mare Program 2021-2027      Realizat: 0% 
205. Reabili. termică la bl. de locuinţe str.Proiectantului S1  Primăria Satu Mare Program 2021-2027      Realizat: 0% 
206. Reabilit. termică la bl. de locuinţe str. Proiectantului S5  Primăria Satu Mare Program 2021-2027      Realizat: 0% 
207. Reab. termică la bl. de locuinţe str.Rândunelelor nr.6  Primăria Satu Mare Program 2021-2027      Realizat: 0% 
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208. Reabilit. termică la bl. de loc. str. Prahova, nr.20, bl.C5  Primăria Satu Mare Program 2021-2027      Realizat: 0% 
209. Reabi. termică l. de locuinţe str.Ghe. Lazăr, nr.1, 2, 3  Primăria Satu Mare Program 2021-2027      Realizat: 0% 
210. Reabilitare termică l. de locuinţe str.Mal Stâng Someș T2  Primăria Satu Mare Program 2021-2027      Realizat: 0% 
211. Reabi. termică la bl. de locuinţe str. Belșugului, bl.UB14  Primăria Satu Mare Program 2021-2027    Realizat: 0% 

212. 
Reabilit. termică la bl. de locuinţe b-dul Lucian Blaga CU 
46, 48, 50, 52 

 Primăria Satu Mare Program 2021-2027     Realizat: 0% 

213. Reabilitare termică la bl. de locuinţe str.Ady Endre, nr.34  Primăria Satu Mare Program 2021-2027    Realizat: 0% 
214. Reabilitare termică la bl. de locuinţe str.Cerbului, nr.19  Primăria Satu Mare Program 2021-2027    Realizat: 0% 
215. Reabilitare termică la bl. de locuinţe, str.Lalelei R1-R3  Primăria Satu Mare Program 2021-2027   Realizat: 0% 

216. 
Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat 
public din municipiul Carei  Primăria Carei 

Contract de finanț. semnat prin POR 2014-
2020. Realizat 20%. 

217. Înființare reţea distribuţie gaze naturale în oraş Livada  Primăria Livada SF. Se pregăt. cererea de finanț. 

218. Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de 
iluminat public în orașul Negrești-Oaș, județul Satu-Mare 

 Primăria Negrești 
Oaș 

Proiect depus pe POR 2014-2020, Axa 
prioritară 3, Operațiunea C Iluminat public 
Progres fizic: 13% 

219. Spor de Putere Complex Turistic Luna Șes  Prim. Negrești Oaș 
Reavizare și actualizare a documentațiilor 
tehnice SF + PT  

220. Foraj puț apă geotermală  Primăria Tășnad Se prelungește cu 1 an perioada de execuț. 

221. 
Foraj de adâncime 1600 m. pentru creșterea debitului de 
apă geotermală 

 Primăria Tăşnad Doc. depusă pt. încep. forajului de apă 
geoterm. Obț. licenței de explorare proced. 

222. Extindere rețele de gaze în satele aparținăt. UAT Tășnad  Primăria Tășnad DALI și SF existent. 
223. Alimentare cu Gaz în comuna Acâș și satele aparținătoare   Primăria Acâș S-a întocmit SF, Studiu topografic și Geoteh. 

224. Înființare rețea de distribuţie gaze naturale în com. Agriş  Primăria Agriş 
SPF şi SF.Cerere de finanț. la Centrul Naț. 
de Prognoză (FDI) Aviz Transgaz primit, 
ADI Gaz în curs de înființare – 70% 

225. Extindere rețea electrică în Cart. Romilor com. Andrid  Primăria Andrid Propunere de proiect 

226. 
Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale în 
com. Andrid  Primăria Andrid 

Propunere de proiect. S-a realizat studiul de 
fezabilitate din bugetul local. 

227. Utiliz. energiilor din surse regenerabile în instituțiile 
publice com. Apa  

 Primăria Apa Propunere de proiect 

228. 
Lucrări de construire pentru – extinederea rețelei de 
distribuție în localitatea Apa, zona Apa Nord 

 Comuna APA Emitere C.U. pentru proiect 

229. Extindere și reabilitare iluminat public în comuna Bârsău,   Primăria Bârsău Depus la MDRAP. Nu a primit finanțare 
230. Aliment. cu gaze nat. și reț. de distrib. în com. Bârsău  Primăria Bârsău Proi. depus la MDRAP. Nu a primit finanțare 
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231. 
Înființare sistem de Alimentare cu gaze nat. a 
Localităților: Beltiug, Rătești și Ghirișa  aprobat prin HG 
89/1999 com. Beltiug 

 Primăria Beltiug 
Întocmit SF depus spre finanțare la MLPDA 
și apoi la CNI  

232. 
Extindere iluminat public pe str. Noroieni, Fagului și 
Veseliei, com. Botiz 

 Primăria Botiz Lucrare atribuită.  În derulare. 

233. 
Eficientizarea energetică a iluminatului public în com. 
Călinești Oaș 

 Prim. Călinești Oaş 
Proiect depus la MDRAP pt. PNDL II. Nu a 
fost aprobat. 

234. Ext. reţelei electrice şi a iluminat.public com. Cămărzana  Prim. Cămărzana Realizat in proporție de 80% 

235. 
Improving energy efficiency and promoting renewable 
energy in Ivano-Frankivsk Region and Satu Mare County  

 Primăria Căpleni 
 ADI Jud. Satu Mare 

Progr. de Coop. Transfr. Ungaria - Slovacia - 
România -Ucraina (Hu-Sk-Ro-Ua)2014-2020 

236. Proiect alimentare Gaz comuna Căuaş  Primăria Căuaș Propunere de proiect 

237. Extindere reţea electrică staţia de epurare com. Certeze  Primăria Certeze 
Se va efectua din surse atrase; stadiu de 
proiectare și PUZ. 

238. Lucrări de extind. iluminat pt. locuitorii din com. Certeze  Primăria Certeze Proiect în derulare. Realizat 30% 

239. 
Introducere gaz în localitatea Huta-Certeze și extindere în 
loc Certeze și Moișeni  Primăria Certeze În faza de proiectare 

240. 
Lucrări de iluminat arhitectural la biserici pe raza UAT 
Certeze  Primăria Certeze 

În faza de execuție 

241. Extindere reţele electrice com. Ciumești  Primăria Ciumeşti Proiect elaborat 

242. 
Alimentare cu gaze naturale a com.Craidorolț și satele 
aparținătoare 

 Primaria Craidorolț Proiect depus 

243. 
Extindere conducta de distribuţie gaze naturale presiune 
redusă în com. Culciu, loc. Corod, Apateu și Lipău  Primăria Culciu Propunere de proiect 

244. 
Modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna 
Doba, loc. Păulian, Boghiş, Dacia şi Traian  Primăria Doba 

S-a depus o solicitare de finanţare prin 
DigiRural 

245. Eficientiz. energetică a iluminatului public în com. Doba  Primăria Doba SF din 2017 depus pe PNDL2. Nu s-a  aprob 
246. Înființare distribuție de gaze naturale în comuna Dorolț  Primăria Dorolţ SF realizat S-au obținut C.U. și avize. 

247. Alimentare cu gaze naturale loc. Lazuri  Primăria Lazuri 
In curs de elaborare SF pt. depunerea doc. 
spre finanţare 

248. Extindere rețea alimentare cu energie electrică com. 
Medieșu Aurit 

 Primăria Medieşu 
Aurit 

Realiz. 30% din buget local 

249. Extinderea rețea de gaze naturale în com. Medieșu Aurit  Prim. Medieşu Aurit Realiz. parțial din buget local. Realizat 50% 

250. 
Moderniz. sistemului de iluminat public şi a obiectivelor 
de interes cultural, istoric şi sportiv com. Medieșu Aurit 

 Primăria Medieşu 
Aurit 

Realizat 90% din buget local 
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251. 
Extinderea rețelei de gaze naturale în comuna Petrești, 
localitatea Dindeștiu Mic,  județul Satu Mare  Primăria Petrești Întocmit Studiu de fezabilitate  

252. Alimen. cu gaze nat. și rețea de distrib. în com. Sanislău   Primăria Sanislău Cerere de finanț. la MDRAP. Neaprobată. 

253. 
Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în com. Săcășeni  Primăria Săcășeni Propunere de proiect 

254. 
Extindere iluminat public în satele Hodișa, Stâna, com. 
Socond  Primăria Socond 

Proi. depus la MDRAP pt. finanț. prin PNDL 
II. Nu a fost aprobat  

255. 
Extind. reţ. electr. com. Târşolţ, sat Târşolţ (Str. Târgului, 
DC12 Târșolt-Aliceni și str. Dumbrava sat Aliceni)  Primăria Târşolţ 

Propus spre finanțare din bugetul local în 
anul 2021 

256. Introducere rețea de gaz în comuna Terebești  Primăria Terebești Cerere la Fond.Suveran de Dezv. 

257. 
Reabilitare, modernizare a sist. de iluminat public stradal 
în com. Terebești  Primăria Terebeşti Depus la MDRAP spre a fi introd. în PNDL II 

258. Extindere rețea electricitate în comuna Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 

259. Modernizare și extindere rețele de iluminat public  Primăria Turț 
În faza de întocmire a doc. de atribuire a 
contr. de lucrări. 

260. Extindere LEA în localitatea Turulung, pe str. Digului.  Primăria Turulung Propunere de proiect 
261. Extindere LEA în localitatea Turulung, pe str. Turului.  Primăria Turulung Propunere de proiect 
262. Eficientiz. cons. energetic în instit. publice din Turulung  Primăria Turulung Propunere de proiect 

263. Reabilitare energetică „Centru Multifuncțional Educativ” 
din loc. Urziceni Pădure și „Sala de sport” din loc. Urziceni 

 Primăria Urziceni Propunere de proiect 

264. Extindere rețea gaze naturale str. Cimitirului (250m)  Primăria Urziceni Realizat 100%.  Finalizat. 
265. Extindere rețea gaze naturale str. Balaton (150m)  Primăria Urziceni Realizat 100%.  Finalizat. 
266. Reabilitarea sistemului de iluminat public în com.Turulung  Primăria Turulung Cerere de finanţ. pe PNDL II.  

267. Extindere rețele de alimentare cu energie electrică 
 Prim. Vetiș 
 Electrica SA 
 Beneficiarii privați 

SF elaborat pt. 3 proi. la SC Electrica SA. 
Două extinderi cuprinse în bugetul pe 2022. 

 Transport, drumuri locale   
 Vezi Anexa 4 FEADR   
 Vezi Anexa 5 PNDL   

268. 
Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A 
Beltiug-Beltiug Băi-Dobra-Hurezu Mare-DJ196 Corund-
Bogdand-Hodod-limită judeţ Sălaj 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

Depus pe POR 2014-2020. S-a contractat 
PT și execuție. S-a elaborat și recepționat 
studiul de coexistență. Realizat 22% 

269. 
MOBI – Modern Border Infrastructure – Successful 
Carpathian Region 

 Autoguv. Județului 
Szabolcs-Szatmár-

Depus pe Programul ENI CBC 2014-2020 
Ungaria–Slovacia–România–Ucraina. 
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Bereg 

 Consiliul Județean 
Satu Mare  

 Consiliul Județean 
Maramureș 

 Admin. Regiunii 
Kosice din Slovacia 

 Dir.de Drumuri a 
Reg. Transcarpatia 
Asoc. IARDI Ucraina 

S-a semnat contractul de finanțare. 
În implementare. 
S-a semnat contract servicii pentru 
realizarea planului de mobilitate al județului 
Satu Mare. 
Se desfășoară activitățile proiectului 
conform calendarului.  

270. 
Modernizare DJ 197 Tur - Intersecție DJ 109L km 4+020 
– km 7+880 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

271. 
Pod pe DJ 109M, KM 21+317, peste Valea Tarna Mare, în 
localitatea Tarna Mare, județul Satu Mare 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

272. Pod pe DJ 197, km 4+500, peste râul Talna, în localitatea 
Pășunea Mare, județul Satu Mare 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

273. Modernizare DJ 109N DN 1F-Unimăt-Acâș-DN 19A  Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

274. Modernizare DJ 196 Supuru De Jos - intersecție DJ 108P  Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

275. Pod pe DJ193E km 15+072 peste Valea Bârsăului în 
localitatea Bârsău de Jos 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

276. 
Modernizarea drumului judetean DJ 194, Moftinu Mic - 
Moftinu Mare, intersectie cu DJ 195B, judetul Satu Mare 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

277. 
Modernizarea drumului judetean DJ 109P, tronson 
Tășnad- intersecție DJ191, județul Satu Mare  

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

278. 
Modernizare DJ 193D Ruşeni (DJ 193A) - Cioncheşti (DJ 
193C) 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

279. 
Modernizare DJ 195C Căuaș – Hotoan – Sudurău – 
Intersecție DJ 108M 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

280. Modernizare DJ 196C Pișcolt (DN19) – Andrid (Intersecție 
DJ 108M) 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

281. Modernizare DJ194B Petea (DN19A)–Atea –Peleș– Pelișor 
–Bercu  -Bercu Nou -Micula -Agriș –Ciuperceni (DN19)  

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 
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282. 
Modernizare DJ 195A Acâş (DN 19A)-Giungi -Ghirişa - DN 
19A (Ardud) 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

283. 
Modernizare DJ 195C tronson  Moftinu Mic (DN 19) - 
Sânmiclăuş - Ghirolt - Ady Endre 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

284. 
Modernizare DJ 193B Intersecție DJ193 - Crucişor - 
Iegherişte - Poiana Codrului - Bârsău de Jos - DJ 193E 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

285. 
Modernizare DJ 108P tronson Limita Jud. Maramureş - 
Babţa -  Racova - Hurezu Mare 

 Consiliul Județean 
Satu Mare 

S-a depus cerere de finanțare pr Programul 
Anghel Saligny. În evaluare. 

286. 
Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona 
de Nord din municipiul Satu Mare       Primăria Satu Mare 

Stadiu de implementare prin Progr. Operaț. 
Regional (POR) 2014-2020, Axa 4.  Finalizat  

287. 

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo 
Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1  
Moderni. și extind. traseului pietonal și velo Centrul Nou 
din mun. Satu Mare    

 Primăria Satu Mare 
Proiect în stadiu de implementare prin 
Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020.  Realizat 42% 

288. 
Moderniz. și extinderea traseului pietonal și velo Centrul 
Nou - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul 
Someș în mun. Satu Mare        

 Primăria Satu Mare 
Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020.  Realizat 25% 

289. 
Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo 
Centrul Vechi din municipiul Satu Mare  Primăria Satu Mare 

Progr. Operaț. Regional (POR) 2014-2020, 
Axa 4. Realizat 25% 

290. 
Reduc. traficului auto prin constr. unui pasaj suprateran 
pt. pietoni şi bicicliști intersecția Burdea mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

291. 
Red. Trafic.auto prin construirea unei pasarele pt. pietoni 
şi biciclişti peste r. Someş zona centrală mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2020-2021 

292. 
Moderniz. pistei de biciclete Pod Golescu și construirea 
unui pasaj suprateran pt. pietoni și bicicliști în intersecția 
Crinul mun. Satu Mare 

 Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

293. 
Reducerea traficului auto prin constr. unei pasarele 
pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş  zona Micro 
17- Ștrand mun. Satu Mare 

 Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

294. Realiz. de sist. de închiriere de biciclete mun. Satu Mare   Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

295. 
Amenajare terminal intermodal trasnjudeţean-translocal 
Gara Ferăstrău mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

296. 
Amenaj. terminal intermodal trasnjudeţean-translocal Str. 
Vulturului  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 
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297. 
Construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid 
(sediul Transurban) mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

298. 
Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv 
sistem de monitorizare video mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2020-2021 

299. 
Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al 
râului Someș de la stația de epurare până la limita 
administrativă a Municipiului Satu Mare spre com. Dara 

 Primăria Satu Mare Program 2020-2021 

300. 

Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn 
municipiu (Traseul 1: Str. Gh. Barițiu (punct de plecare 
colț cu str. Ady Endre), str. Rodnei, str. Fabricii, str. 
Odoreului; Traseu 2: str. Gh. Barițiu (punct de plecare 
colț cu str. Ady Endre), str. Lăcrămioarei, str. 
Porumbeilor, str. Liviu Rebreanu, str. Panseluței, p-ța 
Titulescu, str. I. Maniu, Centru; Traseu 3: (punct de 
plecare str. Panseluței) str. L. Rebreanu, str. Mileniului, 
str. Horea, Centru Vechi) 

 Primăria Satu Mare 
Program 2021-2027 
realizat 5% 

301. 

Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn 
municipiu (Traseu 1: (punct de plecare str. Lazărului), 
str. Trandafirilor, str. Avram Iancu, str. Iuliu Hosu, b-dul. 
Vasile Lucaciu, str.1 decembrie 1918, Centru Vechi; 
Traseu 2: (punct de plecare str. Mileniului), str. G. 
Coșbuc, b-dul Vasile Lucaciu) 

 Primăria Satu Mare 
Program 2021-2027 
realizat 5% 

302. Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al 
râului Someș din dreptul str. Fântânii spre com. Odoreu  Primăria Satu Mare 

Program 2021-2027 
realizat 0% 

303. 
Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - 
hibrid plug-în, Satu Mare 

 Primăria Satu Mare Program 2020-2021 

304. Modernizare drum comunal DC30 Ardud-Ardud Vii și 
străzi în loc. Ardud Vii oraș Ardud  Primăria Ardud Proiect depus pe PNDL II 

305. Modernizare DC29 Gerăușa-Sărătura oraș Ardud  Primăria Ardud Proiect depus pe PNDL II 
306. Modernizare străzi UAT Ardud  Primăria Ardud Proiect depus pe PNDL II 

307. Expertizare, proiectare, reabilitare, consolidare, 
modernizare drumuri de interes local  Primăria Ardud 

Proiect depus în cadrul Programului Național 
de Investiţii ''Anghel Saligny'' 

308. 
Îmbunătățirea mobilității nemotorizate prin investiții în 
infrastructura pentru pietoni și bicicliști în o. Negrești Oaș 

 Primăria Negreşti 
Oaş 

Se actualizează SF 

309. Realizarea unui sistem de transport integrat, eficient,  Primăria Negreşti Idee de proiect 
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sigur și durabil pentru comunitate Negrești Oaș Oaş 

310. 
Modernizare drum de interes local pentru trafic greu 
strada Luna 2 (tronson str. Luna – DN 19) (Str. Victoriei) 
din orașul Negrești-Oaș  

 Primăria Negreşti 
Oaş 

Depus spre a fi finanțat prin CNI. 
DALI în curs de elaborare. 

311. 
Reabilitare sistem rutier DC 11 (tronson strada Dumbrava 
– DJ 197) din orașul Negrești-Oaș județul Satu Mare 

 Primăria Negreşti 
Oaş 

Depus spre a fi finanțat prin CNI 

312. Drum de ocolire pentru traficul greu, o. Tășnad  Primăria Tășnad 
Proiectul se va realiza prin programul 
Anghel Saligny.Faza SF. DALI existent. 

313. 
Modernizare 17 străzi, o. Tășnad 
 

 Primăria Tășnad 
 

Proiectul se va realiza prin progr. Anghel 
Saligny.DALI existent, se recepționează PT-
ul și se  obțin avizele necesare. 

314. 
Modernizare și extindere infrastructură rutieră și 
amenajare parcuri în orașul Tășnad, Județul Satu Mare 
(Coridor de mobilitate-pistă de biciclete) 

 Primăria Tășnad 
Se elab. Doc. în ved. depunerii cererii de 
finanțare pe Progr. Operaț. Reg. (POR) 
2014-2020. S-a realizat Nota conceptuală 

315. 
Reabilit. carosabil dublu bituminos (Sărăuad, Blaja, Ghe. 
Doja, Belșugului, Aleea Ștrandului, Capăt St. cel Mare)  Primăria Tășnad Finalizat 

316. 
Modernizare străzi comunale în loc. Acâș, Unimăt, 
Mihăieni, com. Acâș  Primăria Acâș 

Solicitare finanțare la CNI. 
S-a întocmit SF 

317. Construire pistă pentru biciclişti com. Andrid  Primăria Andrid Propunere de proiect 
318. Reabilitare trotuare în comuna Andrid  Primăria Andrid S-a reabilit. 2 km din buget loc. 

319. 
Reabilit. drum com. DC 45 Andrid- Dindeştiu Mic com. 
Andrid  Primăria Andrid Reabilitat 50% - buget propriu. 

320. 
Reabilitare drum comunal DC 43A Andrid – limită jud. 
Bihor, spre satul Văsad, în comuna Andrid  Primăria Andrid 

Solicitare finanţare depusa la MDRAP. Nu a 
primit finanțare 

321. Modernizare drumuri de interes local Comuna Apa.    Primăria Apa Propunere de proiect 
322. Reabilitarea a 20 km drumuri din câmp    Primăria Apa Propunere de proiect 
323. Modernizare drumuri agricole  Primăria Apa Propunere de proiect 
324. Modernizarea principalelor străzi din comuna Batarci  Primăria Batarci Propunere de proiect 

325. Reabilitare drumuri în comuna Batarci  Primăria Batarci 
Întocmit SF, depus la MDRAP în ved. 
finanț.. Nu a fost aprobat. 

326. Modernizare străzi în com. Batarci  Primăria Batarci 
Întocmit SF , depus la MDRAP în ved. 
finanț. Nu a fost aprobat.  

327. Modernizare strada Ulița Satului  în Comuna Batarci   Primăria Batarci Realizat 100% 
328. Moderniz. ulițe, lucrări de artă (podețe, ziduri de sprijin)  Primăria Bârsău Proi. depus la Fondul de Dezv. și Investiții 
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com. Bârsău (FDI). În execuție. 

329. Consolidarea malului și reabilit. podului peste val. Bârsău  Primăria Bârsău Proiect depus la MDRAP. Nu a primit finanț. 
330. Moderniz. drumuri de exploatație agricolă în com. Bârsău  Primăria Bârsău Propunere de proiect 
331. Modernizare străzi și drum comunal în comuna Beltiug,   Primăria Beltiug Admis la finanț. C NI, cuprins în lista sinteză 

332. 
Modernizare străzi și inființare trotuare în comuna 
Bogdand, județul Satu Mare  Primăria Bogdand 

Cerere de finantare depusă pe PNI Anghel 
Saligny 

333. Modernizare străzi de interes local în comuna Călineşti 
Oaş  Prim. Călinești Oaș 

S-a depus la CNI pentru Progr. Naț. de 
Constr. de Interes Public sau Sociale. Pe 
lista sinteză, s-a elab. DALI. S-a solicitat 
retragerea de la CNI şi s-a depus pe 
Programul „ Anghel Saligny” 

334. Modernizare străzi de interes local  în comuna Cămărzana  Prim.Cămărzana 
Depus docum. pt. finanțare la Fondul de 
Dezv. și Investiții. 

335. 
Proiect integrat asfaltare drumuri, aliment. cu apă 
potabilă, canalizare, cămin cultural (after school), com. 
Cămărzana 

 Primăria Cămărzana Propunere de proiect 

336. Modernizare drumuri în comuna Cămărzana  Prim. Cămărzana Propunere de proiect 

337. 
Modernizare străzi de interes local, afectate în urma 
calamităților în comuna Cămărzana  Primăria Cămărzana 

A fost aprob. în lista de investiții. Proi. 
depus la CNI – lista sinteză 

338. Construire zid de protecție strada Ceaslas și reconstruire 
poduri peste valea Ceaslas în comuna Cămărzana  Primăria Cămărzana 

Contractat servicii studii GEO, TOP, HIDRO. 
Depus doc. pt. finanț. la Comp. Naț. de 
Investiții. Realizat 60% 

339. Construcții drumuri secundare în comuna Cămărzana  Prim. Cămărzana Lucrări executate în proportie de 100%. 

340. Modernizare strada Maghiară în com. Căpleni  Primăria Căpleni 
Program implementat parțial din fonduri 
proprii. Realizat 80% 

341. Modernizare străzi comunale în comuna Căpleni  Primăria Căpleni Se v-a depune pe Progr. Anghel Saligny. 
342. Moderniz. drumuri de exploatare agricolă în com. Căpleni  Primăria Căpleni Propunere de proiect 
343. Modernizare străzi de interes local în comuna Căuaș  Primăria Căuaş Fază DALI 
344. Modernizare drumuri agricole în comuna Căuaș  Primăria Căuaş Propunere de proiect 

345. Extindere și modernizare drumuri în comuna Cehal  Primăria Cehal 
Proiect depus spre a fi finanțat prin 
Programul ,,Anghel Saligny” 

346. Modernizare străzi în com. Certeze și satele aparațin.   Primăria Certeze 
A fost semnat contract de finanțare cu CNI. 
În implementare.   Realizat 10% 

347. Amenajare piste de biciclişti în comuna Certeze  Primăria Certeze Prin PNDL II nu a fost aprobat. 
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348. Reabilitare străzi de interes local în com. Certeze  Primăria Certeze Faza de execuție. 
349. Amenajare trotuare în com. Certeze  Primăria Certeze În execuție. Realizat 60% 
350. Asfaltare drum forestier Borcutul Tâlharilor  Primăria Certeze Proiect depus CNI     În faza de licitație 

351. Reparatii drumuri agricole UAT Certeze  Primăria Certeze 
Se va realiza din fonduri proprii și atrase. 
S-au realizat 15 km din buget local. 
Se caută sursă de finanțare 

352. Reparatii străzi și drumuri cu beton pe UAT Cereze  Primăria Certeze 
Se va realiza din fonduri proprii și atrase. 
S-au realizat 5 km din buget local. 
Se caută sursă de finanțare 

353. Pasarelă (punte) peste Valea Albă  Primăria Certeze Faza de autorizare 
354. Pod la Dărăban peste Valea Albă  Primăria Certeze Faza de autorizare 
355. Pod peste Valea Rea Moișeni la moară  Primăria Certeze Faza de autorizare 

356. 
Reabilit.2 podețe pe str Ciocănești Certeze și 2 podețe în 
loc. Moișeni, (neputând prelua debitul de apă când plouă)   Primăria Certeze 

Se realizează din fonduri proprii. 
Executat 70%. 

357. Modernizare drum de interes local în comuna Craidorolț  Primăria Craidorolţ Propunere de proiect 
358. Modernizarea drumurilor agricole în comuna Craidorolţ  Primăria Craidorolţ Propunere de proiect 

359. Moderniz. drumuri agricole „Iegheriște -în locurile numite 
Culme, Corboi” şi „Iegheriște- drumul ce duce la pășune”  Primăria Crucişor Propunere de proiect 

360. Moderniz. străzi de interes local în com. Crucișor și satele 
aparțin. 

 Primăria Crucişor 
S-au actualiz. indicatorii teh.-ec., se va dep. 
cerere de finanț. prin PNI Anghel Saligny. 

361. 
Moderniz. străzi de interes local în com. Culciu și satele 
aparținătoare  Primăria Culciu 

Proiect depus în cadru FDI (Fondul de Dezv. 
și Investiții) 

362. Străzi de interes local în loc. Boghiş, Păulian, Dacia şi 
Traian, aparţinătoare comunei Doba 

 Primăria Doba 
S-a depus o solicitare de finanţare prin 
Anghel Saligny 

363. 
Amenajare stații de autobuz în comuna Doba pe DN 19  - 
5 perechi 

 Primăria Doba 
SF existent din 2017 – depus pe PNDL II. 
Nu a fost aprobat. 

364. Reabilitare și moderniz. infrastruct. rutiere în loc. Atea, 
com. Dorolţ  Primăria Dorolţ 

Proiect depus pe PNDL II. S-au realizat SF, 
CU și avize. 

365. 
Amenajare trotuare (alei pietonale), șanțuri betonate, 
parcări și spații verzi în localitățile comunei Dorolț  Primăria Dorolţ 

Lucrare finanțată din bug. local. Etapa I în 
execuție în loc. Dorolț, Dara, Atea, realizată  
88% La Etapa II. Stadiul fizic realizat 30%. 

366. Reabilitare drum comunal și străzi în comuna Foieni  Primăria Foieni Cerere de finanț. pe Progr. Anghel Saligny 

367. Reabilitare și moderniz. străzi și drumuri comunale, în 
com.  Hodod  Primăria Hodod 

S-a depus cerere de finanțare pe Programul 
Anghel Saligny 
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368. Modernizarea podurilor, podețelor com. Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect  
369. Modernizare drumuri de interes local, în comuna Hodod  Primăria Hodod Depus la PNDL II. Nu a fost apr.  
370. Modernizarea drumurilor vicinale şi agricole com. Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 
371. Modernizare  drumuri în comuna Medieşu Aurit  Prim. Medieşu Aurit Propunere de proiect 
372. Pietruiri de drumuri în comuna Medieşu Aurit  Prim. Medieşu Aurit În derulare  Realizat 70% 

373. 
Modernizare drumuri publice din interiorul localităților, 
com. Moftin  Primăria Moftin 

Cerere finanț. la FDI. Licit. finaliz. semnat 
contr. de lucrări. S-a reziliat contractul de 
finanțare și s-a redepus cerere de finanț. 
prin Progr. Na. de Investiții Anghel Saligny 

374. 
Menajarea unor drumuri de exploatație agricolă în 
extravilanul comunei Moftin, Etapa II      Primăria Moftin 

Depus pe PNDR submăs. 4.3. În stadiu SF, 
încă nu este   aprobata cererea de finanț. 

375. Moderniz. (asfaltare ) străzilor în com. Orașu Nou, 8,5 km   Prim. Oraşu Nou Propunere de proiect 
376. Moderniz.(asfaltare) străzilor în com. Orașu Nou, 11,5 km   Prim. Oraşu Nou Propunere de proiect 

377. 
Modernizare drum Prilog – Prilog Vii, L=3,25 km, com. 
Orașu Nou  Prim. Oraşu Nou 

Depus la PNDL, aprobat, dar nu s-a primit 
finanţ. În curs de licitație contr.de lucrări. 

378. 
Modernizare drum  Oraşu Nou – Oraşu Nou Vii , 
L=1350m 

 Prim. Oraşu Nou 
Depus la PNDL, aprobat, dar nu s-a primit 
finanţare. În curs de licitație contr.l de lucr. 

379. Modernizare străzi în comuna Păulești  Primăria Păulești PT.Fază de execuție 

380. Reabilitare drum comunal, străzi și trotuare în comuna 
Petrești, județul Satu Mare –Program PNDL 3 

 Primăria Petrești 
Depus cerere de finanțare în programul 
Anghel Saligny 

381. Reabilit.și moderniz. drumuri de interes local în com. Pir   Primăria Pir 
Cerere de finanţare depusă pe PNDL II. Nu 
s-a obţinut finanţ. 

382. Modernizare străzi în intravilanul comunei Pişcolt   Primăria Pişcolt 
Depusă cerere de finanţare la MDRAP pt. a 
fi inclus în PNDL II. Nu s-a obţinut finanţ. 

383. Modernizare strada Unirii, în comuna Pişcolt  Primăria Pişcolt 
Proi. aprobat prin OMDRAP Nr. 2153/2014, 
nu s-a primit finanţ. 

384. Lucrări de construcții trotuare în loc. Pomi și Borlești, 
com. Pomi  Primăria Pomi 

Se întocmește D.A.L.I. S-a aprobat devizul 
general și indicatorii tehnico – economici. 

385. 
Reabilit. drumuri de interes local în loc. Pomi și Bicău, 
com. Pomi 

 Primăria Pomi Propunere de proiect 

386. Modernizare străzi în comuna Racşa  Primăria Racșa 
A fost semnat contr.de finanțare cu FDI. 
Lucrare în executare. 

387. Drum agricol 20 km com. Racșa        Primăria Racşa 
PNDR submăs. 4.3. Neaprobat, SF în lucru. 
Proiect redepus pt. finanț. la CNI 
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388. Pod Peste Valea Satului la Struhala în comuna Racșa  Primăria Racşa S-a dep. Solicit. la CNI. 
389. Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sanislău  Primăria Sanislău Depus la MDRAP. Nu s-a aprob. 

390. Modernizare si reabilitare străzi Olosigu Mic, com. Santău  Primăria Santău 
Proiect depus la MDRAP pt. a fi finanțat prin 
PNDL II. Proiect depus spre finanț.prin CNI 

391. Reabilitare străzi de interes local, comuna Săcășeni  Primăria Săcăşeni Propunere de proiect  
392. Reabilitare străzi în sat Săcășeni, comuna Săcășeni  Primăria Săcăşeni Proiect tehnic în execuție 
393. Amenajare parcare în centrul comunei Săcășeni  Primăria Săcăşeni Proiect tehnic în execuție 
394. Înființare și modernizare trotuare în comuna Săcășeni  Primăria Săcăşeni Proiect tehnic în execuție 
395. Modernizare drumuri între localitățile din comuna Socond  Primăria Socond Depus la MDRAPFE pt. PNDL II 

396. 
Development and modernization of the access 
infrastructure to the Romanian- Ukrainian border crossing 
point from Tarna Mare - Hyzha 

 Prim. Tarna Mare 
 Primăria Hyzha 
 Cons. J. Satu Mare 

Depus în cadrul Progr. ENI CBC 2014-2020 
Ungaria–Slovacia–România–Ucraina. 
Primăria Tarna Mare: Lucrări de construcții 
în execuție.Realizat 55%.Consiliul Județean 
Satu Mare: În implement. Realizat 26% 

397. Modernizare străzi în comuna Tarna Mare  Prim. Tarna Mare Propunere de proiect prin CNI. 

398. Modernizare drumuri locale com. Târșolț  Primăria Târşolţ 
Depus spre a fi finanțat prin Programul 
Anghel Saligny 

399. Constr. podeț peste pârâul Palna sat Aliceni com. Târșolț  Primaria Târşolţ Propunere de proiect 

400. Modernizare străzi de interes local în comuna Terebești  Primăria Terebeşti 
Cerere depusă pe Programul Anghel Saligny 
S-a realizat SF 

401. Pietruirea  18 km străzi com. Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 
402. Construire 15 podeţe com. Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 
403. Reabilitarea drumurilor din câmp com. Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 

404. Realiz. de poduri, podețe, pasaje și punți pietonale în 
com. Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 

405. Pietruire drumuri agricole în comuna Terebești  Primăria Terebești Propunere proiect 

406. Reabilitare străzi de interes local în comuna Tiream  Primăria Tiream 
Depus solicit. finanțare în 2017 prin PNDL 
II. Nu a primit finanț. 

407. Moderniz. trotuare strada Călinețe spre Târgul de animale  Primăria Turț Din buget local.  Realizat 90%. 

408. 
Moderniz. străzi în com. Turț, str. Ugheri trons. 1 și 8, str. 
Dâmbeni trons.3, str. Călinețe trons.3 și Str. Ulița Mare 

 Primaria Turț 
Proced. de atrib. a contr. de proi. și exec. 
Sursa finanț. CNI Program Anghel Saligny 

409. 
Modernizare Drum comunal DC6, Cămărzana-Turț, 
Tronsoanele 1,2,3,4,5 și 6 în comuna Turț  Primaria Turț 

Sursa de finanțare: CNI Program Anghel 
Saligny 

410. Modernizare străzi în loc. Turț și Gherța Mare  Primăria Turț Fază execuție lucrări 
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411. Moderniz. străzi în com. Turulung și satele aparținătoare  Primăria Turulung 
Depusă cerere de finanţ. pe PNDL II. 
Realizat SF  

412. Pietruire drumuri de exploatare agricolă în com. Turulung  Primăria Turulung Propunere de proiect  
413. Pista pt. biciclişti pe lângă drum com. “DC7”, Turulung  Primăria Turulung Proiect propus PNDR, sesiune 2016 – 2020 

414. Reabilitare străzi ,inclusiv lucrări de artă în com. Urziceni  Primăria Urziceni 
S-a realizat SF. S-a depus proiect pe Progr. 
Naț. de Investiții „Anghel Saligny” 

415. Pietruire drumuri agricole în extravil. localității Urziceni  Primăria Urziceni Propunere de proiect 

416. 
Modernizare străzi de interes local în localitatea Măriuș și 
Roșiori și DC 92 Valea Vinului Sâi, comuna Valea Vinului 

 Primăria Valea 
Vinului 

SF. Depus la Fondul Suveran de Investiții 
Contract semnat și apoi reziliat de MDARP  

417. 
Modernizare integrală străzi comuna Vetiș, localitățile 
Vetiș și Oar  Primăria Vetiș 

SF Cuprins parțial în bugetul local pe 2020. 
Realizate 11 străzi în Vetiș (50%) și 6 străzi 
în Oar (70%). Licitație finalizată pt. două 
loturi rămase, cu încep. în 2022 (solicitare 
finan.prin PNI Anghel Saligny). Contracte 
semnate pt. 2 loturi (7+11 străzi) 

418. 
Moderniz. străzi și drumuri comunale com. Viile Satu 
Mare  Com. Viile Satu Mare Cerere de finanț. progr. „Anghel Saligny” 

 Cultură   
 Vezi Anexa 3 FEADR   
 Vezi Anexa 4 PNDL   

419. Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our 
Origins and Resources 

 Dir. Dezv. Reg. 
 Muz. Jud. Satu Mare 
 Ag. de Dezv.Terit. și 

Gestion. Med. din 
jud. Szabolcs-Szat.-
Bereg 

 SRL non-profit 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 
Területfejlesztési és 
Környezetgazd. Ügy.  

 SRL non-profit 
Kölcsey TV Műsorsz. 

- Proiect depus pe Programul Interreg V-A 
România-Ungaria.:A fost încheiat contract 
pentru actualizarea documentației tehnico-
economice.  S-a actualizat documentația. S-
a depus cererea de finanțare pentru etapa 
II. A fost semnat contractul de finanțare. 
Recepționat  Proi. tehnic. S-a lansat 
procedura de achiziţie publică pentru 
achiziţie lucrări – nu s-a prezentat nicio 
ofertă. Se pregăteşte relansarea procedurii. 
Muzeul Județean Satu Mare: În curs de 
realizare. 

420. Reabilitare casă țărănească Turț- proiect transfrontalier  Muzeul Judeţean În curs de realiz. prin Progr. de Coop. 
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Satu Mare Transfr. ENI HUSKROUA.  Realizat 100%. 

421. Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in 
Satu Mare and Uzhgorod 

 Primăria Satu Mare 
Proiect în stadiu de implement. Progr. 
Operaţ. Comun România-Ucraina 2014-2020 
Realiz.: 40% 

422. Crearea Centrului Multifuncțional Carei  Primăria Carei 
Progr. Operaț. Regional (POR) 2014-2020, 
Axa 13      Realizare 15% 

423. 
Reabilit. şi moderniz. sală de repetiții pt. Casa de Cultură 
Carei  Primăria Carei Propunere de proiect 

424. Reabilitare corp D al manejului Castel Karoly, Carei  Primăria Carei Propunere de proiect 
425. Construcție Casă de cultură în localitatea Ardud  Primăria Ardud Realizat 100%. Finalizat 

426. 
Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ 
cultural din Orașul Ardud, loc. Mădăras  Primăria Ardud 

Proiect depus la CNI 
In curs de realizare SF 

427. 
Conservarea patrimoniului: Conservarea moștenirii 
istorice a cetății Pniv din Ucraina și a cetății Ardud din 
România pentru dezvoltarea turismului 

 Primăria Ardud 
 Cam. de Com. Ind. 

Agric. Satu Mare  
 Cons. Loc.Pniv (UA) 
 Asoc. Turistică Reg. 

Ivano–Frankivsk UA 

- Proiect depus în cadrul Progr. Operaț. 
comun România - Ucraina 2014-2020 
A fost semnat contractul de finanțare. 
În implementare. 

428. 
Pe urmele lui Pintea Viteazu în zona transfrontalieră 
romano-ucraineană - Cetatea Medievală Ardud – tradiție 
și identitate 

 Primăria Oraș Ardud 
Proiect depus pe HUSKROUA. 
În implementare 

429. Dezvolt. și înzestrarea căminelor culturale ale o. Livada  Primăria Livada Realizat din surse proprii 80% 

430. Așezământ cultural cu 400 locuri, Livada  Primăria Livada 
Aprobat prin OMDRAP Nr. 2153/2014, dar 
nu s-a primit  finanţare. 

431. 
Pe urmele tradiției în Țara Oașului –modalități de 
salvgardare a patrimoniului cultural o. Negrești Oaș 

 Prim.Negrești Oaș 

-24 feb. 2021, Șezătoare realizat 0%, la 
Muzeul în Aer Liber 
- 25 martie 2021, Art Bunavestire ediția 
XXXV, -realizat 100%, la Galeriile de Artă 
Dr. Pop Mihai. 
- 18 mai 2021, Noaptea muzeelor realiz. 0%  
- 25 iunie 2021, Ziua universală a Iei, ediția 
VII- realizat 100% 

432. Promovarea orașului Negrești Oaș – capitală culturală a 
Țării Oașului  Prim. Negrești Oaș 

15 ian. - Ziua Culturii Naţionale, realiz. 25% 
24 ianuarie – Unirea Principat. Române, 
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realizat 25% 
1 martie - Târgul mărţişorului tradiţ. ed. a 
IX-a, realizat 0% 
8 mart.– Omagiem femeia ed. III-a, realiz. 
0% 
8 aprilie – Unitate în diversitate, Ziua 
interna. a romilor- ed. a III-a, realizat 0% 
25 apr. –Urcatul oilor la munte,  
Ed. a IV-a, realizat 0% 
Sâmbra oilor- ed. LXV realiz. 0% 
Ziua Europei – realizat 25% 
1 iunie - Ziua internaţională a copilului, 
realizat 100% 
10 iun.- Ziua Eroilor realiz. 100% 
15 iun. – Comem. Eminescu, realizat 100% 
26 iunie – Ziua Drapelului, realizat 100% 
-Iulie-august- Zestrea Oasului ,,Pe ulitele 
satului....,, -100% 
-16-18 august – Zestrea Oasului - - -  
Teatru pentru copii, editia IV- 0% 
-10 septembrie – Ziua voluntarilor -0% 
-29 iulie – Ziua Imnului, realizat 0% 
Zestrea Oaşului – Festuvalul Patrimoniului 
Ţării Oaşului : 4 – 14 august - Produs de 
Oaş şi Maramureş, realizat 100% 
-16 august şi 22 august - Spectacole de 
muzică uşoară şi populară, realizat 100% 
-Premierea excelenței în învățământ, 
cultură, artă și sport 20aug., realizat 0% 
-Nunta de aur, aniversarea cuplurilor care 
aniversează 50 de ani de căsnicie 20-22 
august, realizat 0% 
-7 august - Concurs național ecvestru, ediția 
III - concurs de tracțiune și frumusețe 
cabalină, reealizat 100% 
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-29 aug. - Concurs de pescuit sportiv, 
realizat 100%  
- noiembrie- Versus, dar împreună  
ediția a XII-a- 0 % 
- 25 Octombrie- Ziua Armatei- realizat 100% 
- 14 Noiembrie – Ziua internațională a 
persoanelor vârstnice, Nunta de aur - 
realizat 100% 
- Decembrie-Expozitie temporara, ,,Jocul 
de-a lumea,, - realizat 100% 
- 1 Decembrie- Ziua națională a României – 
realizat 100% 
- 5 Decembrie – Magia sărbătorilor de iarnă, 
Moș Nicolae - realizat 100% 
- 12 Decembrie - Concert de colinde – 
realizat 100% 

433. Construirea Centru Cultural Negrești-Oaș   Prim. Negrești Oaș 

Finanțat prin CNI 
-Contract execuție reziliat în anul 2019 
-S-a primit avizul CNI și ordinul MDLPA NR. 
1172/17.08. 2021 pentru restul de executat 
actualizat.Se lucrează la PT actualizat pe 
rest de executat. S-a obținut Ordinul 
Ministrului pe rest de actualizat PT 
- S-a predat doc. tehnico economică la CNI 
pentru achiziția lucrărilor de execuție pt 
restul de executat. 

434. Muzeul virtual al Țării Oașului o. Negrești Oaș  Prim. Negrești Oaș Propunere de proiect 

435. 
Reabilit. unor gospodării tradiționale și introducerea lor în 
circuitul turistic o. Negrești Oaș  Prim. Negrești Oaș Propunere de proiect 

436. Școală de olărit o. Negrești Oaș  Prim. Negrești Oaș Propunere de proiect 

437. 
Cool-tura-drept fundamental al cetățeanului o. Negrești 
Oaș  Prim. Negrești Oaș Propunere de proiect 

438. 
Creșt. standardului de vizitare a Muzeului în Aer Liber prin 
restaurare, conserv., moderniz. și reabilit. o. Negrești Oaș  Prim. Negrești Oaș Propunere de proiect 

439. Cămin cultural sat Sărăuad o. Tășnad  Primăria Tăşnad Propunere de proiect 
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440. Reabilitare Monument parcul Pompierilor  Primăria Tășnad Finalizat 
441. Tășnadul estival 2021  Primăria Tășnad Finalizat 
442. Zilele Culturale Maghiare  Primăria Tășnad Finalizat 
443. Reabilitare și modernizare așezământ cultural în loc. Acâș  Primăria Acâș Solicitare finanțare la CNI. S-a întocmit SF 

444. 
Reabilitare și modernizare așezământ cultural în loc. 
Unimăt, Acâș  Primăria Acâș 

Solicitare finanțare la CNI. 
S-a întocmit Studiul de Fezab. 

445. 
Îmbunăt. promovării transfront.a patrimoniului cultural și 
istoric com. al regiunii Câmpia Someșului com. Agriș  Primăria Agriş 

Stadiu de implementare 
PT și SF realizat 

446. Reabilitarea căminului cultural din comuna Agriş  Primăria Agriş Procent de realizare 50% 
447. Construirea monumentului eroilor din localitatea Andrid  Primăria Andrid Propunere de proiect 

448. 
Reabilit. vechii clădiri a șc. gen., înființarea unei biblioteci, 
muzeu al satului, sală de fitness, sală pt. ofic.a 
căsătoriilor civile. Com.  Apa 

  Primăria Apa Propunere de proiect 

449. Construire unui cămin cultural în localitatea Șirlău  Primăria Batarci Proiect depus la CNI etapa II 

450. Reabilitare, modernizare așezământ cultural în localitatea 
Bârsău de Jos, comuna Bârsău, județul Satu Mare  Primăria Bârsău 

Proiect eligibil fără finanțare.  
Depus spre a fi finanțat CNI. 

451. Înfiinţarea unui Ansamblu Folcloric, com. Bârsău  Primăria Bârsău Propunere de proiect 
452. Amenajare centru civic în Bârsău de Sus, comuna Bârsău  Primăria Bârsău Propun. de proiect. Stadiul SF 
453. Reabilitare Cămin Cultural Babța  Primăria Bogdand În curs întocmirea contractului de lucrări. 
454. Reabilitare termică Cămin Cultural Corund  Primăria Bogdand Proiect finalizat. 

455. Lucrări de instalații prevenire incendii –Sala multifuncț. 
com. Botiz 

 Primăria Botiz Proiect in derulare 

456. Înființ. şi dotare așezământ cultural în loc. Coca, com. 
Călineşti Oaş  Prim. Călinești Oaș 

Aprobat prin OMDRAP Nr. 2153/2014, nu s-
a primit finanţ. 

457. Cămin cultural la etaj şi garaj PSI aparținând de prim. 
Cămărzana 

 Prim. Cămărzana Propunere de proiect 

458. Modernizare cămin cultural în comuna Căpleni  Primăria Căpleni Propunere de proiect. Se v-a depune la CNI  
459. Construcție cămin cultural Rădulești com. Căuaș  Primăria Căuaş Stadiu PT  

460. 
Reabilitare, moderniz., extindere cămin cultural în loc. 
Cehal, comuna Cehal  Primăria Cehal 

Depusă MDRAPFE pt. PNDL II. Nu a primit 
finanțare. 

461. Așezământ cultural com. Certeze  Primăria Certeze Proi. Depus la CNI 
462. Reabilitare Cămin Cultural Ciumeşti  Primăria Ciumeşti Propunere de proiect 

463. 
Amenaj. curte cămin cultural Poiana Codrului com. 
Crucișor  Primăria Crucişor 

S-a realizat proiectul tehnic și urmează să se 
facă achiziția lucrărilor. S-a realizat DE. 
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464. 
Reabilitarea şi modernizarea a două cămine culturale din 
sat Dacia şi sat Traian, comuna Doba, judeţul Satu Mare  Primăria Doba 

Proiect depus în vederea finanțării pe M 7.6. 
FEADR – declarat eligibil fără finanţare. 
SF refăcut în 2021, depus pe CNI. 

465. 
Construirea unui Cămin cultural în loc. Dorolț, com. 
Dorolț,   Primăria Dorolţ 

S-a depus la CNI doc. nec. în ved. introd. în 
Lista sinteză a obiect. ce se finanț. Prin 
Progr. Naț.  

466. Construire centru cultural multifuncțional în com. Dorolţ   Primăria Dorolţ Propunere de proiect 
467. Amenajare Centru Civic, com. Gherța Mică   Prim. Gherţa Mică Realizat în proporție de 95% 

468. 
Construcție cămin cultural în loc. Nadişu Hododului, com. 
Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 

469. 
Construire cămin cultural cu sala multifuncțională în loc. 
Hodod, com. Hodod   Primăria Hodod 

Cerere de finanţ. MDRAPFE pt. PNDL II. Nu 
este inclus la finanţ. 

470. Cămin Cultural Homorodu de Jos, Comuna Homoroade  Prim. Homoroade Realizat 90% 
471. Cămin cultural cu sală multifuncțională în loc. Lazuri  Primăria Lazuri Propunere de proiect 
472. Inițierea de activități culturale inclusiv festivaluri  Prim. Medieşu Aurit Propunere de proiect 
473. Modernizarea obiective de interes cultural și istoric  Prim. Medieşu Aurit Propunere de proiect 

474. 
Construirea unei Săli multifuncț. în sat Micula Nouă, com. 
Micula  Primăria Micula Propunere de proiect  

475. 
Construirea unei Săli multifuncț. în sat Bercu Nou, com. 
Micula  Primăria Micula Propunere de proiect  

476. 
Modernizare Cămin cultural în satul Domănești, comuna 
Moftin  Primăria Moftin 

Stadiu – DALI , cuprins în fișa sinteză  în 
subprogr.  - Așezăm. culturale  CNI  aprobat 
prin ordin MDRAP 2217/2019, în licit. CNI . 
PT, Ordin de începere a execuției lucrări 

477. 
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare centru 
cultural în comuna Păulești, loc. Rușeni  Primăria Păulești 

Documentație depusă la CNI pentru 
obținere investiție. 

478. 
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare centru 
cultural în com. Păulești, localitatea Hrip  Primăria Păulești 

Documentație depusă la CNI pentru 
obținere investiție. 

479. 
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin 
cultural în comuna Păulești, localitatea Rușeni  Primăria Păulești 

Documentație depusă la CNI pentru 
obținere investiție. 

480. 
Eficientizarea energetică la căminul  cultural din loc. 
Petrești, comuna Petrești. Eficentizarea energetică la 
căminul cultural din loc. Dindeștiu Mic, com. Petrești 

 Primăria Petrești A fost încheiat contractul de servicii pentru 
elaborare DALI. 

481. Reabilit. și Moderniz. Centru Cultural Multifuncțional în  Primăria Pișcolt MADRP pt. PNDL II. Nu s-a obţ. finanţare. 
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com. Pișcolt  

482. 
Reabilitare și modernizare cămin cultural în loc. Aciua, 
com. Pomi,   Primăria Pomi 

S-a întocmit proiectul + detaliile de 
execuţie.. Realizat 35% 

483. Reabilit. și moderniz. cămin cultural loc. Bicău, com. Pomi  Primăria Pomi Realizat 30% 

484. 
Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ 
cultural în localitatea Stâna, com. Socond  Primăria Socond 

Aprobat prin OMDRAP Nr. 2153/2014 nu s-a 
primit finanţ. 

485. Reabilitare cămin cultural Socond  Primăria Socond 
Proi. depus la MDRAPFE pt. a fi finanț.prin 
PNDL II. Ne finanț. 

486. Cămin cultural în loc. Valea Seacă, com. Tarna Mare  Prim. Tarna Mare Realizat 86% din buget propriu 
487. Amenaj. centrului  civic al satului Târșolț, com. Târşolţ.   Primăria Târşolţ Realizat 80%. 
488. Construire centru multifuncțional în localitatea Terebești  Primăria Terebești Propunere de proiect 
489. Realizare Monumentul Eroilor în localitatea Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 
490. Realizare bibliotecă în localitatea Terebești  Primăria Terebești Propunere de proiect 
491. Extindere și modernizare Cămin cultural Gherța Mare  Primăria Turț Pro. se va realiza prin CNI. Faza de proi. 
492. Reabilitarea căminului cultural Drăgușeni com. Turulung  Primăria Turulung Prop. de proi. ce urmează a fi depus pe CNI 
493. Reabilitare cămin cultural Vetiș  Primăria Vetiș SF în curs de elaborare.  

 Culte   
494. Construcție Capelă mortuară Hotoan  Primăria Căuaş Propunere de proiect 
495. Construire capelă mortuară în localitatea Certeze  Primăria Certeze Realizat 85% din fonduri proprii 
496. Construire capelă mortuară în localitatea Huta Certeze  Primăria Certeze Se va realiza din fonduri proprii.  
497. Construire capelă mortuară în loc. Moișeni, com. Certeze  Primăria Certeze Se va realiza din fonduri proprii.  
498. Deschidere sucatere Certeze Cimitir - Drăguiasa  Primăria Certeze Propunere de proiect 
499. Construire capelă mortuară com. Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect  

500. Construire capela la Turț și Gherța Mare 
 Par. O. Gherț Mare  
 Paroh Ort.Turț II 
 Primăria Turț 

-realizare capelă Turț 100% 
-realizare capelă Gherța Mare 100%.  
Realizat 100% 

 Salubrizare   

501. Realizarea platformei de gunoi – celula nr. 2 din cadrul 
depozitului ecologic regional mun. Satu Mare 

 Consiliul Județean 
Satu Mare  

S-a obț. proi. tehnic pt. realiz. platformei de 
gunoi celula nr. 2 din cadrul Dep. Ecolgic 
Doba (100%).  Stad. exec. 95%. S-a 
semnat PV la termin. lucr. în 24.09.2021, 
privind execuția lucrărilor de construcții 
aferente investiției „Realizarea platformei de 
gunoi-celula nr.2 din cadrul Depoz. Ecologic 
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Reg, de Deșeuri Nepericul. Doba 

502. 
Închiderea celulei nr. 1  a Depozitului de deșeuri urbane 
Doba  Cons.Jud. Satu Mare  

-S-a elab. doc. tehnico ec. 100% 
-Ținând cont de tasările naturale cât și 
utilizarea compactorului TANA DE 32 tone, a 
crescut durata de viață a celulei nr. 1. 
La sfârșitul trim. III, odată cu recepția finală 
a celulei nr. 2, încetează depozitarea 
deșeurilor pe celula nr.1. 

503. Sist. de valorific. energetică a gazelor gen. de depoz. de 
deșeuri Doba 

 Cons. Jud. Satu 
Mare  

-Puțurile de captare sunt realiz. 100%, 
prelung. se realiz. odata cu creșt. vol. de 
deșeuri. Sist. final poate fi realizat numai 
după închid. celulei 1 sau odată cu aceasta 

504. Stație mecano-biologică com. Doba  Cons. J. Satu Mare  SF. revizuit aprobat 100% 
505. Ecologiz. gropii de împrumut în intravilanul com. Foieni  Primăria Foieni Realizat 45% din buget local. 
506. Montare coșuri de gunoi metalice perforate  Primăria Săcăşeni Proiect tehnic în execuție 
507. Achiziționarea de coșuri stradale com. Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 

508. 
Amenajare spații colectare deșeuri reciclabile, deşeuri 
voluminoase. 

 Primăria Terebeşti Propunere de proiect 

509. Colectarea selectiva a deșeurilor com. Turulung  Primăria Turulung Propunere de proiect 

510. 
Achiziționare de pubele pt. colectare selectivă a 
deșeurilor 

 Primăria Urziceni Finalizat 

511. Locuinţe    

512. Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1          Primăria Satu Mare 
Progr. Operaț. Reg. (POR) 2014-2020. 
Realizat 5% 

513. Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2          Primăria Satu Mare 
Proiect în stadiu de implement. prin Progr. 
Operaț. Regional (POR) 2014-2020. 

514. Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4          Primăria Satu Mare 
În implement. prin Progr. Operaț. Region. 
POR 2014-2020 

515. Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5          Primăria Satu Mare 

Proiect în stadiu de implement. prin Progr. 
Operaț.  Reg. (POR) 2014-2020. Axa prior. 
3. Sprijin. tranziţiei către o econ. cu emisii 
scăzute de carbon, Priorit. de invest. 3.1 

516. Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7         Primăria Satu Mare 
Proiect în stadiu de implementare prin 
Progr. Operaț.  Reg.(POR) 2014-2020. 
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517. Construirea de locuințe sociale în Municipiul Carei  Primăria Carei   
Progr. Operaț. Regional (POR) 2014-2020, 
Axa 13. Realiz. 15% 

518. 
Construire locuințe sociale și centru comunitar integrat 
medico-social în Municipiul Carei 

 Primăria Carei Progr. Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 
În etape de evaluare 

519. 
Blocuri  de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în 
municipiul Carei str. Tireamului nr. 86  - 54 apartamente    

 Prim. Mun.Carei   
 MDRAP 

In așteptare. S-a depus Studiul de Fez. Faza 
de licitatie. A fost semnat contractul de 
execuție. 

520. Costruire locuințe sociale în Mun. Carei (Independenței)  Primăria Carei Proiect în faza PUZ +SF 
521. Construcție case ANL o Ardud  Primăria Ardud In proces de primire cereri 

522. Construcție blocuri ANL o Ardud  Primăria Ardud 
Predat amplas. către ANL. A fost  demarată 
proced. de contract. pt. proi. și execuție 

523. Reabilitare termică blocuri de locuinţe în oraşul Livada 
 

 Primăria Livada 
 

POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijin. 
creșterii eficienței energetice în clăd. publ. 
PT. Se află în curs proced. de achiziț. exec. 

524. 
Creșterea eficienței energetice a blocurilor din orașul 
Negrești-Oaș - LOT I 

 Primăria Negrești 
Oaș 

Proi. depus pe POR 2014-2020, Axa prio. 
13.1 Realizat 55 % 

525. 
Creșterea performanței energetice a blocurilor din orașul 
Negrești-Oaș - LOT II 

 Primăria Negrești 
Oaș 

Proi. depus pe POR 2014-2020, Axa 
prioritară 13.1 Realizat 5% 

526. 
Construire bloc loc. pt. tineri destin. închirierii prin A.N.L. 
Negrești Oaș  Prim. Negrești Oaș SF. Proiectul se va realiza din buget local.  

527. Un nou bloc ANL o. Tășnad  Primăria Tăşnad Propunere de proiect 
528. Construirea unui bloc ANL - Apa  Primăria Apa Propunere de proiect 

529. 
Construire de blocuri de locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii în loc Bârsăul de Sus  Primăria Bârsău 

Faza SF.  
A fost depus la ANL. Avizat CTE 

530. Reabilit. casă de locuit Pomi, amenaj. curte, com. Pomi  Primăria Pomi Propunere de proiect 
531. Construirea de locuinţe sociale: 11 apartamente în Racșa  Primăria Racșa Realizat 100%. Finalizat. 

532. 
Ansamblu de locuințe cu 24 apartamente pentru tineri 
destinate închirierii în localitatea Racșa, județul Satu Mare  Primăria Racșa S-a emis autorizația de construire. 

533. Construirea de loc. sociale pentru tineri com. Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 
       Cadastru, planuri urbanistice generale 

534. 
Elaborare P.U.Z stab. traseu artera majoră de circulație 
conf. P.U.G. Satu Mare între str. Diana şi intersecţia str. 
Unirii cu Aurel Vlaicu 

 Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
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535. PUZ centru istoric al municipiului Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
536. PUZ Zona Bercu Roșu mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 

537. 
PUZ Reglement. profile strad. în zona de Nord-Vest mun. 
Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 

538. 
Elab. Plan Urb. Zonal Centru Vechi - P-ța Libertății, mun. 
Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 

539. Elaborare PUZ zona I mun. Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
540. Întocmire PUG al municipiului Satu Mare  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
541. Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2031  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
542. Actualizare Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană  Primăria Satu Mare Program 2021-2023 
543. Reactualizare PUG și regulamentul local de urbanism                                                                           Primăria Carei În derulare din buget local. 

544. 
Contract pentru finanțarea în cadrul Programului Național 
de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare 
sistematică inițiate de UAT-uri pentru sectoare cadastrale 

 Primăria Ardud 
 OCPI Satu Mare 

Contract semnat.  
În curs de implementare. 

545. Întocmirea PUG oraş  Livada  Primăria Livada Realizat 90% 
546. Reactualizarea Planului Urbanistic General al com. Andrid  Primăria Andrid Propunere de proiect 

547. Plan urbanistic general al comunei Beltiug  Primăria Beltiug 
Realiz. memoriu gen., actualiz. suport topo. 
S-a achitat PUG UAT com. Beltiug 

548. Actualizare PUG comuna Cămărzana  Prim.Cămărzana Achiziț. în SEAP, măsurăt. topo. Realiz. 35% 
549. Actualizare PUG com. Căpleni  Primăria Căpleni În curs de implementare 
550. Întocmire documentație tehnică PUG Certeze  Primăria Certeze Realizat 35% 
551. Actualizare PUG com. Gherța Mică  Prim. Gherţa Mică În curs de realizare. 

552. 
Crearea și ținerea cadastrului asupra bunurilor imobile 
aflate în administrarea autorității publice locale Halmeu  Primăria Halmeu Propunere de proiect 

553. 
Actualizarea măsurătorilor si hărților cadastrale conform 
sistemului de proiecție stereografic 1970 com. Hodod 

 Primăria Hodod Propunere de proiect 

554. Reînnoire PUG al comunei Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 
555. Elaborare P.U.G al comunei Orașu Nou   Prim. Oraşu Nou Realizat 75% 
556. Elaborare Plan Cadastral comunei Orașu Nou   Prim. Oraşu Nou Propunere de proiect  

557. 
Programul National de Cadastru în limita fondurilor 
alocate prin OCPI  Prim. Oraşu Nou Propunere de proiect  

558. Realizarea Planului Urbanistic General pentru comuna Pir  Primăria Pir Propunere de proiect  

559. Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism  Primaria Racșa 
A fost incheiat contr.de prestări servicii pt. 
eleborare PUG  și RLU 
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560. Extinderea PUG pe comuna Socond                                                    Primăria Socond Propunere de proiect 
561. Reevaluarea valorii cadastrale a terenurilor comunei  Primăria Socond Propunere de proiect 
562. Întocmire PUG  com. Târşolţ  Primăria Târşolţ În curs de execuție și aprobare 
563. Înregistr. sistematică pe sect. cadastrale  com. Terebești  Primăria Terebeşti În implementare 
564. Reactualizarea Planului Urbanistic General al com. Turț  Primăria Turț Realizat 80% din surse proprii 
565. Executare plan parcelar UAT Urziceni  Primăria Urziceni Permanent 
566. Întocmire PUG com. Vama   Primăria Vama În curs de finalizare. 

567. Actualizarea Planului Urbanistic general al comunei Vetiș   Primăria Vetiș 
A fost semnat contractul de execuție. 
S-a cuprins în bugetul pe anul 2022 

CAP. 8 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
1.  Anexa 4 FEADR   

2.  Reabilitare Cămin Cultural Orașu Nou   Primăria Oraşu Nou 
Încheiat contractul de lucrări, propus spre 
finanțare prin FEADR 

3.  
Amenajare drumuri agricole în com. Santău, jud. Satu 
Mare 

 Primăria Santău 
Proiect depus la AFIR, Măsura 4.3. Proiect 
Conform. 

4.  
Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural 
comuna Terebești ,sat Pişcari  Primăria Terebești 

La MDRAP și CNI nu s-a primit finanț. Depus 
la PNDR măs. 7.6 

5.  Reabilitarea căminului cultural Turulung  Primăria Turulung Proi. depus pe PNDR, măs. 7.6 
6.  Reabilitarea căminului cultural Turulung Vii  Primăria Turulung Proi.depus pe PNDR, măs. 7.6 
7.  Drumuri de exploatare în comuna Vama, jud Satu Mare  Primăria Vama SF depus pt. finanțare pe AFIR, măs. 4.3 

          I.  AGRICULTURA 

1.  

Programe de minimis și de susținere 
 Implementarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru 

legumele cultivate în spații protejate” 
 Ajutor de minimis pentru cultura de usturoi   
 Ajutor de minimis pentru creșterea porcilor Bazna si 

Mangalița 
 Ajutor de minimis pentru apicultură 
 Completare REGAS 

 DAJ Satu Mare 

- Completare REGAS – 80 benef. înregistrați 
în Registrul Ajut. de Stat pentru 2020; 
- Diseminare informații în rândul fermierilor  
referitor la public. H.G. nr. 436/15.04.2021 
privind modif. şi completarea H.G. nr. 
108/2019 pt. aprob. schemei ,,Ajutor de 
minimis pentru aplicarea progr. de susţinere 
a producţiei de usturoi,,; 
- Înscrieri în progr. usturoi 2021: 
  17 benef.  pentru 12,86 ha; 
-Nr. solicitanţi care livrează usturoi - 17; 
- Controale teren - 17; 
- Controale teren pentru recoltare - 17; 
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-Sume achitate total an 2021 decont HG 
436/2021 minimis usturoi –182280,22 Lei 
(3000 Euro/ha la curs de 4,8725 lei); 
-HG nr. 651/2021 minimis legume în  spații 
protejate (împreună cu APIA): 
-86 beneficiari;  
-Controale împreună cu APIA 86. 
HG nr. 365 din 7 mai 2020  minimis progr. 
de susţ. a crescăt. de porci de reproducţie 
din rasele Bazna și/sau Mangalița: 
-Raportări săptămânale către M.A.D.R. 
operativa Program Bazna/Mangalița: 
-S-a înscris  până la finele lunii decembrie în 
program  pentru anul 2021: 1 beneficiar 
Suma plătită: 12000 Lei. 
-Întocmire și transmitere la MADR și APIA 
Bucurerești baze date minim. 2019-2020. 
-Completare REGAS – 80  beneficiari 
înregistrați în Registrul Ajutoarelor de Stat 
pentru perioada 2020; 

2.  
Sprijin pt. angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și 
industrie alimentară  DAJ Satu Mare 

Legea  nr. 336/2018 privind aprobarea 
Progr. pt. stimularea angajării tinerilor în 
sect. agric., acvacultură şi ind. alimentară: 
–Nu sunt solicitări până în prezent. 

3.  
Acțiuni în vederea echilibrării balanței comerciale aferente 
sec. suin   DAJ Satu Mare 

--În sectorul suin nu sunt acte normative noi 
care să prevadă acț. concr.; cele exist. au 
fost aplic. în anul precedent, momentan 
neexistând cereri din partea crescăt. 

4.  
Programe de pregătire profes. și adaptarea la cerinele 
pieței muncii   DAJ Satu Mare 

10 CURSURI după cum urmează 
1. Un curs Apicultor în derulare; 
2. Două cursuri Apicultori în pregătire; 
3. 2 cursuri Lucrător în cult. plant. în preg. 
4. Un  curs Legumicultor în pregătire; 
5. Un curs Pomicultor în pregătire; 
6. Un curs Lucrător în creșt. anim. în preg. 
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7. Un curs M 10 – agromediu și climă; 
8. Un curs M 11 – agricultura ecologică 
În total la aceste cursuri avem înscriși un 
număr de 321 persoane din care au absolvit 
165 pe măsura M 10 și M 11. La cursul de  
Apicultură  au susţinut examenul  14 pers. 
- Eliberare certificate de calificare 

5.  Propunerea inițiativelor legislative   DAJ Satu Mare -Nu sunt propuneri concrete în prezent 

6.  
Înregistrarea și avizarea fișelor de înscriere în agricultura 
ecologică  DAJ Satu Mare 

-S-au înregistrat 884 op. în agr. ecologică, 
din care: 857 producători agricoli;  12 
procesatori;  12 comercianți, 1 importator şi 
2 exportatori. 
-Înregistrare SIAE - 884 fişe agricultura 
ecologică până la finele lunii dec. 2021; 
-Înregistrări Anexa 13 Modificare Fişă 
agricultura ecologică -200 fișe până la finele 
lunii decembrie 2021. 

7.  Promovarea produselor tradiţionale româneşti; 
Atestarea de noi produse tradiţionale.  DAJ Satu Mare -  

8.  

Creşterea gradului de informare a producătorilor agricoli 
din judeţ 
Organizarea de ședințe a Comitetului de Analiză a 
Strategiilor de Dezvoltare Zonală din județul Satu Mare si 
a CCAA, cât și a altor prevederi din Programul de 
Guvernare 

 DAJ Satu Mare 

- S-a răspuns favorabil la 12 solicitări de 
informații de interes public conf. Legii nr. 
544/2001 de către DAJ Satu Mare ;   
-S-a răspuns solicitărilor de informații de 
specialit. pe toate dom. de activit. ale instit; 
- S-au afișat la sediu instituției la pct. de 
informare-documentare și s-au postat pe 
Pag. Web a institutiei: Raportul de activitate 
al D.A.J. Satu Mare pe anul 2020 ; Anexa  
nr. 10- Raport anul 2020 Legea nr. 
544/2001 ; Fișa de evaluare pe 2020 a 
implementarii Legii nr. 52/2003; Planificarea 
activităților pe 2021 ; 
- S-au postat pe site-ul institutiei: 26 mat. 
informative, cele din contextul operaț. 
pregătitoare în vederea demarării RGA au 
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fost afișate și la avizierul instituției. 
- S-au mai postat pe site-ul institutiei: 
Normele de venit pt. anul 2021 utilizate la 
impunerea veniturilor din activităti agricole 
din sectorul vegetal și zootehnic pentru 
pers. fizice și norme  de venit unitare pt. 
aplicarea preved. ref. la scut. de la plata 
impoz.i pe venit prevăzută la art. 76 alin.(1) 
lit. c) din Legea nr. 566/2004, conf. HG nr. 
30/30.01.2019 si Legea nr. 227/2015 
priv.Codul fiscal. Normele de venit pt. 2021  
au fost comunic. către A.J.F.P. Satu Mare. 
Implementare adresă S.G.G.: 
-promov. platformei CONECT prin postarea      
siglei şi a link-ului de acces către platformă 
pe site-ul instituţiei; 
-solicitare informaţii bază date asociaţii, 
fundaţii şi federaţii către Judecătoriile şi 
Tribunalul din jud. Satu Mare. 

9.  

Organizarea de filiere şi înfiinţarea grupurilor de 
producători în domeniul vegetal, horticol, zootehnic şi al 
procesării produselor,  asociaţiilor profesionale,   
cooperative, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul 
zootehnic, care să vină în sprijinul valorificării producţiei 
agricole 

 DAJ Satu Mare 

- Sunt înregistrate 6 Grupuri de producători  
(în dom. Veg. 2, horticol 1 și zootehnic 2). 
-S-a retras avizul de recunoaștere a unui 
grup de producători recunoscut pentru 
grupa de prod. ” Fructe-Cereale” prin decizia 
nr. 251336 /2021  a Min. Agriculturii și 
Dezv. Rurale; 
-consiliere telefonică privind întocmirea doc. 
de recunoaştere grup de prod. - 8 fermieri. 
- Raportări săptămânale către M.A.D.R. 
privind stad. constituirii struct. asociative în 
sect. vegetal și zootehnic. 
- 63 Coop. Agricole în funcțiune  
-actualizare evidență bază date (Telefon/E-
mail) a persoanelor juridice fără scop 
lucrativ cu statut de utilitate publică 
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(asociații, fundații, federații) din domeniul 
agricol constituite conform OG 26/2000 pe 
raza teritorială a jud. Satu Mare înregistrate 
în Registrul asociațiilor, fundațiilor. 
-Întocmire și transmitere la cele 5 grupuri 
de producători  recunoscute în perioada 
2006-2020 la nivelul județului Satu Mare: 
adresă+acte normative referitor control 
anual la grupurile de producători solicitat de 
MADR prin adresa nr. 254541/11.10.2021; 
Consiliere pentru întocmire documentație 
control anual - 4 grupuri de producători; 
-Întocmire la 2 membri ai unui grup de 
producători din componenta G.P HORTI 
GRUP FRUCO COOPERATIVA AGRICOLĂ cu 
sediul social în sat Vărai, Com. Valea 
Chioarului, jud. Maramureş și baza materială 
de producție a membrilor pe raza administr. 
terit. a jud. Satu Mare: PV Anexa 14 şi 
comunicare către Direcția pt. Agricultură a 
Jud. Maramureş prin adresa nr. 7686 /2021; 
-Control la 4 Grupuri de producători-
Întocmire 4 PV Anexa 13 şi transmiterea 
către M.A.D.R. a 4 PV verificare ANEXA 13 
prin adresa DAJ nr. 7745/16.12.2021 
conform solicitării nr. 254541/11.10.2021; 
-S-a depus o documentație de recunoaștere 
grup de producători, care a fost verificată 
faza de birou și faza de teren; S-a întocmit 
PV de constatare la momentul recunoașterii 
ANEXA 7 la normele metodologice și a fost 
înaintată către M.A.D.R. în vederea emiterii 
Avizului de recunoaștere ca grup de prod. 
pe dom. Cereale și Plante oleaginoase; 
- M.A.D.R. a emis Avizul de recunoaștere ca 
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grup de prod. pe dom.l Cereale și Plante 
oleaginoase solicitat cu Nr. 367/20.12.2021 
pt. AGRO CHIŞ LUCĂCENI COOPERATIVĂ 
AGRICOLĂ; 
-Verificare şi întocmire la 3 membrii ai ECO 
ŢURCANA COOPERATIVA AGRICOLĂ 
Maramureş cu baza materială de producţie 
în judeţul Satu Mare 3 PV Anexa 7 indice 1 
în vederea recunoaşterii ca grup de 
producători şi transmiterea către DAJ 
Maramureş cu adresa nr. 7911/29.12.2021.  

10. 

Implementarea Sistemului Informaţional privind Piaţa 
Produselor Agricole şi Alimentare la nivel judeţean 
(SIPAA) 
Implementarea RICA 

 DAJ Satu Mare 

-- Raportări informații de piată săpt. către 
M.A.D.R., ref. la prețul mediu ponderat de 
vânz., cantit. tranzacționate și val. totală pt. 
cereale și oleaginoase, carne pasăre, ouă de 
consum, precum și prețul/100 kg și val. 
tranzacții/100 kg la prune; 
-Raportare referitor informații săptămânale 
preț vânzare pentru ulei nerafinat şi turte 
(Macheta 000850); 
-Raportare lunară referitor preț de vânzare 
pentru făina de grâu lei/tonă (Macheta 
000836); 
-Raportare lunară referitor preț de 
cumpărare pentru făina de grâu lei/tonă 
(Macheta 000837). 
-Transmitere bază date raportori către 
M.A.D.R. 

11. 

Înregistrarea de noi plantaţii ocupate cu viţă de de vie 
nobilă, aprobarea unor noi planuri, privind restructurarea 
şi reconversia viţei de vie, prin extindere de areal viticol 
în vederea absorbției de fonduri pentru reconversia – 
restructurarea plantațiilor viticole 

 DAJ Satu Mare 

-Reactualizare bază date RPV ; 
-S-au introdus în SINVV Declarațiile de 
recoltă și prod. aferente anului 2020 : 
-45 Declarații recoltă; 
-45 Declarații de producție producători vin. 
-Înregistr. plantaţie nouă 0,33 ha 
-Total Declarații stocuri vin înregistrate în 
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2021 : - 29. 
-Depunere Declaraţii recoltă şi producţie: - 
30 operatori 

12. 

Autorizări: depozite, tăieri nuci, plantări/defrişări livezi şi 
vii, comercializare vin vrac, cultivatori de plante 
psihotrope (cânepă şi mac )                                                            
Certificate de abilitare pentru importul îngrășămintelor 
din țări din  afara UE 
Coduri producător la ouă 
Eliberarea certificatelor de biomasă 

 DAJ Satu Mare 

-S-au eliberat 68 autorizații tăieri nuci 
pentru 88 bucăți în anul 2021; 
-S-au eliberat 5 autorizații depozit în 2021; 
- S-au eliberat 4 autorizații plantare pomi 
fructiferi 9,08 ha şi 1 autorizație plantare 
arbuşti fructiferi 5,9510 ha afin în 2021; 
-S-au elib. 3 autorizații defrişare 117,8 ha; 
-S-au eliberat 8 autorizații comercializare vin 
de masă în vrac; 
-Retragere 2 autorizaţii comercializare vin; 
-S-au eliberat 2 autorizații pentru cultivatori 
de plante psihotrope (cânepă); 
-S-a eliberat 1 Certificat de abilitare pt. 
importul îngrășămint. chimice din Ucraina; 
-S-au eliberat 17 certificate de biomasă. 

13. 
Aplicarea Legii nr. 17/2014 modificată prin Legea nr. 
175/2020 privind vânzarea terenurilor agricole din 
extravilan 

 DAJ Satu Mare 

- Preluare dosare Legea nr. 17/2014 
modificată prin Legea nr. 175/2020: 
-S-au depus 1973 oferte vânzare teren 
extravilan pentru 1841,91 ha. 
-Număr Avize finale emise în 2021: 889; 
-Număr avize 84 
   Total avize  973. 

14. 

Analizarea documentelor privind scoaterea din circuitul 
agricol a terenurilor/introducerea în intravilanul 
localităţilor a terenurilor agricole/schimbarea categoriei 
de folosință a terenurilor, avizarea, sau după caz 
aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol 

 DAJ Satu Mare 

--A fost întocmită și transmisă către un 
beneficiar  o Notifcare la o documentație de 
scoatere temporară din circuitul agricol; 
-S-au depus şi verificat faza de birou şi 
teren 12 documentaţii de scoatere din 
circuitul agricol, din care: 10 documentaţii 
de scoatere definitivă din circuitul agricol şi 
2 documentaţii de scoatere temporară din 
circuitul agricol în anul 2021; s-au întocmit 
12 PV de verificare în teren; s-au întocmit 
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12 Note de calculaţie în baza cărora s-a 
achitat la Fondul de ameliorare a fondului 
funciar suma de: 53634,68 lei; 
-S-au emis 11 Decizii de scoat. din circuitul 
agricol: 9 Decizii de scoatere definitivă din 
circuitul agricol pt. supr. de 30295 mp şi 2 -
Întocmire documentație pentru recuperare 
tarif achitat la Fondul de ameliorare a 
fondului funciar ; efectuarea controlului în 
teren și întocmire PV  de constatare a 
situației din teren – U.A.T. Doba; întocmirea 
Notei de aprobare și a solicitării pentru 
recuperare tarif și înaintare documentație 
finală la M.A.D.R. pentru aprobare și 
efectuarea operaț. financiare în acest scop.  
-S-au verificat faza de birou 2 doc. P.U.G., 
care au fost completate şi înaintate la 
M.A.D.R. pt. avizare. 
-S-a întocmit şi transmis către un beneficiar 
Nota de respingere a documentaţiei  P.U.Z.; 
- A fost obținut și transmis către un 
beneficiar răspunsul M.A.D.R. la solicitare 
punct de vedere privind valabilitatea unui 
aviz necesar pentru introducere în intravilan 
prin studiu urbanistic PUZ;  
-S-au verificat faza de birou și teren 17 doc. 
P.U.Z. din care: 1 doc. a fost notificată pt. 
completarea doc. conform procedurii; s-au 
întocmit 17 PV de verificare în teren; s-au 
întocmit 17 Note de calculaţie, iar în baza 
Notelor de calcul s-a achitat la Fondul de 
ameliorare a fondului funciar 2021 suma de: 
320066,229 lei şi au fost înaintate la 
M.A.D.R. pentru avizare;  
-M.A.D.R. a emis 19 Avize nec. pt. introd. în 
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intravilan a supr. de 5.740.854 mp 
(574,0854 ha), din care: 17 Avize  pt. 
introd. în intravilan prin P.U.Z. a suprafeţei 
de 239.253 mp (23,9253 ha) şi 2 Avize pt. 
introducere în intravilan prin studiu P.U.G. a 
suprafeţei de 550,1601 ha; au fost întocmite 
adresele de înaintare a avizelor menționate 
către beneficiari;   s-au întocmit deciziile în 
ved. verif. respectării preved. legale de 
către titularii obiectivelor de investiții privind   
decopertarea conform prevederilor art. 100 
din Legea nr. 18/1991; 
-Au fost transmise lunar 3 raportări către 
M.A.D.R.-DIFFF și DGBFFE: raportare lunară 
proceduri Legea nr. 18/1991; raportare 
lunară referitor la scoaterea terenurilor din 
circuitul agricol și raportare lunară referitor 
la situația avizelor pentru introducere în 
intravilan prin PUZ; 
-A fost întocmită și transmisă lunar către 
APIA – CJ Satu Mare raportarea lunară ref. 
la scoaterea terenurilor din circuitul agricol. 
-A fost întocmită și transmisă la solicitarea 
ANIF- Filiala Teritoriala de Îmbunătățiri 
Funciare Satu Mare raportarea situaţiei 
cumulate anuale a scoaterilor definitive din 
circuitul agricol în ved. întocmirii situaţiei 
anuale AGR-IF. 

15. 

STATISTICA 
 Situația statistică a terenurilor SST la 31.12.2020; 
 Situația parcului de tractoare și mașini agricole la 

data de 31.12.2020; 
 AGR 2A-Suprafața productivă de primavară in anul 

2021; 

 DAJ Satu Mare 

-Preluare, verificare, centralizare situații 
statistice   SST la 31.12.2020 primite de la 
U.A.T.-uri și transmiterea la M.A.D.R.; 
-Verificare situații statistice primite de la 
U.A.T.-uri pentru întocmire Registru pajiști; 
-Preluare, verific., centraliz. situația parcului 
de tractoare și mașini agricole la data de 
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 AGR 2B-Suprafața recoltată și producția obținută în 

anul 2021; 
 Balanța suprafeței arabile și inventarierea  culturilor 

însamanțate în toamna anului 2021; 
 Întocmirea situației privind starea de vegetație a 

culturilor; 
 Efectuarea estimărilor privind producțiile agricole; 
 Realizarea operativelor privind stadiul lucrărilor 

agricole; 
 Producția vegetală și animală – Propuneri 2022 
 RAPORT TEHNIC - OPERATIV - DATE ZOOTEHNIE   
 Întocmirea situației greutăților medii și totale a 

efectivelor 

31.12.2020 primite de la U.A.T.-uri și 
transmiterea la M.A.D.R.; 
-Monitorizare, centralizare AGR-uri 2A de la 
UAT-uri şi societ. agric. și transmit. la 
M.A.D.R.;  
- Transmiterea de 2 ori pe săptămână la 
M.A.D.R. a operativelor: însămânțări de 
primăvară;  recoltări culturi însămânţate în 
toamna 2020; stadiul recoltării culturilor 
însămânțate în  primăvara anului 2021, 
eliberat teren și  arături toamnă 2021 și 
operativa însămânțări toamnă 2021; 
-S-a monitorizat, centralizat și comunicat la 
M.A.D.R. situația lunară a stocurilor de 
cereale și oleaginoase; 
-Întocmire și transmitere la M.A.D.R. 
estimări producții culturi agricole; 
 -întocmire și transmit. la MADR informații 
ref. Contul economic pe 3 trim.; 
-Preluare, monitorizare, centralizare şi 
transmitere la M.A.D.R. situaţiile  statistice 
anuale: AGR 2B, Balanţa însămânţărilor  de 
toamnă 2021 şi Propuneri 2022; 
- S-a întocmit și comunicat lunar  la 
M.A.D.R. Raportul Tehnic - Operativ – Date 
Zootehnie ( AGR 6a) privind efectivele și 
producțiile animaliere; 
-Raportare lunară către M.A.D.R. efective 
porci și păsări unități; 
Transpunerea și transmiterea - situației 
Dimensionarea fermelor 2020 – conform 
noilor machete solicitate de M.A.D.R.; 
-Raportare anuală către M.A.D.R. Greutăți 
medii și Totale pe categorii de animale la 
31.12.2020; 
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-Răspunsuri la solicitările unor U.A.T.-uri 
ref. încărcătura UVM/ha pe pășuni; 
-Eliberare adeverinţă pentru accesare 
fonduri UE în domeniul zootehnie; 
-Cercetare statistică lunară asupra 
câștigurilor salariale. 
- RGA:   
-Verificare liste plată recenzori RGA primite 
de la DJS;  
-Întocmire doc. plată recenzori RGA; 
-Întocmire OP-uri pentru plata recenzori 
RGA 400 buc. de către Compartimentul 
resurse umane, financiar contabilitate; 
-Plata RGA. 
  Ca urmare a situației create de pandemia 
de coronavirus, s-au  transmis periodic  
situații solicitate de M.A.D.R: 
-Monitorizarea prețurilor la alimentele de 
bază, astfel: 
- miercuri – prețuri extrase din rețeaua 
informatică a M.A.D.R., valabilă pentru 
județul nostru, prețuri de retailer 
(https:/monitorulpreturilor.info/home);  
-Monitorizarea stocurilor de legume, fructe 
și cartofi, aflate în marile depozite din 
județ– lunar până în data de 10 ale lunii 
pentru luna anterioară; 
-Continuarea monitorizării stocurilor de 
grâu, porumb, orz, floarea soatelui și soia 
aflate în marile depozite autorizate din 
județ- lunar până în data de 10 ale lunii 
pentru luna anterioară; 
-Monitorizarea, pe bază de machete 
sintetice și Platforma  online MADR, a unor 
date de la procesatori, după cum urmează: 
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Situția procesării de materii prime în 
săptămâna precedentă ( de miercuri până 
marți), situația stocurilor de materii prime și 
situația stocurilor de produse finite, la urm. 
categorii de prod. – pâine, paste făinoase, 
făina de grau, făina de mălai, lapte și 
produse lactate, carne, preparate din carne 
și conserve de carne, alcool etilic, conserve 
de legume și fructe, în fiecare zi de miercuri, 
pâna la ora 10; 
-Monitorizarea depozitelor disponibile pentru 
alte tipuri de mărfuri alimentare în județ – 
au fost identificate 2 unități; 
-Transmiterea rap. săptămânale, privind 
activitatea instituției către M.A.D.R. și alte 
organe abilitate, la solicitarea acestora.  

16. 

INSPECȚII 
 Inspecția de stat pentru control    vitivinicol; 
 Inspecția în agricultura  ecologică; 
 Inspecția legume- fructe  - conform tematicii de 

control; 
 Inspecția OMG-uri și fertilizanti; 
 Inspecția în domeniul cultivării plantelor ce conțin 

substanțe stupefiante și psihotrope; 
 Inspecție și control depozite cereale autorizate; 
 Inspecție și control industrie alimentară 
 Inspecția tehnică în domeniul tutunului 
 Inspecția în domeniul Fondului funciar și  îmbunătățiri 

funciare 

 DAJ Satu Mare 

În dom. Inspecției fertilizanti: 
-raport lunar fertilizanți; 
-rap. săpt. distribuitori– Anexa 3 
-rap. săpt. importatori– Anexa 2; 
-Consiliere furnizori amendam. 
-6 agenţi economici verificaţi;  
nu s-au aplicat sancţiuni; 6 probe prelevate; 
În dom. Inspecției agricultura ecologică: 
-Raportul lunar în dom. ecologic; 
-Verif. 46 operatori în agricultura ecologică: 
s-au întocmit 46 PV de control agricultura 
ecologică conform Ordinului 895/2013; nu 
s-au aplicat sancțiuni; 
Programare inspecţii 2021; 
-Întocmire evidență operatori agricultura 
ecologică cu suprafețe peste 50 hectare; 
10 prelevări probe floarea soarelui; 
În domeniul Inspecției de stat pentru 
control    vitivinicol: 
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-Întocmire Centraliz. Declarații recoltă și 
producție 2020; 
- 112 vize doc. însoțire vin vrac; 
-verific. 34 operatori ec.pe domeniul viticol; 
Agenţi ec. sancţionaţi-2; Aplicate 2 avertis. 
6 inspecții magazine comercializ. vin vrac și 
6 PV de verificare. 
Verificări plantaţii înfiinţate prin 
restructurare/reconversie: 
-planuri individuale verificate- 2; 
-Supr. Verific. (total): 87,33  ha; s-au 
întocmit Notele de control. 
-nr. anexe vizate pt. actualizarea datelor din 
RPV – 4; 
Domeniul Inspecției legume- fructe: 
-11 Inspecții vamale import fructe țări 
extracomunitare; 
-11 Certificate cu destinaţie industrială 
pentru prune şi pentru pere+gutui. 
-Total 39 controale legume-fructe  în anul 
2021; 17 PV de control; ; Sancţiuni: 10 
Avertismente  
-6 Controale la producăt., privind calitatea 
prod. agric.(control mixt DAJ+DSV+OF) 
-  284  Controale în piețele agroalimentare 
privind cond. de comercializare și respect. 
legislației (6 pieţe agroalimentare +184 
producători agricoli) 
-Avertismente număr - 20 
- 32 PV de verificare cereri pentru tăieri  
Inspecția în domeniul Fondului funciar și  
îmbunătățiri funciare: 
--Activitate în grupul de lucru Fond Funciar 
de la Instituția Prefectului Satu Mare:  154 
dosare - modificări Titluri de proprietate; PV 
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a şedinţelor; Ordinea de zi. 
-s-au întocmit 12 PV de verificare în teren 
privind existența/inexistența construcțiilor 
pe terenul propus a fi scos din circ. agricol; 
-s-au întocmit 2 PV de verificare în teren 
privind redarea în circuitul agricol; 
- s-a întocmit 1 PV de verific. în teren pt. o 
documentaţie de recuperare tarif achitat la 
Fondul de ameliorare a fondului funciar; 
-17 PV de control privind existența 
/inexistența construcțiilor pe terenul propus 
a fi introdus în intravilan prin studiu 
urbanistic P.U.Z.; 
-S-au întocmit  PV de verificare în teren 
privind respectarea prevederilor art. 100 din 
Legea nr. 18/1991; 
-Verific. la 96 U.A.T.-uri ref. amenajamente 
pastorale; 
-Consiliere reprezentanţi UAT-uri întocmire 
amenajamente pastorale; 
-Control la Registrul Agricol UAT Ardud în 
scopul soluţionării unei petiţii în domeniul 
modului de atribuire a pajiştii comunale. 
 -120  Controale privind starea de vegetație   
a cult. agricole și regimul precipit. 
In domeniul Inspecție și control industrie 
alimentară: 
-S-au transmis la M.A.D.R.-DGPA actele 
constitutive pentru Federație și Asociațiile 
din domeniul băuturi spirtoase – IGP. 
-inspecții piețe agroalimentare – 42; nu s-au 
întocmit procese verbale. 
-1 Inspecţie prod. Tradiţ.; Întocmire 1 PV. 

17. 
Sprijinirea fermierilor în ved. accesării fondurilor 
europene,  PNDR  

 DAJ Satu Mare 
-Informare și consiliere online potențiali 
beneficiari PNDR referitor achiziții utilaje  
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 Informare , identificare potențiali beneficiari, 

elaborare și monitorizare proiecte  
 Asigurarea serviciilor de asistență tehnică de spec. 

(consiliere și/sau consultanță) adresate beneficiarilor 
măs. PNDR, pt. implem. angajamentelor de 
agromediu și climă, agric. ecologică 

(modernizare fermă): M 4.1a – 233 fermieri; 
M 4.2 - 133 fermieri;  
M 6.1 - 267 fermieri; 
M 6.3 – 294 fermieri; 
M 6.1 Diaspora 23 fermieri. 
M 8.1 – 2 fermieri 
-Consiliere online și telefonic de specialitate 
în dom. agricultura ecologică – 358 fermieri. 

18. 

Activităţi de consultanţă, diseminare informaţii 
 Întâlniri, diseminare informații 
 Organizarea/participarea la târguri, expoziții, 

concursuri, festivaluri, seminarii și simpozioane 

 DAJ Satu Mare 

-Consiliere online și telefonic, întâlniri la 
sediul DAJ de specialitate în domeniul 
zootehnie, tehnologii culturi agricole și 
învățământ agricol -1297 fermieri. 
-Consultanță de specialitate în domeniul 
procurării mat. săditor, semințe- 10 fermieri. 
-1 Seminar: Tematică –prod. locale și lanț 
scurt alimentar-Cluj Napoca-organizator: 
M.A.D.R.-participanți 2 persoane. 
-Întâlnire cu reprezentanții unei asociații a 
crescătorilor de animale pentru diseminare 
inform. referitor la amenajamente pastorale. 

19. 
Sprijinirea fermierilor în activităţi specifice 
 avizarea amenajamentelor pastorale 
 eliberarea de avize consultative 

 DAJ Satu Mare 

- Din cele 65 de U.A.T.-uri până în prezent 
au fost întocmite amenajamente pastorale 
pentru 64 de U.A.T.-uri; un U.A.T se află în 
curs de elab., iar un U.A.T. nu a solicit. 
amenaj. pastoral din cauza unor probl. jurid.           
-avize consultative  543                   

20. 

Măsuri privind diminuarea efectelor calamităților 
naturale în agricultură 
 Participarea în comisiile numite prin Ordin al 

Prefectului pentru  evaluarea  pagubelor provocate de 
calamități naturale 

 Implementarea Programului antigrindină în județul 
Satu Mare 

 DAJ Satu Mare 

- S-a participat în Comisia numită prin 
Ordinul de Prefect. la evaluarea a 2 pagube 
prod. la culturile agricole prin pășunat de 
către turme de oi pe raza U.A.T. Satu Mare. 
-S-a participat la evaluare pagube -ploi şi 
inundaţii - s-au întocmit 4 PV. 
- S-a participat în comisia mixtă la eval. unei 
pagube –produse la cultura cireș de grauri 
în Santău - s-a întocmit 1 PV. 
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- Participarea în 09.07.2021 în Comisia de 
constat. și eval. a pagubelor com. Ciumești  
produse de speciile de faună de interes 
cinegetic (cerb comun, mistreț) în per. 
iunie-iulie 2021 culturilor agricole: Floarea 
soarelui și porumb;  
-Participare în comisia mixtă constatare 
pagube produse de animale sălbatice la oi în 
U.A.T. Negrești-Oaș; 
- Particip. în Comisia de const. și evaluare a 
pagubelor U.A.T. Satu Mare prod. de păsări  
-Studiu de fezabilitate, avizat CTE:  Se 
așteaptă HG pt. inițierea proced. de achiziții 
pt. 10 pct. de lansare  rachete antigrindină 
cât și centrul de comandă. 
În urma adresei Autorităţii pt. Administrarea 
Sistemului Naţ. Antigrindină şi de  Creştere 
a Precipitaţiilor nr. 4568/30.07.2021, rezultă 
că: sumele neces. pt. construirea Gr. de 
Combatere Satu Mare se vor avea în vedere 
a fi cuprinse în H.G. din anul viitor. 

21. 

Studii pedologice şi agrochimice în vederea Realizării şi 
Reactualizării Sistemului Naţional de Monitorizare Sol 
Teren pentru Agricultură: 
 U.A.T. Bogdand 
 U.A.T. Turț 
 U.A.T. Cehal 

 O.S.P.A. Satu Mare 
 DAJ Satu Mare 

-Studii pedologice şi agrochimice necesare 
realizării şi reactualizării Sistemului Naţ. şi 
Jud. de monitoriz.-teren pt. agricultură: 
- faza de teren: U.A.T. Bârsău, 1.800 ha; 
- faza de teren: U.A.T. Turț, 3.719,45 ha; 
- faza de birou: U.A.T. Bogdand, 4.462 ha. 

22.  
Studii pedologice, agrochimice, analize sol. 

 O.S.P.A. Satu Mare 

-Studii pedologice și agrochimice pt. redare 
în circuitul agricol în suprafață de 7.961 mp. 
- Studii pedologice și agrochimice pt. utiliz. 
îngrășămintelor în supr. de 162,28 ha. 
- Studii pedologice și agrochimice plantații 
pomicole în suprafață de 39,17 ha. 
- Studii pedologice și agrochimice privind 
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administrarea dejecțiilor animaliere în 
suprafață de 225,91 ha. 
- Studii de bonitare privind evaluarea 
potențialului agricol în supr. de 13.719 mp. 
Clase de calitate în suprafață de 216,96 ha. 

           Calitatea seminţelor şi a materialului săditor 

23. 
Verificarea, înregistrarea şi monitorizarea    operatorilor 
economici care solicită prelungirea activităţii pe anul 
2021. 

 ITCSMS SATU MARE 

-Nr. autorizaţii eliberate:  
 - S-au înregistrat şi autorizat 52 noi 
operatori economici pentru activitatea de  
producere, prelucrare şi comercializare a 
seminţelor şi materialului săditor. 
 - A fost verificată baza materială la 152 
operatori economici, aceasta fiind conformă 
cu legislaţia în vigoare. 
-Nr. op. economici verificaţi, înregistraţi şi 
monitorizaţi:  
 - Au fost verificaţi şi monitorizaţi 152 
operatori economici . 
-Nr. autorizaţii vizate: 374 
 - În vederea desfăş. activităţii în anul 2021 
au fost verificate documentaţiile operatorilor 
economici fiind vizate 374 de autorizatii; 
-Nr. fişe de supraveghere şi monitorizare a 
activităţii operatorilor economici: 
 - Au fost întocmite 152 fişe de supraveg. şi 
monitoriz. în conf. cu legislaţia în vigoare.  
- Nr. autorizaţii retrase temporar  / definit – 
2  autorizaţii.    

24. Instruirea, testarea şi atestarea operatorilor economici 
înregistraţi.  ITCSMS SATU MARE 

-Nr. operatori economici instruiţi: 
 - Au fost instruiţi  operatori ec. responsabili 
pt. activit. de produc, prelucrare şi 
comercializ. a seminţ. şi materialului săditor. 
- Au fost testaţi şi reatestaţi 72 op. ec.    
-Nr atestate eliberate 72. 

25. Întocmirea Programului de multiplicare pentru anul 2020-  ITCSMS SATU MARE -Suprafaţă (ha) cuprinsă în programul de 
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2021-2022. multiplicare 2021:  

-S-au verificat și preluat declarații de 
multiplicare pt. 2021 de la operatori ec. 
totalizând 948,872 ha după cum urmează: 
- 617,65 ha grâu de toamnă; 
-  26,94 ha orz cu 6 rânduri; 
-  92,76 ha triticale; 
- 172,61 ha soia; 
-  21,50 ha mazăre furajeră; 
- 9,00 ha trifoi roșu; 
- 5,69 ha cânepă; 
-  2,722 ha material de înmulțire fructifer. 
S-au finalizat controalele în câmp la 262 de 
parcele pt. o supr. de 948,872 ha. 
Rezultatul controalele în câmp sunt 
următoarele:  
- Culturi admise: 734,798  ha având 
următoarea structură: 
- 604,15 ha grâu de toamna; 
- 26,94 ha orz cu 6 rânduri; 
-   92,76 ha triticale; 
-   9,00 ha trifoi roșu; 
-   1,948 ha material de înmulțire fructifer. 
S-au verificat și preluat declarații de 
multiplicare pentru anul 2022 de la 20 op. 
ec. totalizând 549,17 ha: 
- 421,49  ha grâu de toamnă; 
-  25,73 ha orz cu 6 rânduri; 
-  86,80 ha triticale; 
-  11,50 ha trifoi roșu; 
-  3,65 ha material săditor 

4 CERTIFICARE   

26. 
Controlul calitaţii seminţelor şi materialului săditor prin 
analize de laborator, în conformitate cu normele în 
vigoare  

 ITCSMS SATU MARE 
- Au fost prelevate şi analizate 432 
eşantioane de  laborator pt. 4675 tone  
sămânță din care:  



Programul de dezvoltare economico-socială al  judeţului Satu Mare 

 83 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Entitatea implicată 

în realizare 
Realizări 2021 

0 1 2 3 
(nr. eşantioane  analizate). - au fost admise la certificare 281 loturi pt. 

4487 t. de sămânţă  
- au fost respinse la certificare 1 lot pt. 16 t. 
de sămânță. 
- nefinaliz. 25 loturi pt. 172 t. de sămânță. 
- s-au efectuat un număr de 116 analize 
informative privind indicii de calitate: 
puritate, germinaţie, masa 1000 boabe, 
umiditate, stare sanitară. 
- Nr. de determinări laborator:  
 - Au fost efect. 1569 determinări privind 
indicii de calit.: puritate, germinaţie, masa 
1000 boabe, umiditate, stare sanitară. 
- Au fost redactate şi imprimate 309 doc. 
oficiale și 215377  buc. etichete oficiale şi 
eticheta furnizorului pentru loturile de 
seminţe destinate comercializării. 
- Au fost aplicate 2141 buc. vignete oficiale 
pe ambalajele de seminţe provenite din anii 
precedenţi, care în urma analizelor efect. au 
corespuns legislaţiei în vigoare. 

27. 

Auditul intern al procedurilor de lucru şi al procedurilor 
generale de sistem conform Manualului Calităţii din cadrul 
laboratorului acreditat pentru analizarea calităţii 
seminţelor (nr audituri). 

 ITCSMS SATU MARE 

- S-a întoc. planul de audit pt. 2021 cu 12 
audituri interne. 
-Nr. audituri efectuate:  
- S-au efect. 12 audituri interne de calitate 
pt. urm. proceduri: PO – 02 Recepția și 
înregistrarea eșantioanelor, PO -06 Determ. 
MMB, PO-04 Analiza de puritate 
În urma auditurilor nu s-au constatat 
neconformități.  

28. 
Instruirea personalui din cadrul ITCSMS Satu Mare în 
vederea aplicării legislaţiei specifice şi a reglementărilor 
tehnice.   

 ITCSMS SATU MARE 

-Întocmirea Planului de instruiri:  
-S-au progr. 12 instruiri interne pe  2021 
-Nr. instruiri efectuate: 12 
 - S-au efectuat instruiri interne privind 
arhivarea doc., verific. funcţ. divizoarelor, 
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calibrării omogenizat. (instrucţ. de lucru), 
omogeniz. şi obţ. eşant. de lab., det. 
purităţii fizice, umidităţii 

29. 
Controlul respectării legislaţiei în vigoare de către 
operatorii economici la comercializarea seminţelor şi 
materialului săditor şi luarea măsurilor  care se impun. 

 ITCSMS SATU MARE 

-Au fost verificate 251 loturi cu 694,020 
tone- achiziţii intracomunitare de seminţe de 
lucernă, trifoi alb si rosu, ghizdei, timoftica, 
golomat, facelia, raigras peren, mazariche, 
sparceta, mixtura de seminte de  la un 
operator economic autorizat. 
-au fost verificate achiziţii intracomunitare 
de plante ornamentale de la 3 operatori 
economici autorizaţi. 
- au fost preluate declarații de stoc pentru 
grâu și triticale de la 4 operatori economici. 
- au fost preluate declaratii de reambalare 
sub supraveghere oficiala a loturilor de 
samanta pentru: trifoi alb si rosu, 
lucerna,cartofi samanta, sorgxiarba de 
sudan, mixtura de seminte, raigras peren, 
de la 1 operator economic. 

30. 
Urmărirea încasării sumelor datorate de operatorii 
economici în urma prestaţiilor efectuate de ITCSMS Satu 
Mare. 

 ITCSMS SATU MARE 
- Venituri totale – 727785 lei    d.c.: 
   - Venituri bugetare  - 509000 lei 
   - Venituri proprii –    218785 lei 

31. 
Efectuarea cheltuielilor doar pe bază de referat de 
necesitate cu încadrarea în planific. trimestrială a 
cheltuielilor pe articole bugetare. 

 ITCSMS SATU MARE 
- Cheltuieli  totale  - 615645 lei     d.c.: 
  - Cheltuieli cu personalul   - 508 mii lei 
  - Cheltuieli materiale  -         107,7 mii  lei 

         II. PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ 

1.  

1. Ajutoare financiare acordate în sectorul vegetal, 
finanţate din bugetul naţional 
 Renta viageră : Legea nr. 247/2005 şi OUG nr. 

70/2010  
 Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultura 

sector vegetal și zootehnic conform HG 1174/2014 si 
OMADR 1727/2015 

 Sprijin pentru îmbunătățirea calității genetice pentru 

 APIA/SMS 

 
 
- 400 carnete de rentier agricol vizate  
-572.727,20lei 
 
- 1605 cereri de plata 
- 13.771.868 lei 
- 40 cereri de plată 
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rasele de animale conform H.G-1179/2014 
 

 Ajutor de stat pentru susținerea producției de plante 
aromatice pentru anul 2021 conform H.G. 
652/16.06.2021 

 Ajutor de stat pentru susținerea producției de legume 
în spații protejate  pentru anul 2021 conform H.G. 
651/16.06.2021 

 Ajutor de stat în sectorul apicol pentru anul 2021 
conform H.G. 1219/2021 

  -1.150.142,79 lei 
- 1 cerere-respinsă 
 
- 86 cereri de plată 
- 603.020,32 lei 
 
-  291 cereri de plată 
-562.187,70 lei 
 

2.  

2. Ajutoare financiare acordate în sectorul vegetal,  
finanț. din fond. europene (FEGA)-Măsuri de piață 
 Restructurare și Reconversia plantațiilor viticole 

conform Ordinului 269/2009si 1763/2014 
 Investiții în sectorul vitivinicol 
 Asigurări în sectorul vitivinicol 
 Ajutor comunitar privind furniz. laptelui și a anumitor 

prod. lactate și fructelor elevilor din instituțiile școlare 
 Programul Național Apicol: Sprijin financiar comunitar 

și național acordat sectorului apicol PNA 2021 

 APIA/SMS 

 
 
 3 cereri – 10.850,1mii lei 
 
 14 de plată -    100,42 mii lei 
 1 cerere de plată – 683 mii lei 
 78 cereri de plată – 381,6 mii lei 

3.  

3. Plăţi finanţate din FEADR (Fondul European 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) 
Plăţi privind bunăst. animalelor – M215/ Axa II a 
PNDR: 
 Pachet a) – porcine 
 Pachet b) – păsări 

 
 
 
 
 

 APIA/SMS 

 Pachet a) 
-30 deconturi depuse – 1.563.974,83 Euro -  
aferente 2021. 
-8cereri plătite – 10.893.308,05 lei - 
aferente 2020. 
-11cereri de plată – 3.526.915,78 Euro - 
aferente 2021. 
 Pachet b) 
-36 deconturi depuse – 1.954.462,79 Euro -  
aferente 2021. 
-14 cereri plătite – 13.778.346,24 lei - 
aferente 2020. 
-19cereri de plată – 3.336.417,80 Euro - 
aferente 2021. 

4.  4. Plăți pentru „Servicii de silvomediu, servicii  APIA/SMS -26 cereri de sprijin depuse 
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climatice și conservarea pădurilor”-Măs. 15, 
Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de 
silvomediu.Sesiunea 3/2020 

- valoare totală solicitată  1.590.517,83 lei 
 

5.  

5. Scheme și măsuri de sprijin pe suprafață 
5.1. Schemele de plăți directe – finanțate din FEGA 
(Fondul European pentru Garantare în Agricultură): 
 schemă de plată unică pe suprafață; 
 plata redistributiva; 
 plată pentru practici agricole benefice pentru clima și 

mediu; 
 plată pentru tinerii fermieri; 
 schemă de sprijin cuplat; 

schemă simplificată pentru micii fermieri. 

 APIA/SMS 

Total cereri depuse: 18.113 
 

Autorizate: 256.860 mii lei 
Plăți: 256.848,2 mii lei 

6.  
5.2 Ajutoare naționale tranzitorii – ANT în domeniul 
vegetal și zootehnic – finanțate din BN (Bugetul Național)  APIA/SMS 

Autorizate  7.195 mii lei 
Plăți  7.195 mii lei 

7.  

5.3 Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 
pe terenurile agricole, prevăzute în PNDR-2014-2201, 
măsuri delegate-finanțate din FEADR (Fondul European 
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală): 

 Măsura 10-agro-mediu si clima; 
 Măsura 11-agricultura ecologica; 

 Măsura 13-plăți pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri nat. sau cu alte constrângeri specifice. 

 APIA/SMS 

Autorizate   64.385,2 mii lei 
Plăți   64.013 mii lei  
  
 

          III. GOSPODĂRIREA DURABILĂ  A RESURSELOR DE APĂ  ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE 

1.  

Modernizarea sistemelor de eliminare a excesului de apă 
din sol   - amenajările Aluniș Potău, Cărășeu Valea Vinului 
Pomi, Craidorolț Vârșolț, Crasna Mal Stâng, Homorod Mal 
Drept, Iojib Seini, Săcășeni Orbău, Someș Mal Drept, 
Tarna Batarci, Terebesti Gelu, Tur Mal Drept, Tur Mal 
Stâng, Turulung Negrești, Valea Ier, Valea Maja Șamșud 
Chieșd  - Stadiu de evaluare obținere certificate de 
urbanism și  autorizații 

 ANIF Filiala Satu 
Mare 

In curs de aprobare la ANIF București 

2.  
Modernizarea Sistemului De Combaterea Eroziunii Solului  
- amenajările  - Săcășeni Orbău, Craidorolț Vârșolț, 
Babța, Valea Maja Șamșud Chieșd  – jud. Satu Mare  

 ANIF Filiala Satu 
Mare 

In curs de aprobare la ANIF București 
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Stadiu de evaluare obținere certificate de urbanism și  
autorizații 

3.  
Reabilitare canale de desecare adiacente variantei de 
Ocolire a Municipiului Satu Mare 17,8 km 

 ANIF Filiala Satu 
Mare Realizat 17,8 km 

          IV. ACTIVITATEA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

1.  

Asigurarea securității alimentare 
1.1Controlul și evaluarea unităților de procesare alimente 
de origine animală  și  non animală.  
1.2.Informarea și instruirea tuturor agenților economici 
care cresc animale si procesează alimente cu privire la   
implementarea legislației  sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor.  
1.3.Informarea tuturor întreprinzătorilor din județ privind 
procedura de autorizare / înregistrare sanitară veterinară 
și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere 
și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor 
alimentare de origine animală sau non animală, precum și 
a activităților de producție, procesare, depozitare, 
transport și comercializare a prod. de origine animală și 
non animală. 

 DSVSA 
 Societăți comerciale 
 Întreprinzători 

particulari 

1.1 Au fost efectuate controale în unități: 
Unit. de proces. carne roşie   89 8
Unităţi de tăiere – abatorizare 
carne  roşie   36 1

Unităţi de tăiere – carne pasăre   39 4
Unităţi de procesare lapte  48 9
Centre de colectare lapte  24 2
Depoz. de prod. de origine 
animală  

77 1

Unităţi care comercializ. Prod. de 
origine animală  

497 3

Unit. de aliment. publică  210 0
Laborat. de patiserie – cofetărie  24 8
Hale şi pieţe agroaliment. 964 2
Alte unităţi  230 1
Controale în ved. emiterii doc. de 
înregistr. Resp. autorizații 
controale în ved. eval. unităților 

302 8

Înregistr.și autoriz. pt. unități 302 8
Auto 111 1
Vize auto 56 9

Au fost aplicate 74 sancț. contravenț. în val. 
totală de 386,5 mii lei și 47 avertismente. 
1.2. Au fost instruiţi administratorii din 
unităţile de creştere a animalelor și de la 
unit. de tăiere a animalelor privind legislaţia 
din dom. sanitar vet. (12 instruiri cu 67 
participanţi) 

2.  
2.1.  Prevenirea apariției,  pătrunderii în județ a 
unor boli majore, inclusiv a celor transmisibile la 

 DSVSA 
 Primăriile  locale 

2.1.1.Au fost realizate acţiunile: 
Probe sânge (ser) suine 2661 
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om , precum și activități concrete de combatere a 
acestora. 
2.1.1 Supravegherea sanitară veterinară a teritoriului 
județului conform programului strategic național aprobat  
de  președintele ANSVSA și a planului cifric întocmit 
pentru județul nostru.  

 Medici veterinari 
concesionari 

Probe sânge anticoagulant 
(edta) 

821 

Probe - set organe suine 309 
Tuberculinari bovine 26770 
Bruceloza/leucoza bovina - 
probe sange 

9571 

Bluetongue -sânge bovina 347 
Cap bovina 34 
Cap ovina  496 
Cap caprine 122 
Anemie infecțioasa 4177 
Vaccinare 
antipseudopestoaasa  păsări 

192297 

Rabie câini 38218 
Rabie pisici 4088 
Probe albine 125 
Bruceloza caprine 2 
Bruceloza suine 313 
Tuberculinări caprine  57 
Bruceloză ovine 18155 
Probe sânge ppa  22 

Sânge pseudopesta aviara 75777 

Probe sange bovine 8083 
Vacc. antrax bovine  25955 

Vacc. antrax cabaline  4002 

Vaccinare antrax ovine 293152 
Probe sânge gripă palmipede  168 
Examene trichineloscopice   68425  
Probe sânge gripă galinacee 90 
Antrax caprine  8097 
Probe campilobacter 10  
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3.  

2.1.2 În situația apariției pe teritoriul județului a unor 
focare de boli se impun imediat măsurile reglementate 
legal pentru bolile în cauză cu întocmirea planului de 
combatere specifice. 

 DSVSA 
 Primăriile locale 
 Medici 

vet.concesionari 

2.1.2. Au fost respectate proced. legale 
privind întocmirea şi implementarea progr. 
de măsuri în cazul apariţiei unor cazuri 
şi/sau focare de boli infecto-contagioase şi 
parazitare. 

4.  

2.1.3.Combaterea Pestei Porcine Africane, Anemiei 
Infecțioase a Cabalinelor, E.S.T.,  Scrapiei, Gripei Aviare, 
Tuberculozei, Leucozei , Trichinelozei,  Bolii Limbii 
Albastre, Loca Americană, a Bolilor Peștilor, Rabiei cu 
asigurarea fondurilor necesare pentru eradicarea bolilor 
respective. 
2.1.4. Reactualizarea comandamentelor antiepizootice în 
funcție de evoluția unor boli infecto – contagioase. 
2.1.5. Supravegherea și monitorizarea pieței interne, a 
comerțului intracomunitar, a exporturilor și importurilor 
de animale vii , furaje și produse alimentare de origine 
animală și non animală supuse controlului sanitar 
veterinar. 
2.1.6. Aplicarea normelor sanitare veterinare în vigoare 
privind stabilirea regulilor de prevenire şi eradicare a 
encefalopatiilor spongiforme transmisibile prin controale 
și analize de laborator. 

 DSVA 
 Prefectură 
 Consiliul Județean 
 Primăriile locale 
 Medici veterinari 

concesionari 

2.1.3. În 2021 au fost întocmite şi depuse la 
DSVSA  dosare de despăgubire în valoare 
totală de 422,38 mii lei după cum urmează: 
Trichineloză – 76980 lei, TBC 53485,96 lei, 
AIE – 5000 lei, PPA – 280250,87 lei, rabie – 
6,6 mii lei. 
2.1.4. Exista Ordinul Prefectului nr.296/2008 
reactualizat cu  Ordinul Prefectului nr. 
165/16.07.2018 privind organiz. 
funcţionarea si atribuţiile Centrului local de 
Combatere a Bolilor al jud.Satu Mare, prin 
care s-a constituit : 
- Unitat. locală de decizie, 
- Unit. Operaţ. locală cu departamentele din 
subordonare, 
- Unitatea locala de sprijin 
2.1.5. În anul 2021  au fost efectuate 1237 
operaţiuni de comerţ intracomunitar cu 
animale şi produse alimentare din România 
spre ţări UE şi 1008 operaţiuni din alte ţări 
UE către România. 
2.1.6. În 2021, în direcţia  Encefalopatiilor 
spongiforme ale rumegătoarelor au fost 
examinate un număr de 3212 de probe de 
creier provenite de la 1137 bovine, 1809 
ovine, 258 caprine, 8 cervidee. Nu au fost 
cazuri pozitive. 

5.  
2.1.7. Supravegherea și monitorizarea ecarisării 
teritoriului prin implementarea  legislației sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor in vigoare, 

 DSVSA 
 Con. J. Satu Mare 
 Primăriile locale 

2.1.7.- Au fost efectuate un număr de 10 
controale în  unităţi care procesează 
subproduse de origine animală care nu sunt 
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privind SNCU.  Propriet. de animale destinate consumului uman, categ. a III a. 

6.  

2.2. Controlul circulației animalelor vii și a 
produselor alimentare, furajelor, a embrionilor și a 
materialului seminal. 
2.2.1. Supravegherea, controlul și monitorizarea 
circulației animalelor vii, a produselor alimentare și 
nealimentare de origine animală și a produselor 
alimentare de origine non animală, furajelor, embrionilor, 
mat. seminal, supuse controlului sanitar veterinar 

 D.S.V.S.A. 
 I.J.P. 
 Jandarmeria 
 Poliția de Frontieră 
 Poliția Locală 

2.2.1.  S-au efectuat 13 de controale privind 
circ. animalelor şi a produselor de origine 
animală în traficul rutier (113 autovehicule). 
Controalele în trafic au fost realizate în 
echipe mixte cu Poliţia de Frontieră, Poliția 
Rutieră. 

7.  

2.2.2 Controlul privind bunăstarea și protecția animalelor 
indiferent de specie în timpul transportului, în 
aglomerările de animale,  ferme și la unitățile de tăiere. 
2.2.3. Realizarea de controale mixte în echipe cu alte 
servicii publice privind circulația animalelor vii, a 
produselor alimentare de origine animală sau non 
animală, a produselor  nealimentare supuse controlului 
sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor precum  
și modul de păstrare a acestora în unitățile comerciale. 

 D.S.V.S.A. 
 D.S.P. 
 I.J.P. 
 O.P.C. 

2.2.2. In ceea ce priveşte bunăstarea 
animalelor s-au efectuat 573 controale: 
în târguri și în timpul transport., îin ferme de 
bovine, în ferme de păsări, în ferme de 
suine şi 1926 contr. în gospod. populaţiei. 
1.2.3. Contr. în trafic au fost realizate în 
echipe mixte cu Pol. Circulaţiei din mun. 
Satu Mare, Micula, Petea, Pir, Odoreu, 
Săcășeni, Pișcolt.   

8.  

Identificarea și înregistrarea animalelor. 
3.1. Continuarea acțiunii de identificare și înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor . 
3.1.2 Continuarea acțiunii de identificare și microcipare a 
cabalinelor, a câinilor din exploatațiile non-profesionale 
din județ.  

 DSVSA 
 Primăriile locale 
 Medicii Veterinari 

Oficiali și 
Concesionari 

3.1.Au fost identificate animale din speciile 
bovine, ovine suine şi caprine după cum 
urmează:- Bovine = 8936 
             - Ovine    = 140789 
             - Caprine = 1284 
             - Suine    = 35575 

9.  

Cursuri de instruire și perfecționare profesională 
4.1.Participarea specialiștilor din cadrul  DSVSA Satu – 
Mare,  la toate formele de instruire  organizate de 
autoritățile sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor în institute și instituții de profil sanitar 
veterinar, atât intern cât și în statele membre ale UE. 
4.2. Participarea medicilor veterinari din cadrul 
Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pt. Siguranța 
Alimentelor Oficiale și a medicilor veterinari concesionari 
din județ la instruiri și perfecționări continue  

 D.S.V.S.A. 
 L.S.V.S.A.J. 
 Medicii Veterinari 

Oficiali și 
Concesionari 

4.1. Au fost instruiţi toţi medicii veterinari 
concesionari (12 instruiri cu 257 
participanţi) şi medicii vet. zonali (9 instruiri 
cu 16 participanţi), medici veterinari CSVSA 
(12 instr. cu 26 participanţi), cu priv. la 
legislaţia nou apărută şi implementată, 
RASFF (Sistemul rapid de alerta), AAC (Sist. 
de asistență și cooperare administrativa), 
PPA (Pesta Porcină Africană). 

10.  Moderniz. și obț. de noi acreditări pt. Laboratorul  D.S.V.S.A. Dotat coresp. cu echip. perform. la nivelul 
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Sanitar Veterinar și pt. Sig. Alim.Județean Satu 
Mare (L.S.V.S.A.J.) 
5.1.Dotarea corespunz. cu echip. performante la nivelul 
standardelor internaț. în domeniu, conf. cerințelor UE  
5.2.Acreditare de noi metode de lucru precum și 
reacreditarea laboratorului pt. un nou ciclu de activitate.  

 L.S.V.S.A.J. stand. internaţ. în dom. conf. cerinţelor U E.  
Instruiri de spec. cu medicii veterinari  și 
personalul specific fiecărei secții din Lab. 
Sanitar Vet. şi pt. Siguranţa Alimentelor. 

CAP. 9 MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII 
1. Digitalizarea sistemului de plată taxe și impozite  Primăria Livada Propunere de proiect 

2. 
Sistemul electronic de plată online a taxelor și impozitelor 

 Primăria Andrid 
S-a implementat programul și va fi 
funcțional începând cu data de 01.01.2022. 

3. Dezvoltarea ghișeului virtual de plăți com. Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 
4. Achiziționare automate de plată a impozit. și taxelor loc.  Primăria Săcăşeni Propunere de proiect 
5. Sistemul electronic de plată online a taxelor și impozitelor  Primăria Urziceni Proiect demarat 
6. Sistemul electronic de plată online a taxelor și impozitelor  Primăria Terebești Propunere proiect 

7. 

Derularea serviciului administrativ informatic 
pentru cetăţeni și mediul de afaceri necesar 
vizualizării online a datelor referitoare la 
apostilele eliberate de instituţiile prefectului din 
România, printr-un proiect cu finanţare europeană  
–M.A.I., prin Direcția Generală pentru Îndrumarea şi 
Controlul Instituției Prefectului, a implementat proiectul 
„Sistem interoperabil centralizat pt. evidența apostilei 
eliberate de către instituțiile prefectului pt. actele oficiale 
administrative”, Progr. Operaț. Sect. „Creşterea 
Competitivității Ec.”, proiect cofinanțat din Fondul 
European de Dezv. Reg. „Investiții pt. viitorul dvs”. 

 Instituția prefectului 
județul Satu Mare 

-Nr. total de cereri depuse: 962 
Din care: - pers. fizice 456 

 Pers. juridice 506 
Valoarea tot. A taxelor achitate: 40,370 mii 
lei. 

  CAP. 10  MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE       
   I. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

1.  

Total program- număr persoane încadrate   - 3.600 
Număr persoane ocupate ca urmare a acordării 
serviciilor de mediere a locurilor de muncă 
vacante – 2.800 persoane: 
-asigurarea serviciilor de informare generală pt. pers. 
fizice si juridice  

 A.J.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 

-Total angajări program –4.527 persoane , 
faţă de 3.600 pers.  stabilite la 12 luni. 
-Faţă de 2.000 locuri de muncă pe perioadă 
nedeterminată stabilite la 12 luni, s-a 
realizat încadrarea a 3.708 pers.  (185,4 %), 
iar pe perioadă determinată s-a realizat 
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a) medierea prin încadrarea în locuri de muncă pe 
perioadă nedeterminată –2.000 persoane 
b) medierea prin încadrarea în locuri de muncă pe 
perioadă determinată – 800 persoane 

încadrarea a  343 persoane (42,88 % ), faţă 
de 800 stabilite la 12 luni. 

2.  

Încadrarea prin organizarea cursurilor de formare        
profesională –200 persoane: 
-elaborarea  programului de pregătire profesională a 
şomerilor şi transmiterea spre aprobare la ANOFM; 
-selecţia furnizorilor de pregătire profesională 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici ; 
 Furnizori de formare 

profes. autorizaţi 

- Au fost încadrate 65  persoane, faţă de 
200 stabilite la 12 luni (32,5 %). 

3.  

Ocuparea forţei de muncă prin completarea 
veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de 
expirarea   şomajului –100 persoane: 
-depistarea, înregistrarea si gestionarea locurilor de 
muncă vacante ; 
-preselecţia şomerilor aflaţi în plata ajutorului de şomaj, 
convocarea acestora şi repartiz. pe posturile vacante; 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 

- S-au ocupat 75 persoane prin acordarea 
de alocaţii, faţă de  100  stabilite la 12 luni ( 
75 %). 

4.  

Prima de încadr. pt. şomerii neindemniz. –50 pers.: 
-informarea şomerilor neindemnizaţi; 
-preselecţia acestor pers. pt. posturile vacante și repartiz. 
în muncă 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 

- In 12 luni  au beneficiat de prima de 
activare  9 someri neindemnizati, faţă de 50 
stabilit la  12 luni (18 %). 

5.  

Încadrarea şomerilor peste 45 de ani prin 
subvenţionarea locului de muncă –700 persoane: 
-select. şomerilor care sunt în grupa de vârstă de peste 
45 de ani; 
-preselecţia acestor pers. pt. posturile vacante si repartiz. 
în muncă 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici  

- S-au încadrat 1077 persoane peste 45 de 
ani prin subvenţionarea locului de muncă, 
faţă de 700 stabilite la 12 luni ( 153,86 %).    
     
 

6.  

Încadrarea şomerilor care sunt unici susţinători ai 
familiilor monoparentale, prin subvenţ. locului de 
muncă –10 pers.: 
-selectarea şomerilor care sunt  întreţinători unici de 
familie ; 
-preselecţia acestor pers. pt. posturile vacante și repartiz. 
în muncă 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 
 

- Au fost incadrate 7 persoane unic 
întreţinător de familie prin subvenţionarea 
locului de muncă, faţă de 10  stabilite la 12 
luni (70 %).    
 

7.  
Acordarea de subvenţii angajatorilor care 
încdrează în muncă tineri NEET – 200 persoane: 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 

- Au fost încadrați 391 tineri NEET prin 
subvenţionarea locului de muncă, faţă de 
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-selectarea tinerilor NEET; 
-preselecţia acestor pers. pt. posturile vacante și repartiz. 
în muncă. 

 200 stabiliti la 12 luni ( 195,5 %).    
 

8.  

Acordarea de subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă  şomeri neindemnizaţi SLD– 
5 persoane: 
-selectarea şomerilor neindemnizaţi; 
-preselecţia acestor pers. pt. posturile vacante și repartiz. 
în muncă. 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 
 

- Nu  au fost incadrate  persoane  someri 
neind. prin subvenţionarea locului de 
muncă, faţă de 5 persoane stabilite la 12 
luni (0 %).     

9.  

Încadrarea şomerilor care mai au 5 ani pana la 
pensie, prin subvenţionarea locului de muncă –   0 
persoane: 
-selectarea şomerilor ; 
-preselecţia acestor pers. pt. posturile vacante și repartiz. 
în muncă 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 

- Au fost încadrate  5 persoane care mai au 
5 ani pana la pensie, prin subvenţionarea 
locului de muncă. 

10.  

Incadrarea prin stimularea mobilităţii forţei de 
muncă – 15 persoane, din care : 
- Incadrarea într-o localitate la distanţa de peste 15 km 
faţă de domiciliu – 5 persoane ; 
- Incadrarea în altă localitate peste 50 km –5 persoane ; 
Prima de relocare – 5 persoane. 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 

- În 12 luni au fost încadrate 4  persoane 
care au beneficiat de prime de incadrare / 
prime de instalare/ prime de relocare, faţă 
de 15 stabilite la 12 luni (  26,67 %).    
 

11.  

Incadrarea absolvenţilor  din instituţii de 
învăţământ,prin subvenţionarea locului de muncă 
– 80 persoane : 
- centralizarea pe specialităţi şi meserii şi afişarea listelor 
posturilor communicate de persoanele fizice sau juridice, 
pe care vor fi încadraţi absolvenţi; 
- încheierea convenţiilor între persoanele fizice sau 
juridice şi AJOFM prin care se stabilesc numărul de 
absolvenţi şi condiţiile în care urmează să-I încadreze ; 
-întocmirea bazei de date în vederea acordării plăţilor 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici  

- Au fost încadraţi 60 absolventi prin 
subvenţionarea locului de muncă, faţă de 80 
stabilit la 12 luni (75  %). 
 
 

12.  Număr absolvenţi care beneficiază de prima de 
încadrare – 20 persoane. 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 

- Au fost incadrați 18 absolvenţi care au 
beneficiat de prima de inserție, faţă de 20 
stabiliți la 12 luni ( 90 %). 

13.  Încadrarea persoanelor cu  handicap, prin  AJ.O.F.M. Satu Mare - Au  fost încadrate 8 persoane cu handicap 
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subvenţionarea locului de muncă – 0 persoane: 
-depistarea loc. de muncă vacante pt. pers. cu handicap; 
-preselecţia persoanelor care fac parte din această 
categorie -  gradul de afectare a capacităţii de muncă ; 

 Agenţi economici 
 

prin suvenţionarea locului de muncă. 

14.  

Încadrarea prin acordarea de credite – 0 pers. : 
- Inform. cu privire la posibilit., condiţiile de acordare a 
creditelor ; 
-verificarea şi aprobarea documentaţiei prezentate în 
vederea acordării creditelor de către agenţi economici  

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 
 Banca prin care se 

derulează creditele 

- Nu au  fost încadrate  persoane prin 
acordarea de credite 

15.  

Nr. pers. încadrate ca urmare a acordării serv.  de 
consultanţă şi asistenţă pt. începerea unei activit. 
independente sau pt. iniţierea unei afaceri –0 pers 
-selecţia persoanelor care beneficiază de indemnizaţii de 
şomaj,interesate să iniţieze afaceri sau activităţi 
independente ; 
- acordarea de servicii juridice, de marketing, financiare, 
metode şi tehnici de management ,alte servicii de 
consultanţă. 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 

- Nu au fost încadrate  persoane ca urmare 
a acordării serviciilor de consultanţă şi 
asistenţă pentru începerea unei activităţi 
independente sau pt. iniţierea unei afaceri. 

16.  

Număr pers. încadrate prin ocuparea temporară a 
forței de muncă în lucrări publice de interes 
comunitar –0 pers. : 
-informarea şi mediatizarea prevederilor  preved.legii ; 
-preselecţia persoanelor, in vederea ocuparii. 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 angajatori 

 

-Nu au fost încadrate persoane prin 
ocuparea temporara a fortei de muncă în 
lucrări publice de interes comunitar 

17.  

Număr persoane încadrate prin încheierea de 
contracte de solidaritate – 5 persoane: 
-informarea şi mediatizarea prevederilor legii privind 
stimularea angajatorilor de inserţie în vederea încadrării 
în muncă a persoanelor marginalizate social ; 
-preselecţia persoanelor care fac parte din această 
categorie şi încheierea contractelor de solidaritate ; 
-încheierea convenţiilor cu angajatorii de inserţie şi 
subvenţionarea locurilor de muncă. 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Angajatori de inserţie 

S-au încadrat  4  persoane prin  încheierea 
de contracte de solidaritate, faţă de 5 
stabilite la 12 luni ( 80 %). 

18.  
Servicii de consiliere şi de intermediere gratuite 
prin reţeaua EURES, astfel: 
- servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
Agenţia locală Satu 
Mare; 

   Număr solicitanți de loc de muncă în 
străinătate  la 30.09.2021 – 113 pers.  
(informatii primite telefonic sau personal ) ; 
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în străinătate; 
- obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând 
întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din 
statele membre UE; 
-oferirea de inf. detaliate asupra loc. de muncă adecvate 
şi despre cond. de viaţă şi de muncă din alte state 
- asigurarea unui grad ridicat de transparenţă; 

 Persoanele au primit informatii detaliate 
despre locurile de munca din UE, in functie 
de pregatirea fiecaruia; 

  Tările cele mai solicitate:  Germania , 
Austria , Spania,Italia si Franta. 

 Meseriile solicitate în ţările din UE:  tamplari,  
infirmieri, muncitori necalificati, agricultori 
etc. 

19.  

 Acţiuni de informare şi consiliere privind cariera, 
desfăşurate în şcoli conf. Protocolului încheiat 
între MMSS, ANOFM şi MECMTS nr. 
1148/27.11.2002, în ved. prevenirii şomajului şi 
promovării ocupării tinerilor absolvenţi – acţ. 
prevăzute 15. 
-informarea tinerilor cu privire la preved. Legii nr. 
76/2002, referitor la absolvenţi; 
-facilităţile oferite agenţilor economici care angajează 
absolvenţi; 
-facilităţile oferite angajatorilor în vederea încadrării 
elevilor şi studenţilor, conform Legii 72/2007 
- oportunităţi şi riscuri pe piaţa muncii ; 
-cursuri de calific. şi recalific. organiz. la cererea pieţei; 
- locurile de muncă vacante, profile ocupaţionale. 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 ISJ Satu Mare ; 
 Şcolile din judeţ  

- Până la 31.12. 2021 nu au avut loc   
acţiuni de informare şi consiliere privind 
cariera ( 0 elevi participanti), desfăşurate în 
şcoli conform Protocolului încheiat între 
MMSS, ANOFM şi MECMTS, în vederea 
prevenirii şomajului şi promovării ocupării 
tinerilor absolvenţi. 

20.  

CARAVANA OCUPĂRII INTEGRAREA PERS. 
DEFAVORIZATE, RESPECTIV CELE APARŢINÂND 
MINORITĂŢII ROME. 
     Deplasari în comunităţi cu număr mare de persoane 
de etnie romă , care vor avea ca scop principal 
apropierea serviciilor de ocupare de beneficiari sau 
potenţiali beneficiari, printr-o abordare proactivă şi o 
atitudine deschisă şi o mai bună evaluare a situaţiei 
şomajului în comunităţile de romi- număr acţiuni 
prevăzute 5. 
Rezultatele urmărite: 
-identific. persoanelor fără loc de muncă şi care nu sunt 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Primarii  

-În 2021   s-au desfăşurat  44  acţ. în  
comunităţile locale. 
 In per. 01.02.2021-26.02.2021 AJOFM 
SATU MARE  s-a deplasat  la 44 de Primarii  
din cele 48 programate (4 primarii au fost 
în scenariu roșu Primaria Apa,Primaria 
Odoreu, Primaria Racsa si Primaria Micula): 
 Primariile programate sunt: Acâș, 
Agriș, Ardud, Batarci, Beltiug, Berveni, 
Botiz, Cămin, Căpleni, Carei, Căuaș, 
Ciumești, Craidorolț, Crucisor, Culciu, Doba, 
Dorolț, Foieni, Gherța Mică, Halmeu, 
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înregistrate la agenţie, dar care doresc să fie ocupate pe 
piaţa muncii; 
-înregistrarea în evidenţele agenţiilor teritoriale a 
persoanelor care nu au loc de muncă şi doresc să fie 
ocupate pe piaţa muncii;  
-informarea şi consilierea profesională a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă;  
-diseminarea informaţiilor cu privire la drepturile şi 
serviciile specifice de care pot beneficia persoanele 
înscrise în evidenţele agenţiilor teritoriale conform 
prevederilor legale în vigoare;  
-identificarea problemelor şi obstacolelor cu care 
persoanele din mediul rural şi cele de etnie roma se 
confruntă, pentru stabilirea şi iniţierea unor măsuri care 
să  răspundă mai bine nevoilor acestora în materie de 
ocupare; 
-stabilirea şi consolidarea legăturilor de colaborare intre 
toţi factorii din comunităţi interesaţi de creşterea gradului 
de ocupare locală.  

Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesș Aurit, 
Moftin, Negrești Oaș, Orașu Nou, Păulești, 
Petrești, Pomi, Porumbești, Satu Mare, 
Socond, Supur Tășnad, Terebești, Tiream, 
Turț, Turulung, Urziceni , Valea Vinului, 
Vama, Vetiș sș Viile Satu Mare.  
 In vederea particip. la aceasta actiune 

au fost contactate un numar de 2766 
pers. , din care  s-au prezentata 1465  de 
pers. care au beneficiat de urm. servicii: 
1. Informare si consiliere -1465 pers.; 
2. Recomand. curs de calific.-767 pers.; 
3. Mediere pe un loc de muncă – 247 

pers., din care 189 au primit 
dispoziție de repartizare; 

4. Recomandare Programul „ A doua 
șansă” – 990 persoane. 

21.  

Alte măsuri active : 
1.Bursa generală a locurilor de muncă ; 
2. Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie 
romă ; 
3. Bursa locurilor de muncă pentru  absolvenţii de 
învăţământ ; 
4.Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc 
sistemul de protecţie a copilului. 
5. Bursa locurilor de muncă organizată la cererea pieţei 
muncii. 
-acţiuni de mediatizare a organizării burselor locurilor de 
muncă ; 
-depistarea locurilor de muncă vacante ; 
-organizarea şi urmărirea desfăşurării burselor locurilor 
de muncă ; 
-evaluarea, monitorizarea pe o perioadă de 1 lună a 

 AJ.O.F.M. Satu Mare 
 Agenţi economici 
 Mass media locală 

    In 2021 nu s-au desfasurat burse ale 
locurilor de muncă. 
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acestor acţiuni. 

22.  
Sprijinirea dezvoltării de programe educaționale și de 
calificare  Primăria Andrid Propunere de proiect 

23.  Înființarea școlii de meserii  Primăria Terebești Propunere de proiect 
         II. PROTECȚIA MUNCII    

1. 

Organizarea și desfăș. activităților derulate în 
cadrul Camp. Europene de informare cu privire la 
beneficiile muncii declarate –campaniei „Câștigă, 
Declară, Beneficiază” 
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de 
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării 
frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor 
(construcţii, ind. textilă, prestări servicii, industria 
alimentară şi panificaţie, industria lemnului, comerţ, pază, 
transport rutier de marfă şi persoane, unităţi care 
desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral, 
cabinete medicale).  

 I.T.M.  Satu Mare 

- În 2021 s-au efectuat 1066 controale în 
dom. relaţiilor de muncă;-  au fost sancţ. 
285 angajatori; s-au aplicat  în total  549 
sancţiuni, din care 122 amenzi contravenţ., 
în val. tot. de 1.026,4 mii lei. S-au dispus de 
către inspectorii de muncă 1.347 măsuri pt. 
înlăt. neconformit. faţă de preved. legale  
Cu ocazia contr. efectuate, au fost depistaţi 
56 angajatori folosind muncă nedeclarată la 
care au fost identif.  678 pers., din care: 
 -  52 pers. primite la muncă fără încheierea 
contr. individual de muncă în formă scrisă, 
cel târziu în ziua anterioară încep. activit.i;   
 - 20 pers. primite la muncă fără transmit. 
elem. contr. individual de muncă în registrul 
general de evid. a salariaţilor cel târziu în 
ziua ant. încep. activităţii; 
- 1 pers. primită la muncă deși avea 
contractul de muncă suspendat ; 
- 5 pers. primite la muncă în afara progr. de 
lucru stabilit în cadrul contractelor 
individuale de muncă cu timp parțial. 
Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale 
pentru folosirea muncii nedeclarate în 
valoare de 830. mii lei. A fost sancţionată o 
persoană fizică cu amendă de 1.000 lei, 
depistând muncă nedeclarată. 
În cursul lunii martie a.c. a fost lansată 
Campania de informare ”Informează-te, 
lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pt. a 
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fi protejat”,  pt. inform. și conșt.. de către 
cetățenii români care doresc să muncească 
în străinătate, atât în ceea ce privește 
legalitatea contr. cu angajatorii din statul de 
primire, cât și cond. spec. de călătorie și 
siguranța transportului până în țara de 
destinație. Acțiuni de informare publică au 
fost organiz. de asemenea în cursul lunilor 
iulie și august 2021 prin difuzarea unor ma. 
informative referitoare la efectele negative 
ale muncii nedeclarate și subdeclarate 
(”munca la negru” și ”munca la gri”), 
precum și după promulgarea O.U.G. nr. 
117/2021 pentru modificarea și completarea 
Codului Muncii, realizate prin comunicate de 
presă, postarea unor materiale informative 
pe site-ul instituției, precum și prin scrisori 
adresate angajatorilor din domeniile în care 
s-au constatat cazuri de muncă nedeclarată. 

2. 
Verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile H. G. nr. 905/2017 privind registrul general 
de evidenţă a salariaţilor. 

 I.T.M. Satu Mare 

  Cu ocazia celor 1066 controale în dom. 
stabilirii relaţiilor de muncă, efectuate în 
2021, au fost sancţ. 118 angajatori pt. 
nerespectarea preved. leg. referit. la 
întocmirea, complet. şi transmit. registrului 
general de evidenţă a salariaţilor precum şi 
la evidenţa dosarelor individuale ale 
salariaţilor. Au fost aplicate 151 sancţiuni 
contravenţ., din care 26 amenzi în total de 
26,3 mii lei şi 125 avertismente. S-au dispus 
254 măsuri pt. înlăt. deficiențelor constat. 
cu ocazia controalelor. 
Prevederile H.G. nr. 905/2017 și ale O.U.G. 
nr. 53/2017 au fost diseminate prin 
comunicate de presă și pe site-ul instituției. 

3. Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a  - Având în ved. specificul act. pe șantierele 
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implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, 
măsurile necesare pentru asigurarea securității și 
protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în 
șantierele temporare sau mobile 

 I.T.M. Satu Mare temporare sau mobile, în cursul anului 2021 
au fost efectuate activități de instruire a 
angajat.  din dom. construcții, acțiunile de 
control la șantierele temporare și mobile 
fiind demarate din 01.04.2021.  
- Datorită cond. pandemiei de Covid 19, 
acțiunile de instruire au fost efectuate 
online, iar  în data de 25.03.3021 au fost 
transmise informări către  65 de angajatori 
care activează în dom. construcții  vizând 
măs. nec. pt. asigurarea securității și 
protecției lucrâtorilor care își desfășoară 
activit. în șantierele temporare sau mobile. 
În perioada aprilie – dec. 2021 au fost 
efectuate vizite de control la 78 de 
angajatori cu un total de 478 de lucrători. 
Au fost constatate  157 deficiențe pentru 
care s-au dispus măsuri de înlăturare a 
neconformităților față de prevederile legale, 
fiind aplic. 157 de sancț. contravenț. din 
care 7 amenzi în val. totală de 22 mii lei și 
140 avertismente. 

4. 

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor 
industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei 
Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, 
coordonat de către Comisia Europeană 

 
 I.T.M. Satu Mare 

- Au fost efect. 68 contr. la angajatori care 
distrib. prod. supuse directivelor: joasă 
tensiune, maşini, zgomot, echip. de 
protecţie conf. progr. sect. de supraveg. a 
pieţii pe 2021.  
- S-au controlat, în principal artic. 
pirotehnice, maşini electr. de joasă tens., 
ferăstraie portabile, echip. de protecţie. Cu 
câteva excepţii, prod. comerc. aveau 
aplicate marcaje de conformitate tip CE şi 
erau însoţite de instrucţiuni de utiliz. şi 
declaraţii de conf.t. trad. în limba română.  
-Toate produsele verificate au fost introduse 
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în baza de date a Inspecției Muncii, în 
secţiunea dedicată supravegherii pieţei. 

        III. PENSII. POLITICI COERENTE ȘI EFICIENTE VIZÂND PENSIILE 

1.  
Înființarea de centre pentru îngrijirea de lungă 
durată a persoanelor vârstnice 
1.Construirea unui azil de bătrâni comuna Apa 

 Primăria Apa Propunere de proiect 

2.  
2.Moderniz. şi adaptarea  unui spațiu pentru îngrijirea  
pers.  vârstnice  Primăria Apa Propunere de proiect 

3.  3. Centru de îngrijire vârstnici la domiciliu  Primăria Turulung Proiect eligibil, fără finanțare. 

4.  

Punerea în plată a deciziilor privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
prevazute de Decretul Lege nr.118/1990, cu modificările 
și completările ulterioare  

 CJP Satu Mare 

- Analizarea dosarelor de pensii și emiterea 
deciziilor administr. de stab. a indemnizației 
de DL118/1990 pentru 4700 de pensionari 
care au beneficiat de preved.acestui decret. 
- 4605 decizii puse în plată - 99,97%  

5.  
Creșterea gradului de valorificare a biletelor de tratament 
contribuind astfel la accesarea și susținerea sistemului 
HORECA 

 CJP Satu Mare 

- S-au valorif. 1976  bilete pt. tratament 
balnear, din cele 1300 de bilete repartizate 
judeţului nostru. S-au valorificat un procent 
de 150,46%. Din valorific. biletelor de 
tratament vândute s-au obținut venituri în 
sumă de:123,58 mii lei  

6.  Cresterea capacității CJP în folosirea tehnologiei pentru 
rezolvarea solicitării pensionarilor  CJP Satu Mare 

- S-a implementat un program informatic 
special pt. procedura de evaluare, în ved. 
recalculării tuturor dosarelor de pensie, prin 
introd. elementelor din dosarele fizice într-o 
singură bază de date și s-a inițiat personalul 
cu atribuții în această activitate. 

7.  

Cresterea nivelului de informare al pensionarilor cu privire 
la întreg cadrul legal ; întarirea capacitătii de 
comunicare/răspuns la solicitarile de informații ale 
beneficiarilor 

 CJP Satu Mare 

-S-au difuzat în spaţiul public prin 
intermediul mass-media: 
 50 de inform. de presă 
 -s-au acordat 1397  audienţe telefonice; 
 -s-au înregistrat şi soluţionat 209 petiţii   
- s-au soluţionat 50 de urgentări şi sit. 
referit. la contestaţii ale deciziilor de pensie 
transmise către struct. din cadrul Casei Naţ. 
de Pensii Publice şi Instit. Prefectului; 
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-s-au activat 106 de conturi on-line. 

8.  

Creșterea eficienţei activităţii Direcţiei Stabiliri și Plăți 
Prestații din cadrul Casei Judeţene de Pensii Satu Mare 
prin:  
- soluționarea dosarelor de înscrieri noi la pensie, 

pentru toate categoriile de pensie; 
- soluţionarea cererilor de recalculare ori de revizuire a 

drepturilor de pensie, în condiţiile prevăzute de lege; 
- punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti 

rămase definitive, care au modificat cuantumul 
pensiilor şi colaborarea cu compartimentul juridic;  

soluţionarea corespondenţei cu Comisia Centrală de 
Contestaţii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice 
Bucureşti, în vederea emiterii hotărârilor referitoare la 
contestaţiile depuse. 

 CJP Satu Mare 

- În 2021, organizarea activității curente a 
Direcţiei Stabiliri și Plăți Prestații  în preluc. 
cererilor de pensii referit. la acordarea 
pensiilor de limită de varstă, anticipată, 
anticipată parțială, invaliditate, de urmaş, s-
a concretizat  în emiterea unui număr de : 
 7206 de decizii noi de acordare a 
drepturilor iniţiale de pensie; 
 3456 de decizii de modificare ale 
drepturilor de pensie;  
 2241 de transformări din oficiu ale 
categoriei de pensie.  
 41531 decizii de acordare a drepturilor 
pers. persecutate. 

     IV. DIALOG SOCIAL ȘI PARTENERIAT 

1.  Dezvoltarea capacității de colaborare școala-administrație 
locală-sector privat  Primăria Andrid Propunere de proiect 

2.  
Asiguarea unor relații de parteneriat social între 
administrație, organizațiile patronale și organizațiile 
sindicale din județ 

 Inst. Pref. Jud. Satu 
Mare 

 Sindicate, Patronate 

- Nu s-a ținut sedinta de dialog social, dar s-
au transmis 7 memorii la ministerele 
abilitate precum si Guvernului României cu 
nemultumirile membrilor de sindicat. 
 În decursul anului 2021 s-au organizat 3 
acțiuni de protest după cum urmează: 
- În data de 27.01.2021 polițiștii și grefierii 
din municipiul Satu Mare au organizat o 
acțiune de protest pe platoul din fața 
Palatului Administrativ. La acțiunea de 
protest au participat în jur de 60 de membrii 
din Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL, 
Federaţia Publisind, Sindicatul Diamantul, 
Decus şi Prolex nemulțumiți de faptul că 
guvernul a anunțat înghețarea salariilor 
pentru anul în curs,  fiind propusă inclusiv 
neindexarea cu rata medie anuală a inflaţiei 
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a pensiilor militare de stat.  Grefierii au 
protestat în centrul municipiului Satu Mare, 
nemulțumiți tot de Ordonanța care prevede 
înghețarea salariilor și sporurilor. Salariile de 
încadrare ale grefierilor sunt greșit calculate 
încă din anul 2009, susțin sindicaliștii, iar 
decizia pe care au obținut-o în instanță în 
2020 a rămas fără efecte odată ce 
executivul a decis înghețarea salariilor. 
- În data de 20.12. 2021 Sindicatul 
Învățământului Preuniversitar Satu Mare a 
organizat o acțiune de pichetare a Instituției 
Prefectului Județul Satu Mare prin care s-a 
solicitat respectarea Legii nr. 153/2017 cu 
privire la acordarea ultimelor două tranșe de 
majorări salariale promise din septembrie 
2020 și care au fost prorogate de Guvernul 
României. La acea dată personalul didactic 
se afla în situația în care nu a mai beneficiat 
de majorări salariale din luna ianuarie 2020. 
Memoriile înmânate reprezentantului 
guvernului în teritoriu au fost transmise 
Guvernului României şi ministerelor de 
resort pentru luarea la cunoştinţă şi 
soluţionare a acestora. 

3.  
Acțiuni de organizare a Consiliul Consultativ Tripartit în 
scopul promovării  bunelor practici din domeniul 
dialogului social tripărtit. 

 I.T.M. Satu Mare 

- La încep. 2021 a fost actualizată 
componența Consiliului Tripartit. Membrii 
Cons. Tripartit au fost convocați la ședințele 
lunare organiz. la sediul I.T.M. Satu Mare. 
- În 2021 au fost controlaţi 92 angajatori 
sub aspectul respectării dispoziţiilor art. 129 
alin. (1) şi alin.(2) din Legea dialogului 
social nr. 62/2011, republicată.  Au fost 
depistaţi 44 angajatori care nu respectă 
dispoziţiile art. 129 alin. 1 şi 2.  S-au dispus 
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în consecinţă 44 măsuri privind respectarea 
disp. Legii dialogului social nr. 62/2011. 
- Pe site-ul instituției sunt postate informații 
cu privire la legislația privind dialogul social 
și cele ref. la acordarea reprezentativităţii, 
precum şi procedura operațională de 
înregistrare a contr. colective de muncă.  

4.  

Sporirea participării active a societății civile și 
dezvoltarea durabilă a parteneriatului 
Sprijinirea şi întărirea parteneriatului cu autoritătile 
publice locale si cu organizaţiile neguvernamentale care 
desfăşoară activităţi în domeniul social pentru furnizarea 
de servicii sociale și pentru implementarea de proiecte în 
parteneriat 

 DGASPC Satu Mare 
 ONG 
 APL 

- DGASPC Satu Mare, având calitatea de 
Partener 1, a aplicat, în parteneriat cu Dir. 
De Asist. Soc. și Medicală, având calitatea 
de Lider de parteneriat și Centrul Regional 
de Formare Profes. a Adulților Cluj, având 
calitatea de Partener 2, Proiectul ”Suntem 
alături de TINE(ri)!”, Cod SMIS 135172., 
depus în cadrul Progr. Operaţional Capital 
Uman 2014 -2020, Axa priorit. 4 Incluz. Soc. 
și combat. Sărăciei, Prioritatea de investiție 
9.iv, apel de proiecte POCU /738/4/20. A 
fost semnat Contr. De finanț. Nr. 
POCU/738/4/20/ 135172 
- Obiectivul general al acestui proiect este 
dezv. unor pachete de servicii integrate la 
nivelul comunităţii pt. 52 copii și/sau tineri 
din mun. Cluj-Napoca și din jud. Satu-Mare, 
care urmează să părăsească sau au părăsit 
sistemul instituțion. De protecție a copiilor, 
în vederea asigurării tranziției de la sist. 
instituționalizat la serv. la niv. comunității. 

5.  

Atragerea de resurse financiare din fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor sociale în 
parteneriat cu ONG-uri active în domeniu- dezvoltarea 
unui centru pentru victimele violenței în familie  

 DGASPC Satu Mare 
 ONG 

- Agenția Naț pt. Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați a aplicat în parteneriat cu 
42 de DGASPC-uri pentru proiectul „VENUS 
– Împreună pt. o viață în siguranță ! ”Cod 
SMIS 2014+: 128038, în cadrul programului 
POCU, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4- « Reducerea nr. 
de pers. aparținând grup. vulnerab. privind 
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furniz. unor servicii sociale/medicale/socio-
profes./ de formare profes. adecvată 
nevoilor specifice”, apel non-competit. 
- S-a fost semnat contr. de finanț. În cadrul 
proi. În data de 04.03.2020 au fost create 
următoarele servicii: locuință protejată, grup 
suport (consiliere psihologică) și cabinet 
consiliere vocațională. De serviciile locuinței 
protejateau beneficiat 12 victime ale 
violenței domestice și copii lor; de grup 
suport și consiliere vocațională au beneficiat 
48 de victime ale violenței domestice. În 
cadrul serviciilor mai sus menționate 
victimele violenței domestice beneficiază de 
consiliere juridică iar în cadrul locuinței 
protejate victimele violenței domestice 
beneficiază lunar de vouchere de hrană. 

6.  

Realizarea cu periodicitate a unor studii de nevoi la 
nivelul agenţilor economici şi utilizarea rezultatelor 
acestor studii în proiectarea noilor programe de studii 
pentru școlile profesionale 

 Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Satu Mare 

- Proiectarea planului de școlarizare în 
învățământul profesional, pt. anul școlar 
2021-2022, s-a avut în vedere solicitările 
depuse în luna noiembrie de către 135 
operatori ec. pt. 1335 de locuri. 
Pentru forma de organizare în sistem dual, 
14 operatori economici au solicitat 183 de 
locuri pt. domeniile: Mecanică, Electronică, 
Electric, Fabricarea produselor din lemn, 
Industrie alimentară și Industrie textilă. 
S-au alocat în proiectul planului de 
școlarizare 833 de locuri în învățământul 
profesional, din care 171 de locuri în 
învățământul dual. În vederea fundamentării 
proiectului planului de școlarizare pentru 
2022-2023, în conformitate cu acțiunile 
stabilite prin Ord. ME nr. 5513/28.10.2021, 
în luna noiembrie 2021 s-au colectat și 
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centralizat solicitările de la 150 operatori 
economici pt. școlarizarea în învățământul 
profesional și învățământul dual. 
- Pentru forma de organizare în sistem dual, 
25 op. economici au solicitat 329 de locuri 
pt. dom. Mecanică, Electronică, Electric, 
Electromec., Industrie textilă, Fabricarea 
produselor din lemn și Industrie alimentară. 

     V. ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎNDREPTATĂ CĂTRE NEVOILE REALE ALE BENEFICIARILOR 

1.  

Stabilirea şi plata alocaţiei de plasament conform 
prevederilor Legii nr.272/2004  privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Ordinului MMFPSPV 
nr.1733/2015 

 AJPIS Satu Mare 
 Primării 
 DGASPC Satu Mare 
 Organis. Priv. Acred. 
 Oficiile de stare civilă 

- Pentru asigurarea respectării, promov. și 
garantării drepturilor copilului, un  număr 
mediu de 932 de copii au beneficiat lunar de 
alocaţia de plasam. familial, suma plătită 
fiind de 7.431,2 mii lei. Au fost soluţ. 249 
dosare noi de plas. familial. 

2.  

Plata alocaţiilor pentru susţinerea familiei, conform 
dispoziţiilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei,  cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale H.G. nr.38/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 AJPIS Satu Mare 
 Primării 
 ISJ Satu Mare 
 Of. de stare civilă 

- În vederea susţinerii familiilor cu venituri 
reduse care au în creştere şi îngrijire copii în 
vârstă de până la 18 ani, au fost plătite 
alocaţii unui număr mediu lunar de 2.784 
familii, suma plătită fiind de 6.045,3 mii lei.  
- Au fost soluţ. 770 cereri  noi de acordare a 
alocaţ. pt. complet. veniturilor familiilor în 
vederea asigurării unor condiţii mai bune pt. 
creşterea, îngrijirea şi educ. copiilor, precum 
şi pt. stimularea frecventării de către copiii 
de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea famiilor 
cu venit. reduse, a cursurilor unei forme de 
învăţământ. 

3.  

Stabilirea şi plata indemnizaţiei pentru  creşterea copiilor 
şi a stimulentului de inserţie în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 
nr.52/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 AJPIS Satu Mare 
 Primării 
 Angajatori 
 Of. de stare civilă 
 DGASPC Satu Mare 
 IPJ Satu Mare 

- Pentru îmbună. echilibrului social-
economic al familiei, prin susţ. acesteia în 
ved. creşterii copilului, în scopul stimulării 
creşterii natalităţii şi diminuării fenom. de 
abandon al copiilor au fost stab. şi plătite 
indemnizaţii pt. creşt. copilului pt. un nr. 
mediu de 2.505 benef. lunar în total 
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63.201,36 mii  lei.  
- Au fost soluţionate 1.698 de cereri noi pt. 
indemnizaţii pt. creşt. copilului. 
   De asemenea, au fost stabilite şi plătite 
stimulente de inserţie pt. număr mediu 
1.215 benef. De indemnizaţie pt. creşt. 
copilului care şi-au reluat activit.  cu cel 
puţin 60 de zile înainte de împlin. vârstei de 
2 ani a copilului, în sumă 9.699,88 mii lei  
- Au fost soluţionate 963 de cereri noi 
pentru acordarea stimulentului de inserţie. 

4.  
Stabilirea şi plata indemnizaţiei de acomodare conform 
Legii nr.273/2004, privind procedura adopţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.579/2016 

 AJPIS Satu Mare 
 DGASPC Satu Mare 
 Tribunal, Angajat. 
 Of. de stare civilă 

- S-au stabilit şi plătit indemnizaţie de 
acomodare pentru un număr mediu de 7 
beneficiari lunar care au optat pentru 
adopţia unui copil, în sumă de 142,5 mii lei. 

5.  

Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii conform 
prevederilor Legii nr.61/1993  privind alocaţia de stat 
pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale H.G. nr.577/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 AJPIS Satu Mare 
 Primării 
 DGASPC Satu Mare 
 Of. de stare civilă 

- Ca formă de ocrotire a statului acordată 
tuturor copiilor, fără discriminare, s-a stabilit 
şi plătit alocaţia de stat pentru un număr 
mediu lunar de 58.891 de copii, suma fiind 
de 169.912,72 mii lei. Au fost soluţionate 
7.789 de cereri noi de acordare a alocaţiei 
de stat pentru copii. 

6.  

Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare de hrană pentru 
persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA  
prevăzute de Legea nr.584/2002  privind măsurile de 
prevenire a răspândirii maladiei  SIDA în Romania şi de 
protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de 
SIDA, cu modificările şi completările ulterioare 

 AJPIS Satu Mare 
 Medici de specialitate 

 

- Pentru sprijinirea persoanelor infectate cu 
HIV sau bolnave de SIDA au fost plătite 
indemnizaţii lunare de 54 benef., suma 
plătită fiind de 333,745 mii lei. 

7.  

Înființarea de centre pentru îngrijirea de lungă 
durată a persoanelor vârstnice 
Creşterea responsabilizării comunităţilor locale pentru 
dezvoltarea activității de prestare a serviciilor în domeniul 
asistenței sociale și sprijinirea acestora în atragerea de 
resurse financiare din fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltarea de servicii pentru pers. Vârstnice 

 DGASPC Satu Mare 
 APL 

Se propune identific. serviciilor în domeniul 
asistenței sociale și susținerea UAT-urilor în 
vederea dezvoltării de servicii pt. persoanele 
vârstnice. 
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8.  Înființare centru de zi pentru copii în comuna Terebești  Primăria Terebești Propunere proiect 
9.  Înființare centru rezidențial pentru persoane vârstnice  Primăria Terebești Propunere proiect 

     VI. INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REDUCEREA SĂRĂCIEI 

1.  Creșterea eficienței în monitorizarea implementării 
Strategiei Guvernului României de incluziune socială  

 Instituția Prefectului 
Județul  Satu Mare 

S-a avizat Planul anula de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate de 
Cons. Jud. Satu Mare pt. 2021. 
-S-a modificat Ordinul Prefectului privind 
comp. Com. județ. privind incluziunea soc. 

2.  
Asigurarea locurilor speciale ptr. elevii de etnie romă în 
cls a IX-a. 

 Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Satu Mare 

- Au fost asigurate locuri speciale  pentru 
elevii de etnie rromă. Din totalul de 134 
locuri, 32 de locuri sunt în învățământul 
liceal filiera teoretică, 14 de locuri în 
învățământ liceal filiera vocațională, 34 de 
locuri în învățământul liceal tehnologică și 
54 de locuri în învățământ profesional. Nu 
sunt alocate locuri speciale pt. candidații de 
etnie romă în cls. de învăț. profesional dual. 
Locuri ocupate în învățământ liceal : în total 
8 elevi au ocupat locuri speciale pt. romi, 4 
elevi la secț. română și 4 la secț. maghiară.  
4 elevi au intrat la filiera teoretică ,3 elevi la 
filiera tehnologică și 1 elev la vocațională. 
Locuri ocupate în învățământ profesional: în 
total 19 elevi au ocupat locuri speciale 
pentru rromi, 5 elevi la secția română și 14 
la secția maghiară. Grupați după domeniul 
de pregătire: turism și alimentație 4 elevi, 
mecanică 3 elevi, industrie alimentară 3 
elevi, electronică și automatizări 2 elevi, 
construcții,  instalații și lucrări publ. 1 elev,  
estetică și igiena corpului omenesc 3 elev, 
fabricarea prod. din lemn 2 elevi, industrie 
textilă și pielărie 1 elev. 

3.  
Proiect județean ,,Educație pentru viață” – În calitate de 
beneficiar 

 Cons. Local Tăşnad 
 Asociația de Dezv. 

Finalizat  
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Intercom. Satu M. 

4.  
Programe de alfabetizare pentru categoriile de persoane 
vulnerabile  Primăria Andrid Propunere de proiect 

5.  Susț. centrului de zi pentru copii romi din com. Hodod  Primăria Hodod Propunere de proiect 
6.  Locuinţe sociale pt. romi, Stâna şi Socond pt. 1200 romi  Primăria Socond Propunere de proiect 

7.  

Plata venitului minim garantat în conformitate cu 
prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat,  cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
H.G. nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 AJPIS Satu Mare 
 Primării 
 ITM Satu Mare 
 AJOFM Satu Mare  

- S-a asig. dreptul la un venit min. garantat 
ca formă de asist. soc. pt. un nr. mediu 
lunar 3.315 benef., suma 12.071,45 mii lei   
- Nr. cererilor noi de venit minim garantat 
soluţionate a fost de 1.107 de cereri. 

8.  

Acordarea indemnizației lunare de hrană persoanelor 
diagnosticate cu tuberculoză, tratate în ambulatoriu, 
prevăzută de art. 15 din Legea nr. 302/2018 privind 
măsurile de control al tuberculozei, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 AJPIS Satu Mare 
 Primării 
 ITM Satu Mare 
 AJOFM Satu Mare  

-Pentru sprijin. pers. diagnosticate cu 
tuberculoză, tratate în ambulatoriu, 
prevăzută de art. 15 din Legea nr. 302/2018 
privind măsurile de control al tuberculozei, 
au fost plătite indemnizaţii lunare unui 
număr de 22 beneficiari, suma plătită cu 
această destinaţie fiind de 162 mii lei.  

9.  

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modif. şi 
completările ulterioare şi ale  H.G. nr.920/2011 

 AJPIS Satu Mare 
 Primării 
 Furnizori  

- A.J.P.I.S. Satu Mare a efectuat plăţi pt. 
ajutoare de încălzire cu lemne, cu gaze 
naturale şi cu energie el. 10.675,65 mii lei. 

10. 

Plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap, 
conform prevederilor H.G. nr. 1019/2018, ale art.58 din 
Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale H.G. nr.268/2007 

 AJPIS Satu Mare 
 DGASPC Satu Mare 

- Pentru sprijinirea persoanelor cu handicap 
s-au plătit următoarelor drepturi:  
- indemnizaţie lunară pentru un nr. mediu 
de 14.462 benef., în sumă de 53.357 mii lei 
 - buget personal complementar pentru un 
nr. mediu de 16.568 benef., în sumă de 
26.271,6 mii lei, 
- indemnizaţie însoţitor pentru adulţi cu 
handicap vizual pentru un număr mediu de 
584 beneficiari, în sumă de 9.676,25 mii lei. 

11. 

Stabilirea şi plata sprijinului pentru copilul cu dizabilitate 
conform O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.52/2011, 

 AJPIS Satu Mare 
 Primării 
 DGASPC Satu Mare 
 Angajatori 

- Indemnizaţiile pt. creşterea copilului cu 
dizabilităţi/sprijin lunar acordat persoanelor 
cu dizabilităţi, resp. copiilor cu dizabilităţi au 
fost plătite pentru un nr. mediu lunar de 
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cu modificările şi completările ulterioare  CPC Satu Mare 141 benef., suma plătită pt. această 

destinaţie fiind de 1.439 mii lei.   

12. 

Plata indemnizației de 75% din câștigul salarial mediu 
brut pentru alţi profesionişti în conformitate cu 
prevederile Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2020  pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru 
stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. 
Plata indemnizației de 41,5% din câștigul salarial mediu 
brut pentru alţi profesionişti în conformitate cu 
prevederile Ordonanța de urgență nr. 132/2020. 

 AJPIS Satu Mare 
 Beneficiari 

- S-au plătit indemnizații doar pentru benef. 
care aveau activit. restricționate datorită 
pandemiei de COVID-19. Începând cu 
apariția O.U.G. nr. 132/2020, instituția a 
plătit o indemnizație de 41,5% pt. alți 
profesioniști care și-au redus temporar 
activitatea dat. acestor situații. De aceste 
indemnizații au beneficiat 610 pers., în 
sumă totală de 15.292 mii lei. 

13. 
Asigurarea activităţii Secretariatului Comisiei de Aplicare a 
prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicat 

 AJPIS Satu Mare 
 Beneficiari 

În 2021 a fost asigurată în continuare 
activitatea de preluare și verificare a 
dosarelor depuse, precum și stabilirea 
drepturilor de către Comisia constituită la 
nivelul instituției, find emise și trimise 
beneficiarilor un număr de 6.692 decizii. 

14. 

Plata subvenţiilor de la bugetul de stat acordate 
asociaţiilor şi fundaţiilor române, cu personalitate juridică 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială conform Legii nr.34/1998, H.G. nr.1153/2001, cu  
modificările şi completările ulterioare 

 AJPIS Satu Mare 
 Asociaţii şi fundaţii  
 Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale 

- Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a 
aprobat acordarea unor subvenţii în anul 
2021 în baza Legii nr.34/1998, Asociaţiei 
Org. Caritas a Diacezei Satu Mare în ved.  
finanţării unor servicii sociale pt. 110 benef. 
(copii, pers. vârstnice, familii cu venituri 
reduse, copii şi pers. adulte cu dizabilităţi). 
Din suma aprobată A.J.P.I.S. Satu Mare a 
virat în contul asoc, 196,68 mii lei. 

15. 
Verificarea respectării standardelor minme de calitate de 
către furnizorii de servicii sociale publici și privați  

 AJPIS Satu Mare 
 Entităţile verificate 

1.Evaluare în teren în ved. acordării licenței 
de funcționare. În cadrul controalelor de 
evaluare în teren a serviciilor sociale în 
vederea acordării licenţei de funcţionare s- 
au efectuat verificări privind îndeplinirea 
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standardelor min., în conf. cu datele înscrise 
în fişa de autoevaluare la:   
- Cămin pt. pers. vârstnice Emilia al furniz. 
Asociația ”Liniștea Bunicilor” Satu Mare; 
- Centru de zi pt. vârstnici al furnizorului 
Direcția de Asistență Socială Satu Mare; 
- Centru de zi pt. consiliere și sprijin pentru 
părinți și copii Caiac  Smile al furnizorului 
Asociația Club Sportiv Caiac Smile.  
-Serviciul de Educație și Asist. Psihosocială 
al furnizorului Penitenciarul Satu Mare; 
- Centru de primire în regim de urgență – 
Adăpost de noapte pt. copii străzii – Hurezu 
Mare al furnizorului DGASPC Satu Mare; 
- Casa Sfântul Nectarie - Cămin pentru pers. 
vârstnice al furnizorului Vlad Tex SRL 
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat 
îndeplinirea integrală a standard. min. de 
calitate. S-a întocmit Raport de evaluare în 
teren și Raport cu propunerea de acordare a 
licenței de funcț. pt. serviciul soc. evaluat. 
 2.Monitorizarea serviciilor sociale în ved. 
Reacreditării (relicențierii). În cadrul 
controalelor de monitoriz. în teren inspect. 
sociali au efectuat verificări privind 
îndeplinirea standard. min., în conf. cu 
datele înscrise în fişa de autoevaluare la:  
- Centru de integrare pt. tineri fără adapost 
Emmaus al furnizorului de servicii sociale 
Asociația Solidară Emmaus Satu Mare; 
 - Cămin pt. pers. vârstnice Foieni al 
furnizorului de servicii sociale Asociația Non 
Profit “St Jude Taddeus”; 
- Centrul de Plas.al Copilului ”Floare de Colț” 
- Casa de tip Familial ”Alexandra” Amați; 



Programul de dezvoltare economico-socială al  judeţului Satu Mare 

 111 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Entitatea implicată 

în realizare 
Realizări 2021 

0 1 2 3 
- Casa de tip Familial ”Andreea” Carei; 
- Casa de tip Familial ”Iris” Berindan; 
- Casa de tip familial ”Orhideea” Rătești;  
- Casa de tip familial Teodora Noroieni; 
- Casa de tip familial Daniel Borlești  
-Centrul de serv.  de recup. neuromotorii 
(de tip ambulatoriu) ”Sfântul Spiridon” 
ale furnizorului de servicii sociale DGASPC 
Satu Mare. 
În urma verificărilor efectuate, la toate cele 
7 servicii sociale s-a constatat îndeplinirea 
integrală a standardelor minime de calitate. 
S-a întocmit Raport de monitorizare și 
Notificare în vederea reacreditării  pentru 
cele 7 servicii sociale evaluate. 
- În cadrul acestor controalelor de 
monitorizare anuală în teren a serv. sociale 
s-au efectuat verificări privind îndeplinirea 
standardelor minime, în conf. cu datele 
înscrise în fişa de autoevaluare. S-a 
întocmit Raport de monitorizare cu 
propunerea de menținere a licenței de 
funcționare  pentru toate serviciile sociale 
monitorizate. 

16. 

Campania tematică de control „Campania națională de 
verificare a stabilirii și acordării ajutorului social  și pentru 
identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor 
apte de muncă” 
 

 AJPIS Satu Mare 
 Entităţile verificate 

- La nivelul jud. Satu Mare camp. de control 
s-a derulat în teren în per. 1-26 febr. 2021. 
Derularea campaniei tematice a avut sub 
aspect organizatoric 3 etape principale: 
I. Pregăt. camp., care a presupus analiza în 
colab. cu AJOFM Satu Mare a primăriilor 
(UAT) situate la o dist. sub 50 km, a nr. de 
dosare de ajutor social în plată, a nr. de 
benef.raportat la populația UAT și a nr. 
pers. apte de muncă, care figurează în 
evidențele AJPIS Satu Mare.  
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II.  Verificarea în teren. Au fost verific. 45 
primării la care au fost verificate 965 
dosare, respectiv 39,26% din totalul 
dosarelor, iar nr. benef. verificați 2.941 
pers., 43,40% din totalul benef. 
- Verific. în teren a implicat urm. activități 
princip.: verific. administrativă a dosarelor 
de ajutor social selectate, analiza tipologiei 
benef. în raport cu gradul de risc identificat, 
identificarea beneficiarilor de ajutor social 
aflați în situații de risc social, precum și a 
altor pers. singure sau familii de pe raza 
UAT, cazuri care pot conduce la excluziune 
socială. Identific. mecanism. de intervenție 
și suport a locuitorilor aflați în situații de risc 
social de la nivel local. Toate dosare verific. 
conțin toate documen. Prevăz. de legislația 
în vig. la data solicitării dreptului. 
- 9 primării până la data controlului nu au 
actualizat fișele de calcul pt. 2021 urmare a 
modificării salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată de la 2,23 miilei la 2,3 
mii lei, și 9 primării nu au mai actualizat 
doc. privind stab. val. nete de producție pt. 
supraf. de teren, animale și păsări (UDE). 
- Din analiza beneficiarilor au fost identificați 
120 de titulari/pers. vulnerabile la care 
inspectorii sociali însoțiți de pers. din cadrul 
serviciului public de asistență soc. al 
primăriilor au efectuat vizite în teren.  
- Pentru neregulile constatate s-au dispus 
82 măsuri de remediere. 
III.  Centralizarea și prelucr. informațiilor, 
activități care au presupus completarea 
machetelor aferente camp. și transmiterea 
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raportărilor zilnice, analiza proces. verbale 
de control, centralizarea și interpretarea 
datelor din chestionarele completate de 
personalul cu atribuții în domeniul asistenței 
sociale, elab. raportului tematic județean. 

17. 

Campania tematică de control „Verificarea calității 
serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor 
vârstnice și evaluarea gradului de acoperire cu acest tip 
de servicii sociale” 
 

 AJPIS Satu Mare 
 Entităţile verificate 

- Campania de control s-a derulat în teren în 
per. 12.07-30.09.2021 
-Scopul camp. a fost constatarea niv. de 
dezvoltare și de adecvare, precum și a stării 
de funcționare a serv. sociale rezidențiale 
pt. pers. vârstnice, în ved. identificării 
nevoilor de dezvolt./modernizare/ înființare 
și finanț. a acestora pe baza constatărilor 
din teren, în raport cu legislația în vig.  
Obiective generale: 1 – Verific. calității serv. 
sociale rezidențiale destin. pers. vârstnice 
2 -Evaluarea grad. de acoperire cu serv.soc. 
destinate pers. vârstnice, la niv. național 
Obiective spec.: 1. Respect. stand. min. de 
calit. în centrele rezidenț. dest. pers. vârst. 
2. Identific. și verific. centrelor rezidențiale 
destinate pers. vârstnice care funcționează 
fără licență de funcț., precum și a celor care 
au solicitat și nu au obț. licența de funcț.. 
3. Evaluarea demersurilor realizate de 
furnizorii de ser. sociale care administrează 
centrele rezidenț. destinate pers. vârstnice 
în vederea identificării și accesării surselor 
de finanț. necesare pt. funcț. căminelor. 
4. Realizarea unei evaluări a gradului de 
acoperire a serviciilor sociale de la nivel 
local destinate persoanelor vârstnice. 
Derularea campaniei tematice a avut 3 
etape principale, respectiv: 
I. Pregăt. camp., care a presupus întocm. 
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listei cu entitățile ce urmează a fi controlate;  
II. Verificarea în teren. Au fost verificate 14 
servicii sociale PRIVATE destinate pers. 
vârstnice după cum urmează: 
-1 serv. soci. care funcț. cu licență proviz.: 
-Casa Sfântul Nectarie – Cămin pentru pers. 
vârstnice al furnizorului Vlad Tex SRL 
- 11 servicii soc. care funcț. cu licență: 
- 2 servicii soc. care funcț. fără licență de 
funcționare, care au solicitat și nu au obț. 
licența de funcț. până la mom. controlului: 
Verific. în teren la cele 14 servicii sociale a 
implicat următoarele activități principale:  
 verificarea cu prioritate a respectării în 
integralitate a standardelor min. de calitate 
de către furnizorii publici și privați de servicii 
sociale destin. pers. vârstnice (8730 CR-V-I). 
 analiza finanțării serviciilor sociale; 
 analiză comparativă între nevoia de 
servicii, în concordață cu evoluția situației 
populației vârstnice, identificată la nivel 
național și serviciile sociale existente.  
In cadrul acestei campanii, au fost evaluate, 
reevaluate, monitorizate sau verificate: 
 1 cămin pt. pers. vârstnice a fost 
evaluat în vederea licențierii până la data de 
30.09.2021, din care: 1 privat a primit 
propun. de acord. a licenței de funcționare, 
fără dispunere de măsuri.  
 1 cămin pt. pers. vârst. a fost 
monitorizat în ved. reacreditării, din care: 1 
privat a primit propunerea  de reacreditare, 
fără dispunere de măsuri. 
- 10 cămine pt. pers. vârstnice au fost 
monitorizate, în cadrul inspecțiilor anuale-
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monitorizare anuală, din care:  
 9 cămine au primit propun. de 
menținere a licenței de funcționare, fără 
măsuri dispuse până la data de 30.09.2021, 
 1 cămin a primit prop. de menținere a 
licenței de funcționare, la care s-au dispus 
măsuri, cu termen de implementare a 
măsurilor după finalizarea campaniei 
 2 cămine au solicitat și nu au obținut 
licența de funcționare până la data 
controlului, din care la 1 cămin s-au dispus 
măsuri cu termen de implementare a 
măsurilor după finalizarea campaniei; 
- Au fost dispuse 5 măsuri care au fost 
remed. pe parcursul misiunii de inspecție. 
Nu au fost aplicate sancț. contravenț. 
III. Centraliz. și prelucr. inform. activității.  

18. 

Campaniile tematice de control: 
 ”Verificarea respectării prevederilor legislaţiei în 

vigoare privind îndeplinirea condiţiilor legale de stabilire 
şi acordare a beneficiilor de asistență socială acordate 
familiilor cu venituri reduse (VMG/ASF/AI)”; 

 ”Verificarea respectării prevederilor art. 118 din 
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011”; 

 ”Verificarea modului în care SPAS realizează 
identificarea, evaluarea și intervenția situației de risc”; 

 ”Verificarea prevederilor Legii nr. 448/ 2006 ®, 
actualizată, privind respectarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilități la un mediu accesibilizat”. 

 

 AJPIS Satu Mare 
 Entitățile verificate 

- Camp. de control per. 04.06. -29.10.2021. 
Obiectivele generale ale campaniei sunt: 
A. Verific. modului în care autorit. admin. 
publice locale asigură respect. preved. 
legale privind modul de stabilire şi acordare 
a ajutorului social, alocației pt. susținerea 
familiei și ajutorului de încălzire. 
B. Evaluarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale elab. și aprobă 
Planurile anuale de acțiune privind serv. 
sociale, pt. asig. dreptului la asistență soc. 
C. Verific. modului în care autorităţile 
administr. publice loc. identifică familiile şi 
pers. aflate în dificultate, precum şi cauzele 
care au generat situaţiile de risc. 
D. Evaluarea modului în care autorităţile şi 
instituţ.  centrale şi loc., publice sau private, 
asigură respectarea drepturilor pers. cu 
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dizabilități la un mediu accesibilizat 
Entitățile supuse verificării sunt: serv. public 
de asist. soc. și struc. organizat. din cadrul 
UAT cu atribuţii în dom. urbanismului, 
amenajării terit. şi autorizării execut. 
lucrărilor de construcţii, la urm. primării: 
Andrid, Bârsău, Bogdand, Bixad, Călinești 
Oaș, Cămărzana, Cehal, Certeze, Hodod, 
Pir, Pișcolt, Săcășeni, Sanislău, Santău, 
Săuca, Tarna Mare, Târșolț 
- Grupul țintă – pers. aflate în situație de 
marginaliz. soc. din categoria beneficiarilor 
de VMG, ASF și AI care, potrivit prezent. 
instrucțiuni metodologice, au asociat cel mai 
mare criteriu de risc de vulnerabilitate. 
-S-au verificat în teren primăriile: Andrid, 
Bârsău, Bogdand, Bixad, Călinești Oaș, 
Cămărzana, Cehal, Certeze, Hodod, Pir, 
Pișcolt, Săcășeni, Sanislău, Santău, Săuca, 
Tarna Mare, Târșolț. 
- Verificarea în teren a implicat urm. 
activități principale: verific. administrativă a 
dosar. de ajutor soc., alocației pt. susținerea 
familiei și a ajutorului pt. încălzirea locuinței 
sezon 2020-2021 selectate (câte 10 dos. din 
fiec. beneficiu/primărie), analiza tipologiei 
benef. în raport cu gradul de risc identificat, 
identificarea beneficiarilor de cele 3 beneficii 
aflați în situații de risc social, precum și a 
altor pers. singure sau familii de pe raza 
UAT, cazuri care pot conduce la excluziune 
soc., identific. mecanismelor de intervenție 
și suport a locuitorilor aflați în situații de risc 
soc. de la nivel local. 

19. Campaniile tematice de control   Serviciile de evaluare Campania s-a derulat în perioada 
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”Verificarea respectării criteriilor medico – psihosociale pe 
baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap 
prevăzute de Ordinul nr. 762/1992/2007, și luarea 
măsurilor care se impun în caz de nerespectare a 
prevederilor legale în vigoare.” 
 
 
 
 
 
 
”Verificarea prevederilor Legii nr. 448/ 2006 (r), 
actualizată, privind respectarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități la un mediu accesibilizat.” 

complexă din cadrul 
Direcțiiei Generale de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 
Satu Mare 

15.11.2021-10.12.2021 
Obiectivul general al campaniei: evaluarea 
modului în care autoritățile și instituțiile 
centrale și locale, publice sau private, 
asigură respectarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilități la un mediu accesibilizat. 
Obiectivul specific: verificarea respectării de 
către instituțiile publice (curții de apel, 
tribunale, judecătorii, agenții județene de 
ocupare a forței de muncă, case de pensii 
jud., case de asig. de sănătate județene, 
serviciile de evaluare complexă din cadrul 
DGASPC, secții de poliție, școli), prevederilor 
legale privind adaptarea la mediul fizic, 
informațional și comunicațional. 
Verific.respect. preved. legislației în vig. 
privind încadrarea în grad și tip de handicap 
Obiectiv general: eficientizarea utilizării 
fondurilor în sistemul de asistenţă socială şi 
îmbunătăţirea activităţii privind încadrarea în 
grad și tip de handicap. 
Obiectiv specific: verificarea respectării 
criteriilor medico-psihosociale pe baza 
cărora se stablește încadrarea în grad de 
handicap prevăzute de Ordinul nr. 
762/1992/2007, și luarea măsurilor care se 
impun în caz de nerespectare a prevederilor 
legale în vigoare. 

20. 

Autorizarea furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor conform prevederilor O.G. nr.129/2000  privind 
formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin care beneficiarii pot obţine o 
calificare cu recunoaştere naţională în diverse domenii 
ocupaţionale 

 AJPIS Satu Mare 
 Furnizori de formare 

profesională a 
adulţilor  

 

   S-a acordat consultanţă de specialitate 
furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor şi persoanelor fizice. 

21. Autorizarea agenţilor de muncă temporară conform H.G.  AJPIS Satu Mare    S-a acordat consultanţă de specialitate 
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nr.1256/2011 privind condiţiile de înfiinţare şi 
funcţionare, precum şi procedura de autorizare a 
agentului de muncă temporară, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 Agenţi de muncă 
temporară 

 

agenţilor economici privind autorizarea 
agentului de muncă temporară. 

22. 

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru îngrijirea 
copiilor și a pers. adulte dependente de familie  
1. Dezvolt. serv. destinate copiilor cu dizabilități care nu 
se pot deplasa, prin îmbunătățirea permanentă a ser. 
echipei mobile care oferă servicii în regim ambulator 

 DGASPC Satu Mare 
 

Începând cu 15.03.2020 activit. echipei 
mobile a fost suspendată fiind instituită 
Starea de Urgență și ulterior starea de 
alertă datorită COVID -19. 

23. 
Înfiinţarea unei echipe mobile pentru recuperarea 
persoanelor cu handicap la domiciliu. 

 DGASPC Satu Mare 

- Prin Hotărârea Consiliului Județean Satu 
Mare nr. 153/24.11.2021 a fost înființată 
Echipa mobilă pentru persoane cu 
dizabilități ca serviciu social, fără 
personalitate juridică, în structura DGASPC 
Satu Mare 

24. Înființarea unui serviciu socio-medical destinat copilului 
cu handicap grav/sever 

 DGASPC Satu Mare 
Nu au fost identificate posibilit. de finanțare 
a acestui tip de serviciu până în prezent. 

     VII. SPRIJIN PENTRU FAMILII ȘI COPII. SERVICII SOCIALE DE CALITATE 
Creșterea și asigurarea  calității serviciilor sociale oferite beneficiarilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului a județului Satu Mare 

1.  
Actualizarea Strategiei județene de  dezvoltare a 
serviciilor sociale  DGASPCSatu Mare 

- Pe parcursul anului 2021, DGASPC Satu 
Mare a demarat activitatea de actualizare a 
datelor care vor fi cuprinse în Strategia de 
dezvoltare a serviciilor sociale pentru 
perioada 2021-2027. 

2.  
Respectarea standardelor minime de calitate în toate 
serviciile speciale aflate în subordinea DGASPC Satu Mare  DGASPC Satu Mare 

- În 2021 s-au realizat următoarele: 
- În martie 2021 serviciul social dezvoltat de 
asoc. „Lăcrămioara” și-a încetat activitatea, 
astfel că DGASPC Satu Mare a procedat la 
reevaluarea împrejurărilor care au stat la 
baza stabilirii măsurii de plasament față de 
copiii în cauză și a identificat măsuri 
alternative care să asigure protejarea 
intereselor acestor copii. 
- A fost închis Centrul multifuncțional 
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Noroieni prin Hot.35/30.03.2021 
- S-au obținut 21 licențe de funcționare; 
- 5  Servicii sociale sunt în  curs de licențiere  
- S-au obținut 2 licențe de funcț. pe 4 ani; 
Autorit. Naț. pt. Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție implement. proiectul" 
TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor'' - "Reducerea nr. de 
copii și tineri plasați în instituții, prin 
consolidarea rețelei de asistenți maternali", 
apel non-competitiv. DGASPC Satu Mare 
implement. proi. „Închiderea Centrului de 
plas. al copilului Floare de colț, Halmeu și 
dezvoltarea de alternative familiale de 
îngrijire", cod SMIS 130557 în cadrul Progr. 
Operaţ. Regional 2014-2020, Axa prioritară 
8 –Dezv. infrastructurii de sănăt. şi sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul 
Specific 8.3 - Creşterea grad. de acoperire 
cu servicii soc., P.O.R.2019/8/8.1 /8.3/C, 
Grup vulnerabil: copii. Acest proiect are ca 
scop închiderea CPC Floare de colț, Halmeu 
prin înființarea a trei case de tip familial în 
județ și înființarea unui centru de zi, 
respectiv o casă de tip familial în orașul 
Tășnad, două case de tip familial și un 
centru de zi în localitatea Halmeu. 

3.  

Dezvoltarea centrelor de tip rezidențial și a 
centrelor alternative pentru persoanele cu 
handicap mintal 
Creșterea calității vieții persoanelor cu handicap mintal 
din centre rezidențiale prin implementarea/ respectarea 
standardelor de calitate 

 DGASPC Satu Mare 

- DGASPC Satu Mare derulează activități în 
ved. restructurării /reorganizării centrelor 
rezidenț. Destin. pers. cu dizabilități aflate în 
subordin. DGASPC Satu Mare: 
- au fost elaborate Planurile de restructurare 
pt. Centrul de îngrijire şi asistenţă socială 
„Şansa” Satu Mare, pt. Centrul de îngrijire şi 
asistenţă socială „Alexandru” Carei, Centrul 
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de îngrijire și asistență pentru persoane cu 
handicap mental “Sfânta Ana”, Carei, 
avizate de către ANDPDCA București și 
aprobate prin HCJ nr. 70/31.07.2020, HCJ 
nr. 69/31.07.2020 și HCJ nr. 68/31.07.2020, 
astfel DGASPC Satu Mare a demarat activit. 
pt. realiz. obiectivelor de investiție propuse 
în Planurile de restructurare fiind prevăzute 
sume în bugetul instit. în vederea realizării 
studiilor de fezabilit. aferente acestora.  
- Au fost reorganizate serviciile existente cu 
o capacitate de 50 de locuri sau mai puțin în 
Centre de îngrijire pt. pers. cu dizabilități: 
Centrul de îngrijire și asistență pt. pers. 
adulte cu dizabilități ,,O Viață Nouă, Satu 
Mare;”Cristiana” Carei; ”Sf.Ana,” Carei. 

4.  
Atragerea de fonduri în vederea reabilitării/modernizării 
centrelor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități  DGASPC Satu Mare 

- Adaptarea- remodelarea infrastr. instit. 
sociale existente, astfel încât să răspundă 
nevoilor pers. cu dizabilităţi din bugetul 
judeţean si prin identificarea de fonduri 
externe/ europene/ naționale, altele decât 
bugetul CJ aprobat. DGASPC Satu Mare va 
accesa progr. care vizează înființ. de servicii 
sociale pt. tineri și adulți cu dizabilități în 
vederea restrict. centrelor rezidențiale pt. 
pers. adulte cu dizabilități cu o capacitate 
mai mare de 50 de benef. în conf. cu 
preved. Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promov. drepturilor pers. cu handicap, 
actualizată. 

5.  Regenerarea fizică şi socială a comunităţii marginalizate 
din zona Turnul Pompierilor  Primăria Satu Mare Program 2021-2027 

6.  Amenajare parc în zona Noroieni  Primăria Satu Mare Program 2021-2027. Realizat 0% 
7.  Programul ,,Primul meu ghiozdan”   Consiliul Loc.Tăşnad Finalizat  
8.  Monitoriz. și analizarea sit. familiilor nevoiașe din com.  Primăria Andrid Permanent 
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Andrid 

9.  Amenajare loc de joacă  în  localitatea  Satu Mic  Primăria Craidorolţ Propunere de proiect 
10. Amenajare loc de joacă  în  localitatea  Crișeni  Primăria Craidorolţ Propunere de proiect 
11. Amenajare loc de joacă  în  localitatea  Craidorolț  Primăria Craidorolţ Propunere de proiect 

12. 
Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber 
pentru persoanele vârstnice 

 Primăria Medieșu 
Aurit Proiect eligibil, fără finanțare. 

13. 
Amenajare teren de joacă în curtea dispensarului uman 
Orașu Nou  Prim. Oraşu  Nou Propunere de proiect 

14. Amenajare spații de joacă în comuna Terebești  Primăria Terebeşti Propunere de proiect 
      VIII. EGALITATE DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI 

1.  

Promovarea participării egale a femeilor şi bărbaţilor la 
indeplinirea responsabilităţilor familiale şi în 
comunitate.Respectarea principiului egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi în promovarea profesională 

 A.J.P.I.S. Satu Mare 
 C.O.J.E.S. Satu Mare 

-  

2.  
Acțiuni de verificare a respectării de către angajatori a 
prevederilor Legii nr. 202/2002 cu modif. și complet. ult. 
și ale O.U.G. 96/2003  

 I.T.M. Satu Mare 

- În cursul  anului 2021 cu ocazia 
controalelor efectuate în domeniul Relațiilor 
de Muncă, respectiv controalele de tipul 
”control de fond” inspectorii au procedat și 
la verificarea respectării de către angajatori 
a prevederilor Legii nr. 202/2002 (cu modif. 
și completările ulterioare) privind egalitatea 
de șanse și tratament între femei și bărbați, 
precum și ale OUG nr. 96/2003 privind 
protecția maternității la locul de muncă. Nu 
s-au constatat încălcări ale disp. art. 7 alin. 
(2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-
(4), (6), (8) şi (9), art. 11-13, şi art. 29 din 
Legea nr.202/2002 cu modif. și completările 
ulterioare și respectiv ale preved. O.U.G. nr. 
96/2003. În 2021 au fost înregistr. 2 petiții 
(reclamații, sesizări) privind hărțuirea și/sau 
discriminarea la locul de muncă. 
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CAP.11 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

I. REFORMAREA ADMINISTRATIVĂ A SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 

1.  

 -Susținerea nevoilor de a asigura asistența medicală 
profilactică atât în rețeaua medicinei de familie cât și prin 
celelalte structuri de sănătate (asist. comunitară, 
medicina școlară și asist. medico-socială 
- Evaluarea nivelului de finanțare, implementarea  și 
controlul cheltuielilor publice (Programe naț.de sănătate). 

 DSP Satu Mare 
 Reprez. Cons. Jud. 
 Direct. medicali și 

Șefi secții spitale 
 Primării 

- Realizat 

         II. INVESTIȚII  ÎN INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE 

1.  

Reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență Satu 
Mare 
Propuneri pentru 2021: 
Spital Jud. De Urgență Satu Mare:18.000 mii lei 
Spital Carei:526 mii lei 
Spital de Pneumoftiziologie:1.330 mii lei 
Spit. Orășenesc Negrești Oaș: 24.537 mii lei 

 Ministerul Sănătății  
 Dir. de sănătate 

publică 

Finanțare pentru 2021: 
Spital Jud. De Urgență Satu Mare 
Finantare:11.134 mii lei 
FINANTARE SJUSM: Total 11.134 lei 
Aparatura medicala – 139 mii lei 
Urologie – 626 mii lei 
ATI – 755 mii lei 
Neurologie 6.294 mii lei 
Rep. capitale  sist. electrice – 3.320 mii lei 

2.  Propuneri de aparatură și echipamente medicale de la 
toate unitățile sanitare cu paturi 

 Ministerul sănătății- 
 Dir. de săn. publică 

Spit. Orășenesc Negrești Oaș:1806 mii lei 
Spital de Pneumoftiziologie:3.268 mii lei 

          III. RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE 
1.  Inscrieri la concursuri de rezidențiat  Dir. de Săn. Publ. 66 

2.  
Eliberarea certificatelor de medici specialiști, primari, 
chimiști, biologi  Dir. de Săn. Publ. 51 

3.  Eliberarea codului de parafa pentru medici  Dir. de Săn. Publ. 29 
4.  Aprobări pentru detașări rezidenți  Dir. de Săn. Publ. 38 

           IV. PREVENȚIA ȘI EDUCAȚIA ÎN SĂNĂTATE 
 Organizarea campaniei de vaccinare anti COVID  

1.  Organizarea centrelor de vaccinare 
 DSP Satu Mare 
 Inst. Prefectului 

DA- 7 centre de vaccinare  
 

2.  Calcularea zilnică a incidenței pe mia de locuitori  DSP Satu Mare DA 

3.  
Stabilirea necesarului de vaccinuri și asigurarea 
transportului de la Centrul Regional 

 DSP Satu Mare 
 Dir. Ex.Adj. Econ 

DA 

4.  Evidența numărului de persoane vaccinate pe județ  DSP Satu Mare DA –cu produse Pfizer, Moderna, Astra-
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Zeneca -  136.165 persoane vaccinate, din 
care doza III(booster)  31.724 persoane 
cu produsul Johnson & Johnson (monodoză) 
– 37686 persoane vaccinate din care doza 
booster 349 persoane 

Îmbunătăţirea calităţii asistenței medicale acordate în reţeaua de asistenţa medicală de specialitate în judeţ prin 
următoarele  acţiuni 

5.  

1.Finanțarea și implementarea programelor de screening 
pentru depistarea precoce a cancerului  (cancer de col 
uterin) 

1.1.număr cazuri testate pentru depistarea cancerului 
de col uterin 

 Spitalul Jud. de 
Urgență Satu Mare  

 SC MANITOU MED 
SRL Clinica OG 
privată 

SPIT. JUD. DE URGENȚA  
Nr. acțiuni:18 
177 femei testate 
MANITOU MED 
Nr. acțiuni: 18 
564 femei testate 

6.  
1.2 Asigurarea imunoglobulinelor specifice, vaccinarea 
anti D a lăuzelor cu Rh negativ    

 Serv. Asist. med. și 
Progr. de Săn. 

 Spitalul Jud. de 
Urgență Satu Mare 

s-au vaccinat  117  lauze  

7.  
1.3. Procurare şi distribuţie de lapte praf la copii cu vârstă 
cuprinsă între 0-12 luni 

 Serv. Asist. med. și 
Progr. de Săn. 

 Autorităti Publ. loc. 

13 beneficiari 

8.  
1.4 Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi 
aplicarea dietei specifice pentru fenilcetonurie şi 
hipotiroidism congenital 

 Serv. Asist. 
medicală și Progr. 
de Sănătate 

 Unit. sanit. cu paturi 

1813 nou născuți testati/sem  

9.  
1.5 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la 
naştere 

 Serv. Asist. med. si 
Progr. de Săn. 

 Spitalul Jud. de 
Urgență Satu Mare 

106 nou născuți beneficiari/trim 

10. 

Programele Naţionale de Boli Transmisibile 
1.Protejarea sănătății populaței împotriva princip. boli 
care pot fi prevenite prin vaccinare  
Realizarea imunizărilor conf. calendarului Naţional de 
Vaccinare: Activităţi de evaluare a condiţiilor de păstrare 
a vaccinurilor, modul de administrare, înregistrarea şi 
raportarea efectuării vaccinărilor: 

 Compartiment 
Supravagherea 
stării de săn. a 
populației 

 Unități sanitare cu 
paturi 

 Medici de familie 

a.s-au efectuat urmatoarele imunizari: 
Pneumococic 5820 copii 
Tetravalent 1211 copii 
HB – 1874 copii  
BCG – 1844 copii 
Hexacima- 5571 copii 
ROR – 3849 copii 
dTpa-1837 copii 
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a. efectuarea imunizărilor conform calendarului de 

vaccinări  
b. vaccinarea grupelor la risc de îmbolnăvire 

/transmitere a unor boli transmisibile (vaccinarea 
antigripală, antirubeolică în vederea prevenirii 
transmiterii nosocomiale, a infecţiei rubeolice de la 
nou-născutul cu sindrom rubeolic congenital, 
antitifoidică, antidizenterică, antihepatitică A/B),  

c. vaccinarea diftero-tetanică a gravidelor conf. instrucţ. 
în vigoare 

d. efectuarea anchetelor bianuale de estimare a 
acoperirii vaccinale 

e. supravegherea reacţiilor adverse postvaccinale 
indezirabile  

f. achiziţionarea vaccinurilor şi a materialelor  sanitare 
necesare administrării acestora 

g. supravegherea lanţului de frig pentru produsele 
imunologice 

h. pregătirea pers. medical, asistenţilor comunitari şi a 
mediatorilor sanitari cu privire la modul de realizare şi 
raportare a vaccinărilor 

 
b. vaccinarea antigripală 29.320 doze 
administrate 
 
c.permanent 
d. S-a efectuat ancheta de acoperire 
vaccinala 
e. permanent 
f. S-au distribuit 20 doze de Hep. A  
g. 170 
 h. nu s-a realizat 

11. 

Programul Naţional  de supraveghere si control al 
bolilor transmisibile prioritare 
Supravegherea bolilor transmisibile în conf. cu legislaţia 
în vigoare, ţintele Europene şi ale Org. Mond. a Sănătăţii, 
în vederea identific. şi diagnosticării precoce a pericolului 
apariţiei epidemiilor şi instituirea măsurilor adecvate de 
control. Standardizarea metodelor de supraveghere 
clinico-epidemiologice şi implementarea strategiei de 
control în conformitate cu legislaţia în vigoare Legea nr. 
97/2006 şi Ord. MS nr. 916/2006supravegherea bolilor 
transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare  
a. asigurarea activităţii epidemiologice în situaţii de 

urgenţă provocate de calamităţi naturale (inundaţi, 
cutremure) de către DSP Judeţean în colaborare cu 

 Birou de Supraveg. 
și control al bolilor 
transmisibile 

 CMI medici de 
familie 

 Unitati sanitare cu 
paturi 

 Cabinete medicale 
scolare 

 
Termene de raportare şi evaluare 

 
 
 
 
 
 
 

a. Situaţie de risc epidemiologic, provocata 
de pandemia SARS COV-2 

 
 

b. Nu s-a identificat focar HAV si Rujeola 
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reţeaua de asistenţă primară şi de specialitate şi cu 
administraţia publică locală conform practicilor 
epidemiologice curante  

b. instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi 
control al focarului de boală transmisibilă (depistare şi 
tratament profilactic şi /sau vaccinarea contacţilor, 
raportare, dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, ancheta 
epidemiologic) în colaborare cu reţeaua de asistenţa 
primară 

c. asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare 
pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boala 
transmisibila 

d. organizarea unor sesiuni de instruire a personalului 
din serviciile de prevenire şi control al infecţiilor 
nosocomiale din unit. sanitare 

e. Activităţi de verificare a respectării managementului 
accidentelor postexpunere la sânge şi alte produse 
biologice pentru personalul medico-sanitar 

f. Activităţi de evaluare a gestionării deşeurilor 
periculoase rezultate în urma activităţilor medicale 
prestate 

g. Testarea serologica gratuită a gravidelor în vederea 
depistării infecţiei luetice 

 
 
 
c. Nu a fost cazul de administrare doze 
Avaxim 
d. Nu s-a realizat 

 
 
e. permanent 

 
 
f.16 activități 
 
g.6 activități –lunar la 1518 gravide din 
județ 

12. 

4.Program national de prevenire, supraveghere si 
control al tuberculozei: 
a. supravegherea epidemiologica si controlul focarului de 

TBC 
b. tratamentul bolnavilor cu tuberculoza 

 Serv. Asist. med. si 
Progr. de Sănătate 

 Unități sanit. cu 
paturi 

a.1846 pers. testate 
b. 271 pers. tratate 

13. 

5.Program national de prevenire, supraveghere si 
control al infectiei HIV/SIDA  
a. activităţi de consiliere pre şi post testare (asigurarea 
de materiale informative, etc) 
b.prevenirea și supravegherea infectiei HIV/SIDA  
c.tratamentul și monitorizarea persoanelor cu infectie 
HIV/SIDA 

 Serviciul Asistenta 
medicala si 
Programe de 
Sanatate 

 Unități sanitare cu 
paturi 

A. 71 activitate de consiliere, 94 testari 
Elisa 
b.24 acțiuni 
c. 52 persoane beneficiare de tratament 
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14. 

Program National de Transplant de organe, 
tesuturi si celule de origine umane 
-Cresterea numarului de donatori  vii, donatori  aflati in 
moarte cerebrala, precum si de donatori fara activitate 
cardiaca  
-Asigurarea testarii imunologice si virusologice a 
potentialilor donatori, precum si a receptorilor 

 Serviciul Asistenta 
medicala si Progr. 
de Sănătate 

 Unități sanitare cu 
paturi 

-permanent 
-permanent 

15. 

3.Programul National de Promovare a Sanatatii 
Populatiei 
Cresterea eficacității și rolului promovării sănătății, 
reducerea poverii bolii în populație în domeniile prioritare 
(fumat, consum excesiv de alcool, inactivitatea fizică, 
dieta deficitara, obezitate, HTA, hipercolesterolemia, etc) 
a. Creșterea gradului de informare, conștientizare și 

responsabilizare printr-un număr limitat de intervenții 
IEC 

b. Campanii IEC conform calendarului stabilit anual 
pentru celebrarea zilelor mondiale/europene şi 
campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi 
de sănătate specifice naţionale, IEC destinate 
prioritatilor locale 

Subprogramul de supraveghere a stării de 
sănătate a populaţiei 
a. Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor; 

 Serviciul 
Promovarea 
Sanatatii 

 Medici de familie 
 Cabinete scolare 
 Unități de 

învățământ 

 
 
 
 
 
a. 52 activități 
 
b. 19 campanii 
 

 
 
a. 5 evaluări 
 

16. 

Programul naţional de monitorizare a factorilor 
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 
Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc din mediul de viaţă prin: 
a. Activităţi de evaluare igienico-sanitară  în dom. 

alimentului, suplim. Aliment., apele min. îmbuteliate, 
mat. în contact cu alim. 

b. Activităţi de evaluare igienico-sanitară  în unităţile de 
industrie alimentară şi de producţie privind 
respectarea standardelor şi a procesului tehnologic 

c. Activităţi de evaluare igienico-sanitară   în unităţi de 

 Compartiment de 
evaluare a factorilor 
de risc 

a. 3 activități 
 
b. 6 activități 
 
c. 0 activități 

 
 

d. 46 activități 
 
e. 29 activități 
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desfacere, depozitare, alimentaţie publică, unităţi 
turistice, privind condiţiile de igienă şi păstrare a prod. 
Alimentare 

d. Activit.de evaluare igienico-sanit. la produc. şi furniz. 
de apă pot. 

e. Activităţi de evaluare igienico-sanitară în unităţi de 
înfrumuseţare şi întreţinere corporală   

f. Verificarea condiţiilor igienico-sanitare şi a respectării 
normelor sanitare în unităţile de agrement  

g. Activităţi de evaluare privind respectarea normelor de 
igienă şi sănătate publică în colectivităţile de copii şi 
tineri 

h. Activităţi de evaluare privind modul de funcţionare a 
taberelor de odihnă pentru copii şi tineri 

i. Susţinerea reţelei de asistenta medicală pentru elevi 
şi studenţi prin coordonarea profesionala şi activităţi 
de informare şi educare continua a personalului 
medico-sanitar 

j. Creşterea calităţii sistemului de asistenţă medico-
sanitară prin interm. mediatorilor pentru rromi şi ai 
asistenţilor comunitari prin activităţi de informare şi 
educare continuă a personalului 

f. 4 activități  
 
g. 40 activități 
 
 
h. nu s-a realizat 
i.  nu s-a realizat 
 
 
j. nu s-a realizat 

17. 

5.Program Naţional de tratamente în străinătate 
a. Derularea de activităţi specifice pentru întocmirea 
documentelor medicale şi obţinerea în cel mai scurt timp 
a ofertelor necesare selecţiei pentru trimiterea către MS a 
informaţiilor în scopul acordării cuantumului financiar 
necesar 

 Birou de 
Supraveghere si 
control al bolilor 
netransmisibile 

- Nu s-a realizat din lipsa de solicitare 

          V. AMELIORAREA CONTINUĂ A CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI 

1.  

CONTROL IN SANATATE PUBLICA 
Acţiuni de control: a) Acțiuni de control pt. veific. 
normelor de igienă în colectivitatile de copii si tineri 
- Acțiune de control privind modul de funcționare a 
taberelor de odihna pentru copii si tineret 
b)  Actiuni de control in domeniul alimentatiei  

 Serviciul Control  în 
sănătate publică 

 
a) Nr. controale:   112 
 
0 tabere  
 
b) Nr. controale:     533 
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c) Actiuni de control in mediul de munca pentru 
prevenirea imbolnavirilor profesionale la toate categoriile 
de personal si imbunatatirea mediului de munca 
d) Ac’iuni de control privind respectarea regulilor de 
igiena in unitatile sanitare cu exceptia spitalelor 
e) Acțiuni de control în unități sanitare cu paturi 
f) Acțiuni de control privind respectarea regulilor de 
igiena in unitatile de desfacere produse cosmetice 
g) Acțiuni de control privind mediul de viata al populatiei 
h) Actiuni de control a conditiilor igienico-sanitare privind 
furnizarea de servicii in domeniul apei potabile 
i) Acțiuni de control privind respectarea normelor 
specifice de utilizare a dispozitivelor medical 

c) Nr. controale:       0  
 
 
d) Nr. controale:       44 
 
e) Nr. controale:      382 
f) Nr. controale:        28 
  
g) Nr. controale:     139 
h) Nr. controale:     46 
 
i) Nr. controale:       0    

2.  

Acțiuni tematice de control: 
a) Acț. tematica de control a laborat. de analize medic.  
b) Acțiune de control pentru verific. produselor biocide 
c) Acțiune de control privind conditiile de functionare a 
cabinetelor de medicina de familie și de specialitate 
d) Acțiune tematică de control in unitatile acreditate 
pentru desfasurarea activitatii de transplant si cabinetele 
de medicina dentara 
e) Acțiune tematică de control privind suplimentele 
alimentare si produsele cu adaus de vitamine si minerale 
f) Acțiune tematica de control in unitatile de turism 
g) Acț. tematică de control pentru verific. conform. apelor 
de îmbăiere 
h) Acțiune tematică de control a unitatilor de catering si 
mijloacelor de transport produse alimentare 
i) Acț. de control privind mat. în contact cu alimentul 
j) Actiune tematica de control privind conformitatea 
alimentelor cu destinație nutrițională speciala 
k) Acțiune tematica de control in unitatile de transfuzii 
l) Acțiune tematica de control pentru respectarea 
prevederilor legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și 
combat. consumului prod. din tutun 

 Serviciul Control în 
sănătate publică 

a) Nr. acțiuni i:  2 
b) Nr. acțiuni i:  8 
c) Nr. actiuni:  1   
d) Nr. acțiuni i:  2 
 
e) Nr. acțiuni:   1 
 
f) Nr. acțiuni:   0 
g) Nr. acțiuni:   1 
h) Nr. acțiuni:   0 
 
i) Nr. acțiuni:    1 
j) Nr. acțiuni:    1 
    

  k) Nr. acțiuni:   2 
l) Nr. acțiuni i:    0 
 
m) Nr. acțiuni:  4 
n) Nr. acțiuni:  3                 
 
Permanent 
ASF – 165 
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m) Acțiune tematica de control in unitatile de alimentatie 
publica colectiva și catering 
n) Acț. tematică de control pentru verificarea normelor de 
igienă și sănătate publică în cabinetele de infrumusețare 
Activităţi de înregistrare şi expertizare sanitară a 
obiectivelor declarate la Biroul Avize-Autorizaţii al ASP 
conf. reglem. în vigoare 

DPR – 89 
CC – 149 
ASSP -400 
FADR - 46 

          CAP. 12  MINISTERUL EDUCAȚIEI 
I. ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR. 

       SERVICII EDUCAȚIONALE DE CALITATE PENTRU TOȚI ELEVII 

1.  
Modernizarea clădirilor unităților de învățământ din județ 
în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare sanitară 
și ISU 

 ISJ Satu Mare 
 Consiliile locale 

 
Conform Anexei 1 

2.  
Reorganizarea rețelei școlare în scopul eficientizării 
procesului educațional 

 ISJ Satu Mare 
 Consiliile localoe 

Pentru anul școlar 2021-2022, nu există 
modificări la rețeaua școlară a jud. Satu 
Mare. 

3.  Asigurarea cu personal didactic calificat  ISJ Satu Mare 

Etape de mobilitate derulate conf. 
Metodologiei-cadru privind mobilit. 
personalului didactic de predare din învăț. 
preuniversitar în anul șc. 2021-2022, 
aprobată prin OMEC 5991/2020, cu modific. 
și complet. ulterioare: 
 -consilierea conducerilor unit. de învăț. 
-întregirea normei didactice de predare-
învăţare-evaluare pentru pers.didactic titular 
în două sau mai multe unit. de învăţ. ori pe 
două sau mai multe specializări- 5 cadre 
didactice și-au întregit norma didactică; 
- stabilirea personalului didactic care 
îndeplineşte condiţiile legale de pensionare 
la data de 1 sept. 2021 şi se menține în 
activitate ca titular în anul şc. 2021-2022, în 
funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta 
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de pensionare, raportată la data de 1 
septembrie 2019- pt. 9 cadre didactice s-a 
aprobat menț. statutului de titular peste 
vârsta de pensionare pt. anul șc. 2021-
2022, 44 de cadre didactice pens. 
-35 de cadre didactice, femei, au optat în 
scris pt. menținerea în activitate ca titular 
până la împlin. vârstei de 65 de ani, în baza 
Deciz. Curții Constituționale nr. 387/2018; 
-stabilirea tuturor posturilor didactice 
/catedrelor vacante şi publicarea acestora în 
vederea ocupării cu personal didactic; 
-completarea normei didactice de predare-
învăţare-evaluare -10 cadre didactice și-au 
completat norma pe per. nedeterminată, iar 
17 pe per. determinată; 
-transferarea person. didactic titular 
disponibilizat prin restrângere de activitate, 
prin restructurarea reţelei şcolare sau prin 
desfiinţarea unor unităţi de învăţământ- 4 
cadre didactice detașate în interesul 
învățăm. pt. nesoluționarea restrângerii de 
actvitate, 11 cadre didactice transferate 
pentru soluț. restrângerii de activitate; 

4.  

Organizarea examenelor naționale 2021 (Evaluarea 
Națională, Bacalaureat) 
-Organizarea simulărilor naționale 
-Organizarea examenelor naționale 

 ISJ Satu Mare 

Bacalaureat 
Simularea probelor scrise ale examenului 
naț. de bacalaureat, în anul șc. 2020-2021 
s-a organizat în per. 22-25.03.2021, în 28 
de unități școlare de nivel liceal. Au fost 
înscriși 2303 de elevi 
Promovab. a fost de 41,13% 
Sesiunea iunie-iulie 2021: 
La nivelul judeţului Satu Mare s-au înscris 
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1995 candidaţi, din care promoţia curentă – 
înscrişi 1768, prezenţi 1736, iar din 
promoţia anterioară – înscrişi 227, prezenţi 
203. Procentul de promovare total (serie 
curentă și serie anterioară) după rezolvarea 
contestațiilor a fost de 69,83%.  
Sesiunea august-septembrie 2021 
procentul de promovare total (serie curentă 
și serie anterioară) după rezolvarea 
contestațiilor a fost de 28,54%.  
Evaluare națională 
Au fost înscriși 2339 de elevi. 
Promovabilitatea 59.01%: 
Limba şi literatura română – 60.57 %; 1 
notă de 10; 
Matematică – 53.24%; 12 note de 10; 
Limba și lit. maternă maghiară: 70.39%; 1 
notă de 10; 
Limba și lit. maternă germană: 84.93%, 
nicio notă de 10. 

5.  
Organizarea cursurilor de formare pentru dezvoltarea 
competențelor digitale, de realizare și utilizare a 
resurselor educaționale deschise  

 CCD Satu Mare 

În perioada ianuarie – sept., Casa Corpului 
Didactic „Daru Pop” Satu Mare şi-a asumat 
rolul de facilitator al formării personalului 
didactic, în ved. formării pt. dezvoltarea 
competențelor digitale, de realizare și 
utilizare a resurselor educaționale deschise. 
Conform prevederilor legale, formarea s-a 
derulat online, pe platforma Google 
Workspace, domeniul ccdsm.ro. 
Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu 
Mare a organizat şi a desfăşurat, 25 de 
progr. de formare continuă, în 43 de grupe 
de formare, pentru 923 cursanți, astfel: 
Programe de formare continuă acreditate de 
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Mini. Educației, prin Proiectul CRED: 
În această perioadă în cadrul proiectului 
CRED a fost organizată și derulată prin Casa 
Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare 
programul de formare „CRED - Curriculum 
relevant, educație deschisă pentru toți. 
Formare nivel II - învățământ gimnazial”, 
acreditată de Ministerul Educației, cu durata 
de 120 de ore, în 10 grupe de formare, 
pentru 196 de formabili 
Progr. de formare continuă avizate de 
Ministerul Educației, în Oferta de formare 
continuă a Casei Corpului Didactic „Dariu 
Pop” Satu Mare pt. anul școlar 2020-2021, 
organiz., în regim online în per. ian.– iuni. 
2021: 
În per. ian. – sept., Casa Corpului Didactic 
„Dariu Pop” Satu Mare şi-a asumat rolul de 
facilitator al formării pers. did., în ved. 
utilizării platformelor şi instrum. de predare-
învățare-evaluare în regim online. S-au 
desfăşurat 24 progr. de formare continuă 
avizate pt. 728 de formabili, în 31 gr.: 
1. „Gândirea critică–abilitate indispensabilă 
copilului preșcolar în sec. XXI”, 62 pers. 
formate; 
2. „Dezvoltarea gândirii critice a școlarului 
mic”: 27 pers. formate; 
3.„Primii pași în GeoGebra Classic 5”: 2 
grupe, cu 43 de pers. formate; 
4. „Inițiere în G Suite (Suita Google pt. 
educație)”: 3 grupe, cu 74 de pers. formate; 
5.„Instrumente și resurse gratuite pt. 
construirea activit. de învățare on-line la cls. 
primare”: 30 de pers. formate; 
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6.„Instrumente Web pt. instruire online”: 2 
grupe, cu 37 de persoane formate; 
7.„Management educațional – Leadership”: 
2 grupe cu 55 de persoane formate; 
8. „Proiectarea și gestionarea evaluării 
competenț. lingvistice  în mediul de învățare 
online”: 25 de pers. formate; 
9. „Scrierea și implementarea proiectelor 
europene”:2 grupe, cu 44 de pers. formate; 
10. „Integrarea resurselor digitale la orele 
de Științe 26 de pers. formate. 
11. „Instrumente de evaluare online”: 25 de 
persoane formate; 
12.„Marketing educaț. în activit. didactică”: 
22 de pers. formate; 
13. „Formarea competențelor lingvistice în 
contextul educației timpurii”: 29 de pers. 
formate; 
14. „Stil de viață sănătos”: 21 de pers. 
formate; 
15. „Evaluarea - o variantă imp. în procesul 
de instruire”: 26 de persoane formate; 
16. „Activități de tip outdoor în învățământul 
preșcolar”: 30 de pers. formate; 
17.„Educație pt. sănătate”: 23 de pers. 
formate; 
18.„Mecanismele de coping - element 
semnificativ în intervenț. psihopedagogice la 
elevii cu tulburări (specifice) de învățare”: 
27 de pers. formate; 
19. „Biblioteci online: surse și resurse, 
deontologie”: 23 de persoane formate; 
20. „Modalități de integrare a elevilor cu 
dificultăți de învățare în școlile de masă”: 26 
de persoane formate; 
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Programe de formare continuă organiz. la 
Centrul de Prevenire, Evaluare și Cons. 
Antidrog Satu Mare, în parteneriat cu Casa 
Corp. Did. „Dariu Pop” Satu Mare 
21. „ABC-ul emoțiilor 23 de pers. formate; 
22.„Cum să creștem sănătoși”: 22 de 
persoane formate; 
23.„NECENZURAT” 7 pers. form. 
24 „Eu și copilul meu” 2 pers. formate. 

6.  
Dezvoltarea unor programe de detecție timpurie și 
intervenție pentru copii în risc de abandon școlar. 
Monitorizarea abandonului școlar 

 ISJ Satu Mare 

- Consilieri individ. și colective ale elevilor 
privind manag. învățării, motivația școlară 
Derularea unor programe de prevenție a 
absenteismului și abandonului școlar 
Consilierea părinților copiilor cu absenteism 
crescut și a celor cu CES în ved. continuării 
studiilor.Workshop-uri cu cadrele did. care 
lucrează cu elevi cu CES pt. a acorda sprijin 
diferențiat și individualizat menit să prevină 
abandonul școlar. Monitorizarea planurilor 
de intervenție educaț. în vederea asigurării 
serv. educaționale pliate pe nevoile elevilor 
Analizarea dosarelor depuse pentru elevii cu 
CES din clase terminale în vederea acordării 
condițiilor speciale pt. examenele de 
Evaluare Naț. și Bacalaureat. 
Derularea Campaniei județene SNAC de 
întrajutorare a familiilor afectate de 
inundații din Socond, Beltiug și Supur 
Derularea Campaniei județene ”Îmi 
construiesc viitorul!” 

 II. CREȘTEREA CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRINTR-UN MANAGEMENT DE CALITATE ȘI PARTICIPAREA LA PROIECTE   
ȘI PROGRAME 

1.  
Susținerea activității desfășurate în cadrul Centrului 
Județean de Excelență  ISJ Satu Mare 

Realizarea site-ului http: //excelentasm.ro 
/index.html și a paginii de facebookhttps: 
//www.facebook.com/CentrulJude%C8%9B
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ean-de-Excelen%C8%9B%C4%83-Satu-
Mare-111962900934485 
Încheierea de parteneriate educaționale cu 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din 
Iași și Centrul Județean de Excelență Sălaj. 
Inițierea concursului interjudețean de Limba 
română Dincolo de cuvinte,Ediția I, 2021, 
pentru elevii din grupele de limba română 
din centrele de excelență. 
Realizarea evaluării finale a activității 
elevilor din centrul județean de excelență. 
Elevii Centrului Județean de Excelență au 
obținut 200 de premii, din care 7 premii 
internaționale obținute de elevii noștri de la 
grupele de fizică, informatică și atelier 
transdisciplinar, 4 premii I, 8 premii II, 8 
premii III, 7 mențiuni la fazele naționale ale 
olimpiadelor de matematică, fizică și 
informatică, etc. 
Anul șc. 2021-2022 a debutat cu selecția 
elevilor, a cadr. didactice și constit. grup.  
Pregătirea elevilor capabili de performanță 
s-a desfășurat atât în sistem online utilizând 
domeniului excelentasm și susținerea orelor 
cu ajutorul serviciului web, Google 
Classroom, cât și fizic la unitățile școlare 
desemnate de Inspectoratul Școlar Județean 
Satu Mare: Școala Gimnazială Grigore Moisil 
- grupele de învățământ primar în limba 
română, Colegiul Național Kolcsey Ferenc - 
grupele de învățământ primar în limba 
maghiară și Colegiul Naț. Mihai Eminescu - 
grupele de gimnaziu și liceu. 
Tipărirea celui de-al VIII-lea număr al 
revistei MATCH, a Centrului Județean de 
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Excelență Satu Mare, revistă cu ISSN. 

2.  
Desfășurarea de activități extrașcolare conform 
calendarelor M.E.C. și ISJ dacă situația  o va permite  ISJ Satu Mare 

- Activitățile extrașcolare din Calendarele 
MEC și ISJ au rămas prorogate pentru anul 
școlar 2021-2022 conform OMEC 5924 din 
4.11.2020, dar au fost reluate unele 
activități extrașcolare care s-au desfășurat  
on line sau fizic în funcție de scenariul de 
funcționare al unităților de învățământ. S-au 
desfășurat activități de prevenție pe 
problematica  consumului de substanțe 
psiho active în colaborare cu specialiștii din 
cadrul CEPECA Satu Mare și  a siguranței 
școlare înclusiv bulliyng și cyberbulliyng cu 
specialiștii din cadrul IPJ Satu Mare în 
unitățile  școlare. 
- Pentru a veni în sprijinul unităților de 
învățământ,  am deschis un apel pentru 
Proiecte Școlare și Extrașcolare care se vor 
desfășura în anul școlar 2021-2022, proiecte 
ce sunt cuprinse în programele activităților 
extrașcolare ale școlilor inițiatoare și care 
fac parte din oferta de act. a ISJ Satu Mare.  
S-au organizat drumeții și  excursii tematice 
cu respectarea OMENCS 3637 din 2016 și a 
măsurilor de distanțare socială. 
    Pentru creșterea gradului de siguranță a 
elevilor și a pers. didactic și prevenirea 
delicvenței juvenile, unitățile de învățământ 
au elaborat Planul școlii și Planul Local 
Comun de Acț. realizat împreună cu secțiile  
de poliție la care sunt arondați.  

3.  Promovarea de profesioniști în management educațional 
prin organiz. selecției în corpul național de experți în  ISJ Satu Mare 

- În ianuarie a avut loc concursul de selecție 
pentru constituirea corpului național de 
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management educațional experți în management educațional seria a 

17-a. Au fost 25 de candidați, dintre care 22 
au fost promovați și înscriși în registru 
CNEME. În perioada aprilie -iunie nu s-a 
organizat concurs pt. selecția cadrelor 
didactice în corpul naț. de experți în 
management educațional. 
În perioada sept.-dec. 2021 s-a desfășurat 
concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante 
de director și director adjunct din unitățile 
de învățământ preuniversitar din județ. La 
concurs s-au depus 167 de dosare. La proba 
scrisă au fost prezenți 165 de persoane. 
Promovabilitatea a fost de 50,3% la nivelul 
județului, rămând astfel un număr de 83 de 
candidați. Din totalul candidaților 82 au fost 
numiți în funcția pentru care au candidat. În 
urma concursului au rămas vacante la 
nivelul județului 69 funcții de director și 30 
de director adjunct. Pe aceste funcții au fost 
numiți directori cu detașare. 

4.  
Evaluarea calității procesului instructiv educațiv prin 
inspecția școlară 

 ISJ Satu Mare 

- În per. de referință, respectiv în trim. I, 
activitățile de predare s-au desfășurat în 
sistem on-line și în sistem de prezență 
fizică, în funcție de scenariul de desfăș. 
impus de indicele de referință a 
îmbolnăvirilor cu SarsCov2. Această sit. a 
impus adaptarea activităților de inspecție, 
astfel încât, la niv. Insp. Șc. Jud. Satu Mare, 
s-a elaborat o proced. de inspecție în 
contextul învățării prin intermed. tehn. și 
informaț. 
În baza graficul unic de monitorizare s-au 
derulat mai multe tipuri de inspecție școlară: 
-1 inspecție tematică la nivelul tuturor unit. 
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de învățământ din jud. Satu Mare în ved. 
consilierii și îndrumării directorilor de unități 
de învățământ. 
-2 inspecții cu tematică de control la niv. 
tuturor unităților de învățământ din județul 
Satu Mare pt. asigurarea respect. ordinului 
comun ME/MS de stabilire a măsurilor de 
prevenție a îmbolnăvirii cu SarsCov 2. 
-inspecții de specialitate pt. asig. calității 
procesului de predare-învățare-evaluare în 
cond. de desfăș. a activităților prin 
intermed. tehnologiei și informaț. 

5.  

Stimularea participării la programe și proiecte 
școlare(Erasmus+, Rose, E-Twining, Școala Europeană, 
Junior Achiement, etc.). 
 
 
 
Implicarea partenerilor educaționali cu care ISJ are 
acorduri de colaborare în susținerea de activități de 
prevenție în cadrul activităților extrașcolare și de educație 
financiar – bancară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ISJ Satu Mare 
 IPJ – Prev. și Poliție 

șc. 
 CEPECA 
 ANITP Bir. Ter. 

Oradea 
 BNR Suc. Baia Mare 

- Organizarea unor activități de disiminare a 
experienț. de succes ale cadrelor didactice 
care au participat la proiecte instituționale 
de mobilitate în scop de dezv. profesion. 
schimb de experiență și transfer de bune 
practici, la nivelul școlilor care implement.  
Proi. în cadrul Progr. Erasmus+ 
- Monitoriz. implement. proiect. cu finanțare 
externă, în vederea creșterii ratei de succes 
școlar a elevilor. Activitățile parteneriale cu 
IPJ - Prevenție și Poliție școlară au constat 
în activități de preven. a violenței în mediul 
școlar, a bullyingului și cyberbullyingului, a 
delicvenței juvenile precum și activități de 
consiliere a părinților. Pe lângă activit. on 
line s-au desfășurat și 11 activități în format 
fizic la școlile gimnaziale: Pișcolt, Sanislău, 
Ciumești,Botiz, Orașu Nou și Liceul 
Tehnologic „Anghel Saligny” Turț. 
Centrul de Prevenire și Evaluare Antidrog a 
derulat în școli activit. punctuale de 
Informare-Educare-Comunicare on line ( 12 
activități în 5 unități școlare) precum și 
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Proiect Județean „Identitate națională în lirica 
eminesciană” 

activități specifice proiectelor:  
„Cum să creștem sănătoși”- 21 activit. în 11 
unități școlare. 
„ABC-ul emoțiilor”- 39 activități în 12 unități 
școlare. 
„Necenzurat”- 16 activit. în 7 unități școlare. 
„Eu şi copilul meu”- 2 activit. în 2 unități șc. 
„Mesajul meu antidrog” 19 activități în 19 
unități școlare. 
Au fost desfășurate 22 activități în cadrul 
Programului național „ Școala altfel” la șc. 
gimnaziale: Terebeşti,Gherţa Mică și nr. 1 
Negrești Oaș. 
8 activit. on-line în cadrul proi. Global 
Money Week care s-au desfășurat în 24- 25 
martie  la șc. gimn.: Călinești Oaș, Beltiug, 
Doba, „Mircea Eliade” și „Const. 
Brâncoveanu” Satu Mare, liceele tehnologice 
„Petru Cupcea” Supur și „Iuliu Maniu” Carei 
și Coleg. Naț. „Doamna Stanca” Satu Mare.  

6.  
Realizarea de Resurse Educaționale Deschise ce vizează 
asigurarea suportului emoțional și dezvoltarea 
competențelor digitale la elevi. 

 ISJ Satu Mare 

- Crearea și administr. Bibliotecii de resurse 
matematice a profesorilor de matematică 
din jud. Satu Mare: https://resurse-
smmates.com. 
- Edit. a două volume cu statut de resursă 
educațională deschisă: „Matematica-
materiale utile” (autori 11 profesori de 
metodiști la matematică ai ISJ Satu Mare) și 
„Primii pași cu GeoGebra” (autori 6 prof. de 
matematică din județ, formatori în cadrul 
cursului organizat de CCD). 
Realizarea site-ului la disciplina biologie ce 
cuprind  Resursele Educaționale Deschise 
destinate elevilor, profesorilor și părinților. 

7.  Participarea la cursuri de formare continuă pentru cariera  CCD Satu Mare - În per. ianuarie – sept., la Casa Corpului 
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didactică, monitorizarea proiectului CRED Didactic „Daru Pop” Satu Mare s-au 

organizat şi s-au desfăşurat, în cadrul 
Proiectului „CRED-Curriculum relevant, 
educație deschisă pentru toți. Formare nivel 
II – învățământ gimnazial” 4 grupe de 
formare, în seria 7 și 8, pt. pers. didactic de 
predare din învăţ. gimnazial, la care au 
paticipat 196 de formabili: 
-Profesori de limba și literatura română care 
predau la gimnaziu – 20 formabili, evaluarea 
finală în data de 19.04.2021; 
-Profesori de limba maternă maghiară care 
predau la gimnaziu – 20 de formabili, eval. 
finală în data de 19.04.2021; 
- Profesori de limba engleză care predau la 
gimnaziu – 20 de formabili, evaluarea finală 
în data de 16.04.2021; 
- Profesori de educație fizică și sport 
Profesori de religie care predau la gimnaziu 
–20 pers.f ormate, eval. în 19.07.2021; 
Profesori de limba engleză / limba franceză 
care predau la gimnaziu – 18 persoane 
formate, evaluarea finală în 19.07.2021; 
Profesori de matematică care predau la 
gimnaziu – 19 persoane formate, evaluarea 
finală în 21.07.2021; 
Profesori de biologie care predau la 
gimnaziu – 18 persoane formate, evaluarea 
finală în 19.07.2021; 
Profesori de Istorie / științe sociale care 
predau la gimnaziu – 19 persoane formate, 
evaluarea finală în 19.07.2021; 
O nouă serie de cadre didactice din 
învățământul gimnazial au început cursurile 
de formare CRED în 27 septembrie 2021. 
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Perioada de formare pentru seria 9 gimnaziu 
este 27 septembrie - 28 noiembrie 2021 și 
s-au constituit 4 grupe de formare după 
cum urmează: 
-1 grupă, cu 25 cursanți, grup țintă personal 
didactic din învăț. gimnazial–Limba română; 
-1 grupă, cu 25 cursanți, pt. pers. didactic 
din învăț. gimnazial–Limba maghiară; 
-1 grupă, cu 25 cursanți, grup țintă personal 
didactic din învăț. gimnazial – Religie; 
1 grupă, cu 25 cursanți, grup țintă personal 
didactic din învățământul gimnazial – 
Educație fizică și sport. 

         III. INTEGRAREA TINERILOR PE PIAȚA MUNCII 

1.  

Corelarea învățământului profesional și tehnic cu cerințele 
agenților economici. Elaborarea proiectului planului de 
școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 
2021-2022, adaptat solicitărilor operatorilor economici și 
prevederilor PLAI 

 ISJ Satu Mare 

- Proiectul planului de școlarizare pentru 
anul școlar 2021-2022 a fost elaborat în 
conformitate cu preved. metodologiei 
specifice și adaptat solicitărilor operatorilor 
economici pentru învățământul profes., 
colectate în noi. 2020.  
S-au alocat 833 de locuri în învățământul 
profesional, din care 171 de locuri în învăț. 
dual și 408 de locuri pt. învățământul liceal 
filiera tehnologică. 
Calificările profes. din oferta de școlarizare 
propusă pt. anul șc. 2021-2022 corespund 
cerințelor pieței muncii pt. dom.: Mecanică, 
Fabricarea prod. din lemn, Electronică, 
Electric, Industrie textilă, Construcții, 
Agricultură, Industrie aliment., Turism și 
alimentație, Comerț, Estetică și Economic.  

2.  Realizarea de activități de orientare și consiliere pentru 
elevi, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii 

 ISJ Satu Mare 
 AJOFM Satu Mare 

- Evaluarea psihoaptitudinală a elevilor de 
clasa a VIII-a cu platforma AMN în vederea 
unei bune orientări școlare 
Promov. în mediul online al Turului virtual 
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educațional ce cuprinde prezentarea ofertei 
educaț. a unit. de învăț. liceal și profesional 
din județ. Derularea de progr. de orientare 
școlară și profes. pt. elevii din cls. terminale 
Desfăș. acțiunii “Săptămâna meseriilor’ în 
toate unitățile școlare din județ 
Întâlniri online ale  elevilor de cls. a VIII-a 
cu elevi de liceu și a celor din cls. a XII-a cu 
reprezentanți ai fac. în ved. prezentării 
ofertei educaț. Derularea Campaniei jud. 
“Îmi construiesc viitorul!”  Încheiere prot. de 
parteneriat cu Asociația Acces la viitor  
privind derularea Târgului de cariere pt. 
liceeni “1st Job”, mediatiz. proiectelor în 
unitățile școlare. Elaborarea Brosurii privind 
admiterea în învăț. liceal și  profes. 

3.  

Realizarea cu periodicitate a unor studii de nevoi la 
nivelul agenţilor economici şi utilizarea rezultatelor 
acestor studii în proiectarea noilor programe de studii 
pentru școlile profesionale 

 ISJ Satu Mare 

- Proiectarea planului de școlariz. în învăț. 
profesional, pt. anul șc.2021-2022, a avut în 
vedere solicitările depuse în noi. de către 
135 op. economici pt.1335 de locuri.  
Pentru forma de organizare în sistem dual, 
14 operatori economici au solicitat 183 de 
locuri pt. domeniile: Mecanică, Electronică, 
Electric, Fabricarea produselor din lemn, 
Ind. aliment. și Industrie textilă. S-au alocat 
în proiectul planului de școlarizare 833 de 
locuri în învățământul profesional, din care 
171 de locuri în învățământul dual. 
Pentru forma de organizare în sistem dual, 
25 operatori economici au solicitat 329 de 
locuri pt. domeniile Mecanică, Electronică, 
Electric, Electromecanică, Industrie textilă, 
Fabricarea produselor din lemn și Industrie 
alimentară. 
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CAP.13 MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 

I. TINERET 

1. 

Implementarea strategiei guvernamentale în domeniul 
tineretului  
1. Nr. programe anuale pe domenii de activitate din 
cadrul strategiei judeţene: 3 
2. Nr.acţiuni/activităţi:  4 

 D.J.S.T. Satu Mare 

1.Au fost realizate activități din cadrul unui 
program anual: 
a) Administrarea şi întreţinerea centrelor de 
agrement; 
2. Nr.acţiuni/activităţi:  4 

2. 

Încheierea de contracte cu diverse Centre de Agrement 
din ţară şi cu deţinătorii de baze turistice private, avizate 
de MTS, în vederea organizării de tabere de odihnă 
pentru copii şi tineri 
1. Număr de contracte tabere de odihnă: 0 
2. Număr participanţi tabere de odihnă: 0 

 D.J.S.T. Satu Mare 
 

1. 0 
2. 0 

3. 
Popularizarea ofertelor turistice interne şi externe ale 
Direcţiei Pentru Tineret Judeţean Satu Mare în judeţ 
Întocmirea ofertei de preţ pentru vacanţe 

 D.J.S.T. Satu Mare - 

4. 

Organizarea unei tabere pentru copii şi tineri proveniţi din 
familii cu probleme sociale 
1. Nr.  tabere sociale:0 
2. Nr. participanţi tabere sociale: 0 

 D.J.S.T. Satu Mare 1. 0 
2. 0 

5. 
Organizarea unei tabere copii şi tineri cu handicap. 
1. Nr.  tabere sociale: 0 
2. Nr. participanţi tabere sociale: 0 

 D.J.S.T. Satu Mare 1. 0 
2. 0 

6. 

Evidenţa copiilor şi tinerilor, precum şi a însoţitorilor de 
grup înscrişi pentru sejururi turistice, excursii şi expediţii 
care se realizează prin D.J.S.T. Satu Mare. 
1. Număr de însoţitori de grup instruiti: 0 persoane 
2. Număr de grupuri pentru care se face instruirea: 0 

 D.J.S.T.  Satu Mare 
 

1. 0 
2. 0 

7. 

Organizarea concursurilor de proiecte pentru structurile 
asociative de şi pentru tineret, monitorizarea şi evaluarea 
acţiunilor care au obţinut finanţare în cadrul concursurilor 
locale de proiecte. 
1. Număr de concursuri locale de proiecte: 1 
2. Număr de proiecte selectate pentru finanțare: 0 

 D.J.S.T. Satu Mare 
Reprezentanţii 
structurilor 
asociative de tineret 

1. Nr. de concursuri locale de proiecte: 1 
2. Număr de proiecte selectate pentru 
finanțare. 5 
3. Nr. de monitorizări ale acţiuni finanţate: 5 
Număr de participanți la proiectele 
finanțate: 2500 
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3. Nr. de monitorizări ale acţiuni finanţate: 0 
4. Număr participanți la proiectele selectate în urma 
concursului local de proiecte: 3500 

8. 

Realizarea de acţiuni proprii pentru copii şi tineri. 
1. Număr de acţiuni proprii: 4 
2. Număr de participanţii: 1140 
3. Total cheltuieli: 29.050 lei 

 D.J.S.T. Satu Mare 
 

1. Nr. de acţiuni proprii: 4 
2. Nr. de participanţii: 300 
3. Total cheltuieli: 0 

9. 

Încheierea de parteneriate cu instituţiile publice şi alte 
organizaţii pentru buna desfăşurare a acţiunilor propuse 
Rezultate așteptate: Încheierea de mai multe 
parteneriate cu instituţiile publice locale, organizaţii, pt. 
buna desfăş. a acţ. propuse 

 D.J.S.T. Satu Mare 
 

Nr. parteneriate încheiate: 4 
 

          II.  SPORT 

1. 

Implementează, la nivel judeţean, Strategia generală a 
organizării şi dezvoltării activităţii sportive, prin 
elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei proprii şi a 
programelor anuale pe domenii de activitate; urmăreşte 
permanent realizarea acestora. 
1. Nr. programe anuale pe domenii de activitate din 
cadrul strategiei judeţene: 0 
2. Nr.acţiuni/activităţi în parteneriat cu structuri  sportive 
de drept public şi privat: 7 

 D.J.S.T. Satu Mare, 
 Structuri sportive,  

1. Au fost realizate 13 activități in 
colaborare cu structuri sportive 
 

2. 

Organizează, conduce şi controlează activitatea financiar-
contabilă a instituţiei; răspunde de execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli. Negociază şi semnează acte cu 
caracter juridic şi administrativ, asigură aplicarea şi 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Asigură 
controlul transmiterii la termen şi calitativ, a tuturor 
documentelor/raportărilor către autoritatea centrală. 
1. Întocmirea dărilor de seamă contabile: 1 bilanțuri 
2. Urmărirea încadrării în BVC aprobat a cheltuielilor 
angajate şi a plătilor efectuate, tinerea evidenţei 
angajamentelor legale, a plăţilor efectuate: 12 luni 

 D.J.S.T. Satu Mare 
 

1.A fost întocmită darea de seamă contabilă 
(bilanț) pe trimestrul  IV 2021 
2. A fost elaborat , transmis și aprobat de 
Ministerul Tineretului și Sportului, Bugetul 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021.  

3. Organizează activitatea de îndrumare şi control a  D.J.S.T. Satu Mare 1. Nu au fost realizate acțiuni de îndrumare 
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structurilor sportive din judeţ. Organizează sistemul de 
evidenţă a structurilor sportive din raza administrativ-
teritorială a judeţului. Raportează numărul de structuri 
sportive de drept privat şi secţiile afiliate ale acestora 
care au activitate competiţională. 
1. Nr. acţiuni de îndrumare şi control propuse spre a fi 
realizate: 2 
2. Nr.de asociaţii sportive fără personalitate juridică care 
se vor înfiinţa:  4 

  și control.  
2. S-au înființat 1 asociație sportivă. 

 

4. 

Asigură derularea, în plan judeţean, a Calendarului 
sportiv ”Sportul de Performanţă”. Raportează numărul 
de acţiuni/activităţi realizate: 

1. Nr. acţiuni/activităţi prevăzute în calendarul pe anul 
2021:  7 
2. Nr. acţiuni/activităţi propuse pentru finanţare: 7 
3. Total cheltuieli acţiuni/activităţi: 30.546 lei 

 D.J.S.T. Satu Mare, 
 Structuri sportive 

1. Au au fost 13 realizate  acţiuni  
 
 
2. Acțiuni finanţate: 13 
3.Total cheltuieli: 34.531 lei 

5. 

Susţine derularea competiţiilor sportive şcolare organizate 
la nivel judeţean: 
1. Nr. competiţii propus pentru anul 2021: 3 
2. Nr. competiţii propuse pentru finanţare:3 
3. Total cheltuieli:1000 lei 

 D.J.S.T. Satu Mare, 
 Inspectoratul 

şcolar, 
 Structuri sportive 

şcolare 

1. 0  
2. 0 
3. 0  

6. 

Asigură derularea, în plan judeţean, a Programului 
„Sportul pentru Toţi”, colaborând în acest sens cu 
Federaţia Română Sportul pentru Toţi, Asociaţia 
judeţeană „Sportul pentru Toţi”, unităţile de învăţământ 
din judeţ şi organele administraţiei publice locale. 
Raportează numărul de acţiuni/activităţi realizate din 
conţinutul programului şi cheltuielile aferente organizării 
acestora. 

1. Nr. acţiuni/activităţi din calendarul judeţean pe anul 
2021: 10 
2. Nr. acţiuni/activităţi propuse pentru finanţare: 10 
3. Total cheltuieli: 31.546 lei 

 D.J.S.T. Satu Mare, 
 F.R. „Sportul pt. 

toţi”, 
 A.J. „Sportul pt. 

toţi”, 
 Autorităţi publice 

locale 

1.Din Calendarul judeţean „Sportul pentru 
Toţi” au fost organizate 3 competiţii sportive  
de masă, în diferite localităţi din judeţul 
Satu Mare. 
2.Acțiuni finanţate:3 
3.Total cheltuieli: 3985 lei 

7. Constituie fondul documentar și banca de data a  D.J.T.S. Satu Mare, 1.Număr de medalii obținute la competiții 
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activității sportive din județ: 
1. Număr medalii obținute la competițiile sportive 
interne: 0 medalii 

2. Număr medalii obținute la competiții sportive oficiale 
internaționale: 0 medalii 

 Structuri sportive 
 Asociaţii judeţene 

pe ramură 

sportive interne: 60  
2.Număr de medalii obținute la competiții 
sportive internaț.: 20 

8. 

Organizează activitatea de secretariat a Comisiei judeţene 
de combatere a violenţei în sport; sprijină activitatea de 
prevenire şi combatere a dopajului în sport. 
1. Nr. activităţi lucrative ale comisiei judeţene de 
combatere a violenţei în sport: 0 
2. Nr. activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi  a 
dopajului în sport: 2 

 D.J.T.S. Satu Mare, 
 Inst. Prefectului, 
 Agenţia Naţionala 

Antidoping 

1. 0 
2. 0 

9. 

Organizează acţiuni cu conţinut metodic, în scopul 
formării şi perfecţionării pregătirii profesionale a 
specialiştilor din domeniu; asigură funcţionarea  
cabinetului  metodic din cadrul direcţiei. 
1. Nr. acţiuni de formare instructori sportivi: 0 
2. Nr. persoane care vor obţine atestatul de instructor 
sportiv: 2 

 D.J.T.S. Satu Mare, 
 Cabinet metodic,  
 Asociaţii judeţene 

pe ramură, L.P.S. 
Satu Mare 

1. 0 
2. 0 

10. 

Sprijină buna organizare şi desfăşurare pe teritoriul 
judeţului a competiţiilor şi acţiunilor oficiale de nivel 
naţional şi internaţional. 
1.Nr. competiţii şi/sau acţiuni oficiale de nivel naţional ce 
se vor organiza şi desfăşura de către structuri sportive, 
cu sprijinul direcţiei: 10 
2.Nr. competiţii şi/sau acţiuni oficiale de nivel 
internaţional  ce se vor organiza şi desfăşura de către 
structuri sportive, cu sprijinul direcţiei: 5 

 D.J.T.S. Satu Mare, 
 Structuri sportive,  
 Asociaţii judeţene 

pe ramură 

1. 0 
2. 0 

CAP. 14 MINISTERUL CULTURII 
(PATRIMONIU ȘI MINORITĂȚI) 

I. CULTURA 

1. 
1. Instalații și echipamente pentru spațiul expozițional 
Muzeul Județean SM 
2. Bunuri culturale  

 Muzeul Judeţean 
Satu Mare 

În curs de realizare.  
Procedură simplificată. 
Realizat 100% 
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3. Aparate interactive 
4. Sistem de dulapuri Muzeul De Artă 
5. Aparate  interactive expoziție Științele Naturii 
6. Dezvoltare software-ghid audio 

2. Construirea unui aşezământ cultural în sat Cehal  Primăria Cehal 
- Depus pentru evaluare la Ministerul 
Culturii şi Patrimoniul Național. 

3. Ziua Culturii Naționale  DJC Satu Mare 

-S-au depus coroane la bustul marelui poet 
M. Eminescu din partea DJC Satu Mare 
alături de oameni de cultură și Cenaclul 
Afirmarea. S-au recitat poezii de către poeții 
sătmăreni:  dr. G. Vulturescu, Ion Sasu, 
Burcea Cornel, I. Anițaș, s-a vorbit despre 
personalit. complexă a lui M. Eminescu 

4. Colocviu dedicat aniversării a 169 ani de la nașterea 
preotului Vasile Lucaciu  DJC Satu Mare 

- Colocviu organizat la sediul instituției cu 
tema vieții și activității preotului V. Lucaciu 

5. Lansare de carte: George Vulturescu ”Printre vânători 
și ”O sută de poeme”   Ediție jubiliară 70 de ani  DJC Satu Mare 

- Lansarea celor două cărți a avut loc în 
12.05 la Grădina Centrului Multicultural 
Poesis cu recitări de poezii și momente 
artistice. 

6. Tipărirerea comediei Popenii de Dariu Pop 
Ediție îngrijită și prefațată de Ioan Nistor  DJC Satu Mare 

Este dată la editat în Cluj Napoca la ed. 
”Școala Ardeleană 

7. 
100 de ani de la apariția revistei ”Țara de Sus”, revistă 
în care au publicat și scriitorii sătmăreni: Nae Antonescu, 
Gheorghe Pop și Livia Bacâru 

 DJC Satu Mare Nu s-a realizat din cauza pandemiei 

8. Epigrame și rondeluri de I.T. Sălăjanu  DJC Satu Mare 
Din cauza pandemiei nu s-a editat cartea de 
epigrame  

9. 
Portrete și chipuri sătmărene  
Medalion literar – George Vulturescu 
Lansare de carte 

 DJC Satu Mare 

Lansarea cărților: Printre vânătorii de orbi, 
O sută și una de poezii și The Maladies of 
the lamp a avut loc în prezența invitaților 
din județ și nu numai la Muzeul Țării Oașului 

10. Lansarea antologiei ”Cuvinte din Nord Vest” apărută în 
anul 2020 cu sprijinul DJC Satu Mare 

 DJC SatuMare 
 Cenaclul Afirmarea 

Nu s-a realizat din cauza pandemiei 

11. Mihai Eminescu - 132 de ani de la moarte 
 DJC Satu Mare 
 Cenaclul literar 

Afirmarea 

Depuneri de coroane la bustul marelui poet 
și la Monumentul limbii române.Au avut loc 
momente poetice și un colocviu despre 
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opera lui M. Eminescu la sediul instituției. 

12. 

Plăci comemorative – colocviu 
Ioane Marcu – 190 de ani de la nașterea sa 
Octavian Șireagu – 120 de ani de la nașterea sa 
Francisc Pall – 110 ani de la nașterea sa 
Vasile Speranța – 80 de ani de la nașterea sa 
Gabriel Georgescu – 110 ani de la nașterea sa 
Petre I. Nistor – 110 ani de la nașterea sa 
Ion Bledea – 70 de ani de la nașterea sa 

 DJC Satu Mare 

Căminul cultural din Baba Novac a primit 
numele poetului și gazetarului Ioan Bala.  
A fost lansată antologia ”Cât ar suspina o 
lumânare“. A avut loc un moment artistic și 
recitări de poezii   - 30 mai 

13. 

Portrete și chipuri sătmărene 
Medalion literar – George Vulturescu 
Lansare de carte 

 DJC Satu Mare 
 Muzeul Țării 

Oașului 
     Negrești-Oaș 
 

Lansarea cărților: Printre vânătorii de orbi, 
O sută și una de poezii și The Maladies of 
the lamp a avut loc în prezența invitaților 
din județ și nu numai la Muzeul Țării Oașului  

14. 
Ziua Imnului  
Lansare de carte George Vulturescu: O sută și una de 
poezii 

 DJC Satu Mare 
 Muz. Țării Oașului 
     Negrești Oaș 

-În curtea Muzeului in Aer liber din Negrești 
Oaș a avut loc o dublă manifestare: s-a 
comemorat Ziua Imnului și a avut loc o 
lansare de carte a poetului George 
Vulturescu 

15. 
Programul Multianual ”COMEMORAREA EROILOR 
ANULUI” 

 Asoc. de rezerviști 
militari și civico 
patriot. 

 Ins. Pref. Satu Mare 
 Cons. Jud. Satu 

Mare 
 Prim. com.implicate 

din județ 

- S-au depus coroane la mormintele eroilor . 

16. 
Colocviu la 7 ani de la dispariția celui mai mare prozator 
sătmărean Ilie Sălceanu 

 DJC Satu Mare 
 Redacț. Inf. Zilei 
 Centrul Jud. pt. 

prom. și cons. cult. 
tradiț. Satu Mare 

- S-a amplasat o placă comemorativă Ilie 
Sălceanu pe fațada clădirii Informației Zilei. 
S-au depus coroane, a avut loc o slujbă de 
pomenire și un colocviu cu tema operelor 
autorului comemorat 

17. 
Colocviile revistelor de cultură și de științe umaniste și 
Gala premiilor literare și filosofice. Ediția a VIII-a 

 Soc. Scriit.  
Mureșeni 

 Editura Ardealul 

DJC a fost invitată și s-a ținut o comunicare 
despre importanța revistelor culturale din 
județul Satu Mare și scriitorul George 
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 Academia Română 
 Un. Scriitorilor din 

România – Filiala 
Târgu Mureș 

 Prim. Mun. Târgu 
Mureș 

Vulturescu cu comunicarea: Actualitatea și 
viitorul revistelor literare, ambii fiind 
premiați. 
 

18. Târgul de carte Libris – Piatra Neamț 
 

 Camera de Comerț 
și Industrie Neamț 

 Primăria Neamț 

- DJC a fost invitată și prin Dl. Ionică 
Moldovan și poetul George Vulturescu care 
au participat la lansări de carte, coferințe, 
recitaluri  

19. Pe urmele unei lumi apuse – conace sătmărene  DJC Satu Mare În curs de realizare 
20. Vechi iconostase sătmărene  DJC Satu Mare În curs de realizare 
21. Editarea unui calendar cu clădiri de patrimoniu  DJC Satu Mare Se va realiza în anul 2022 pentru anul 2023 
          II. MINORITĂȚI NAȚIONALE 

1. 
Organizarea ședințelor semestriale a Grupului de lucru 
Mixt: iunie, decembrie   BJR Satu Mare 

S-a organizat  ședința GLM în luna 
decembrie  

2. 
Întâlniri semestriale cu experți locali romi, mediatori 
sanitari, mediatori școlari – identificarea problemelor cu 
care se confruntă comunitățile de romi  

 BJR Satu Mare - Online, telefonic  

3. 
Depalsări în comunitățile de romi : întâlniri cu 
reprezentanți romilor, instituțiile locale în vederea 
identificării de soluții la problemele comunități de romi  

 BJR Satu Mare 
- Doua deplasări în cartierele de romi din 
mun. Satu Mare, (Ostrovului, Crangului 
Toamnei )  

4. 
Redactarea raportului de activitate trimestrial, privind 
aplicarea Strategiei de imbunătățire a situației romilor   BJR Satu Mare - Realizat  

5. Audiențe zilnice – persoane care se prezintă la biroul BJR  BJR Satu Mare - Se realizează zilnic 
CAP. 15  MINISTERUL JUSTIȚIEI - SE MONITORIZEAZĂ DE CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI  

CAP.16 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
       I. INSTITUȚIA PREFECTULUI 

1. 
Continuarea implementării măsurilor din Strategia 
Naţională Anticorupţie şi din documentele de planificare 
în vig. la nivelul M.A.I. 

 Inst.Prefectului – 
Judeţul Satu Mare 

Au fost transmise către SJA  - Serv. Jud. 
Anticorupție Satu Mare  
- Raportul anual de evaluare a incidentelor 
de întegritate  
- A fost actualizat pt. 2021. doc. Registru 
riscurilor de corupție.  
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2. 

Monitorizarea modului de realizare în județ a măsurilor 
pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România. 

 IP Satu Mare 

- Activit. de urmărire a modului de aplicare 
a prevederilor Legii nr.10 /2001 republicată, 
cu modific. şi completările ult., de către 
autorităţile administraţiei publice locale din 
judeţ, a fost în atenţia serv. juridic şi 
contencios administrativ, efectuând urm.: 
 au fost centralizate date din terit. şi au 
fost transmise, lunar Autorit. Naţ. pt. 
Restituirea Prop. 
 au fost acordate îndrumări secretarilor 
unit. admin. terit. cu privire la aplicarea, şi 
interpret. legislaţiei şi soluţ. cererilor; 
 în 2021 la niv. jud. Satu Mare situația 
aplicări Legii nr. 10/2001 se prezintă după 
cum urmează: 
Notificări soluț.prin restituire în natură - 1 
Notificări soluționate prin restituire în măsuri 
compensatorii - 8 
Notificări respinse - 12 
Notificări nesoluționate- 91 
Au fost înregistrate 3 dosare soluţionate prin 
Dispoziţiile Primarilor, având ca obiect 
propunerea de acordarea de măsuri 
compensatorii în condiţiile legii privind unele 
măsuri pt. finaliz. procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv, în per. regimului 
comunist în România, înaintate în ved.                                        
exercitării controlului de legalitate. Din 
totalul mai sus amintit, după exercitarea 
controlului de legalitate și întoc. referatului 
conținând avizul de legalitate 2 dosare au 
fost  comunicate  Autorit. Naţ. pt. Restit. 
Propri., conf. programării efectuate de 
această instituție, în 10.02.2021  și 
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30.06.2021, 1 dosar a fost restituit 
primăriilor, în ved. completării cu acte. 

3. Continuarea procesului de retrocedare a proprietăților  IP Satu Mare 
 Serviciul Juridic 

- În 2021 au avut loc 4 şedinţe a Comisiei 
jud. Satu Mare pt. stab. dreptului de propr. 
privată asupra teren., adoptându-se 261 
hotărâri și 14 ordine privind recunoașterea 
drepului de propr., au fost restituite 145 
documentații. 
- Au fost eliberate 837 titluri de propri. pt. 
supr. de  1072,0469 ha, din care 822 titluri 
de propr. pt. 1033,132 ha pentru terenuri 
agricole  ha și 15 titluri de proprietate cu o 
suprafață de 38,9149 ha pentru terenuri cu 
vegetație forestieră. 

4. 
Creșterea gradului de cooperare între structurile implicate 
în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență  

 IP Satu Mare 

S-au adoptat următoarele: 
Hotărârea CJSU 1 /01.01.2021 privind 
înlăturarea efectelor produse de revărsări 
din ape interne cu stațiile de pompare de 
desecare din administrarea A.N.I.F. – Filiala 
Terit. Someș-Criș -Unitatea de Administr. 
Satu Mare pt. 2021 
Hotărârea CJSU  2, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 
23, 27, 28, 31, 36, /2021 Privind stabilirea 
Centr. de vaccinare împotriva COVID-19  pe 
raza județului  
Hot. CJSU 3/15.01.2021 priv. stabilirea şi 
aprobarea măsurilor care se aplică la niv. 
Jud. Satu Mare pt. preven. şi combat. infecț. 
generate  de Coronavirus 
Hotărârea CJSU 4 -10, 12-14, 19, 20, 22, 
24, 26, 29, 30, 32     privind aprob. 
scenariului de funcţionare în anul şcolar 
2020 – 2021 – Sem. II 
Hotărârea CJSU 25/ 27.05.2021 Privind 
stabilirea Centrelor de vaccinare împotriva 
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COVID-19 pe raza jud. Satu Mare 
Hotărârea C.J.S.U. nr. 37/06.07.2021 pt. 
aprob. Proc.  Verb. privind const. și eval. 
pagubelor produse în com. Supur, Socond, 
Beltiug, Bogdand în data de 13.05.2021. 
Hot. C.J.S.U. nr. 38/10.07, 40/30.07, 
41/09.08, 42/09.09.2021 privind stab. şi 
aprob. măs. care se aplică la nivelul jud. 
Satu Mare pt. prevenirea şi comb. infecț. 
generate de noul Coronavirus. 
Hotărârii C.J.S.U. nr. 39 din 21.07.2021 
privind modific. Progr. de funcționare și 
restrângere a Centrelor de Vaccinare 
împotriva COVID-19 pe raza jud. Satu Mare. 
Hotărârea C.J.S.U. nr. 43/10.09.2021 privind 
aprob. scenariului de funcționare pt. fiecare 
unitate de învățământ pentru începutul 
anului școlar 2021-2022. 
Hotărârea C.J.S.U. nr. 44/10.09.2021 pt. 
stabilirea unor măsuri și responsabilități 
privind instituirea carantinei zonale în com. 
Bătarci, Bixad, Cămârzana, Călinești Oaș, 
Gherța Mică, Târșolț și Turț 
Hot. C.J.S.U. nr.45/10.09.2021 pt. punerea 
în aplic. a Ord. Șefului Depart. pt. Situații de 
Urgență nr.4659974 din 10.09.2021 privind 
carantina zonală la nivelul UAT Bătarci, 
Bixad, Cămârzana, Călinești Oaș, Gherța 
Mică, Târșolț și Turț 
Hot. C.J.S.U. nr. 46,47,48,49, 51/2021 
privind aprob. scenariului de funcț. pt. 
fiecare unit. de învăț. pt. încep. anului șc. 
2021-2022. 
Hot. C.J.S.U. nr. 52,53,55,57,60,61,62, 63, 
64-69,76,77/2021, priv. aprob. scenariului 
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de organiz. și desfăș. a cursurilor în unit. de 
învăț. din jud. Satu Mare și struct. arondate  
Hot. C.J.S.U. Nr. 54/22.09.2021 privind 
aprob.  Planului jud. de reziliență a rețelei 
sanitare din jud. Satu Mare față de 
recrudescența COVID – 19. 
Hotărârea C.J.S.U. nr. 70/20.10.2021 privind 
avizul comisiei județene pentru organizarea 
și desfășurarea activităților dedicate zilei de 
25 octombrie – “Ziua Armatei Române” în 
municipiul Satu Mare și municipiul Carei. 
Hot. C.J.S.U. nr. 50,56,71,72,78-80/2021 
privind stab. şi aprob. măsurilor care se 
aplică la niv. jud. Satu Mare pt. preven. şi 
combat. infecț. Gener. de noul Coronavirus. 
Hot. C.J.S.U. nr. 59/24.09.2021 privind 
încet. măsurii de carantină zonală pt. com. 
Bătarci, Bixad, Cămârzana, Călinești Oaș, 
Gherța Mică, Târșolt, Turț, jud. Satu Mare. 
Decizie CLCB nr.1, /2021 privind aprobarea 
planului de masuri pentru perioada de Rabie 
din localitatea Gherța Mică si zona 
considerata de risc crescut. 
Hotărârea C.J.S.U. nr. 74/2021 privind 
aprob. Planului de măsuri pt. prevenirea şi 
combaterea efectelor fenom. meteorologice 
periculoase specifice sezonului rece 2021 – 
2022  la nivelul județului Satu Mare. 
Hotărârea C.J.S.U. nr. 81,822021 Privind 
închiderea unor Centre de vacc. împotriva 
COVID-19 de pe raza jud. Satu Mare. 
 Decizie C.L.C.B. nr. 2-21, 22-29/2021 
privind aprobarea Planului de măsuri pt. 
controlul bolii pesta porcină africană în dif. 
exploatații din dif. loc. din jud. Satu Mare  
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5. 

Creșterea eficienței în conducerea de prefect a activității 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale 
celorlalte organe ale administrației publice centrale, care 
au sediul în județul Satu Mare 

 IP Satu Mare 

- Au fost 11 șed. al Colegiului Prefectural 
- A fost adoptate 2 Hotărâri: 1 de adoptare 
a progr. și tematică ședințelor pt. anul 2021 
și o hot. Privind derularea unor acțiuni de 
salubrizare a tuturor unităților admin. terit. 
pt. marcarea Zilei Mondiale a Mediului– 5.10  
- A fost prezentat Raportul de evaluare al 
activității instituției prfectului pt. anul 2020 
- A avut loc o dezbatere legată de digitaliz. 
în prest. serviciilor către cetățeni 
- ISJ a prezentat starea sistemului de 
învățământ în timpul pandemiei și previziuni 
pt. 20221; Reorganizarea sist de înv. 
- Apia cu stadiul depunerii cererilor de către 
fermierii din județ; Plățile efectuate 
comparativ pentru ultimii 3 ani. 
- DSVSA - informare privind activitatea din 
2020 și controalele pe tematică -2021; 
-Dir. Silvică–inform. privind activit. din 2020;  
- Instituția Prefectului - Raport cu 
rezulatatele acțiunilor de salubrizare 
- Inspect. Școlar Jud. Satu Mare –Informare 
privind modul de organiz. și rezultatele obț. 
la examenele de eval. națională și 
examenele de bacalaureat;  
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 
Socială Satu Mare – Informare privind 
măsurile de sprijin pentru persoanele 
afectate de calamitățile naturale; 
- Dir. Jud. pt. Cultură Satu Mare – Material 
dedicat Zilei limbii române – sărbătorită la 
31 august;Informare privind activitățile de 
reabilit. a monumentelor din jud. Satu Mare  
- Insp. Școlar Jud. Satu Mare –
Inform.privind stadiul de pregătire a 
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unităților de învățământ pentru începerea 
anului școlar 2021-2022;  
- Casa Județeană de Pensii Satu Mare –  
Informare privind activitatea desfășurată de  
C.J.P. în condițiile impuse de pandemia de 
Covid-19; 
- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Satu Mare – Evoluțiapieței muncii 
și Măsuri active de sprijin destinate 
angajatorilor și angajaților în contextul 
situației epidemiologice determinate de 
răspândirea SARS-COV 2 în jud. Satu Mare;  
Informare asupra proiectului de program al 
lucrărilor Colegiului prefectural și adoptarea 
unei Hotărâri pt. aprobarea  – Programului 
orientativ al ședințelor din anul 2022;  
A fost adoptată Hotărârea nr. 3 prin care s-a 
aprobat Programul orientativ al lucrărilor 
pentru anul 2022. 

6. 

Întărirea capacității instituționale în activitatea de 
verificare a legalității actelor administrative 
emise/adoptate de autoritățile administrației publice 
locale  

 IP Satu Mare 

- În per. ian.–dec.  2021 autorit. admin. 
publice locale și județene, primari, consilii 
locale, preș. consiliului jud. și cons. jud. au 
emis sau adoptat dispoziţii şi hotărâri, care 
au fost suspuse verific. legalității: 
- hotărâri adopate de Consiliile locale din 
municipii, orașe, comune:  4333 
- hotărâri ale Consiliului județean:   167 
-dispoziţii emise de Primarii din municipii, 
orașe, comune: 16759 
-dispoziții ale președintelui cons. Jud.:  284 
  Au fost efectuate un nr. de 59 proceduri 
prealabile pentru un număr de 86 acte 
administrative unilaterale cu caracter 
normativ/ individual adoptate/ emise de 
organele deliberative. Număr de acte 
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atacate în contencios administr. – 16 acte. 

7. 

Accelerarea proceselor de reformare a statului, 
creşterea performanţei administraţiei publice. 
Administraţie în slujba cetăţenilor, standarde de 
calitate şi standarde de cost în serviciile furnizate 
de stat cetăţenilor. Cultivarea încrederii populaţiei 
şi mediului de afaceri în administraţia publică 
Îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din dispoziţiile Legii 
544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public şi ale Hotărârii Guvernului nr. 123/ 2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
544/2001 

 Instituția Prefectului 
Județul Satu Mare 

- În 2021 Comp. Relații Publice  a asigurat 
pun. în aplicare a preved. hotărârilor CNSU 
cu privire la prelungirea stării de alertă pe 
terit. României, per. în care nu s-a putut 
organiza  primiri ale cetățenilor în audiență 
la prefect, decât în situații deosebite. Astfel, 
au fost susținute de către prefect 4 sesiuni 
de audiențe la care au participat 20 de 
persoane. În celelalte situații, consilierea 
cetățenilor a fost efectuată telefonic sau 
prin discuții directe la sediu,  în loc special 
desemnat și  în cond. de siguranță sanitară,  
de către Consilierul responsabil de relația cu 
publicul. 
În 223 de cazuri au fost  efect. activități de 
consiliere a cetățenilor soluțion. astfel: 
 43 caz. au fost soluț. imediat 
 34 pers. indrumate să depună memoriu; 
 44 au fost îndrumaţi  către alte instituţii/ 
structuri MAI ptr. competentă soluţionare; 
 4 caz s-a dispus activități de 
verificare/control instituțional.  
 14 cazuri s-au sesizat autoritățile locale; 
 39 cazuri s-a efectuat mediere 
interinstituțională. 
- Pe site-ul instituției pref. sunt accesibile și 
actualizate inform. de interes public ce 
trebuie postate din oficiu, conf. art. 5 din 
Legea Nr.544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, cu modificările 
și completările ulterioare. 
- Au fost înregistrate 17 solicitări de 
comunicare de informații de interes public, 
ptr. fiecare dintre acestea transmițându-se 
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răspuns, în termenul conferit de Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la inform. de 
interes public. Aceste au fost soluționate 
astfel: la 13 s-a răspuns favorabil ( la 7 s-au 
comunicat datele solicitate, iar în 4cazuri s-
au comunicat precizări cu privire la 
informațiile solicitate), iar în 4 situații 
petițiile au fost redirecționate, spre 
competentă soluț. unor alte instituții publice. 
 - Comp. Relații Publice a gestionat petițiile 
repartiz. spre soluționare astfel: 
Petiții primite: 158 
Rezolvate:  
 favorabil/parțial: 104 
 nefavorabil: 19 
 intern: 0 
 s-au comunicat precizări: 2 
 declinată competența: 6 
 clasate: 13 
 în curs de rezolvare: 16 

             Servicii publice comunitare în slujba cetăţeanului (permise, paşapoarte, înmatriculări). 

8. 

Verificarea şi validarea cererilor pentru eliberarea 
paşapoartelor cetăţenilor români cu domiciliul în ţară sau 
străinătate, depuse atât la ghişeu, cât şi a celor primite 
prin Direcţia Generală de Paşapoarte, de la misiunile 
diplomatice sau of. consulare ale României, din 
străinătate 

 IP Satu Mare 

- au fost validate/aprobate 2092 cereri 
paşapoarte temporare 
- au fost validate/aprobate 17490 cereri 
paşapoarte electronice 
- 6008 cereri primite de la misiunile 
diplomatice au fost validate/aprobate 

9. Eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare.   IP Satu Mare 

- au fost eliberate un nr. de 2053 
paşapoarte temporare 
- au fost eliberate 17575 paşapoarte 
electronice 

10. 
Primire dosare pentru înmatricularea vehiculelor  
  SPCRPCÎV Satu Mare 

Efectuat zilnic 
25.776 

11. Radierea vehiculelor conform legii.   SPCRPCÎV Satu Mare 4.387 
12. Primire dosare pt. eliberarea permiselor de conducere.   SPCRPCÎV Satu Mare Efectuat zilnic 
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13. Eliberarea/preschimbarea permiselor de conducere.   SPCRPCÎV SM 17.303 
14. Examinarea pers. (probă teoretică şi probă practică).   SPCRPCÎV SM 13.817 și 9.131 
            II. POLIȚIA ROMÂNĂ 

15. 

Creşterea siguranţei cetăţeanului prin sporirea fermităţii 
şi menţinerea sub control a  fenomenului: 

 infracţionalităţii stradale; 
  destructurarea grupărilor  infracţionale; 
  menţinerea sub control a  infracţionalităţii de mare 

violenţă.  

 IPJ Satu Mare 

- În per. ianuarie – dec.  au fost sesizate  
578  infracţiuni stradale 
La nivelul structurii de profil din cadrul 
unității se află în supraveghere 25 grupări 
infracționiste cu 92 membri.  
La nivelul inspectoratului  au fost sesizate 3  
infracțiuni de omor  și  2 tentative de omor. 
toate cu identific. autorilor și arestarea 
acestora. 

16. 

Intensificarea activităţilor de prevenire a criminalităţii în 
vederea reducerii numărului infracţiunilor comise în zona 
unităţilor de învăţământ. 
Derularea de proiecte/campanii de prevenire a delicvenţei 
juvenile şi a victimizării minorilor. 

 IPJ Satu Mare 

La nivelul inspectoratului  au fost înregistr. 4  
infracț. comise în incinta unității de 
învățământ.  
S-au derulat campanii, proiecte și programe  
de prevenire locale , astfel: 
1. Proiect ,,Alegeri sănătoase ” - prevenirea 
comportamentelor de risc asociate pe fondul 
consumului de subst. interzise    
2. Proiect - ”Prevenirea - o prioritate a 
tuturor ”- prevenirea victimiz. minorilor și a 
comportam. de risc pe fondul consumului de 
subst. interzise   
3. Proiect ”Gesturi simple îndeplinesc vise 
mari”–preven. delincvenței juvenile și susțin. 
tinerilor din cadrul centrelor de plasament  
4.Progr. ,,Decizii corecte și comportamente 
5. Proiectul ,,Eu și copilul meu!” (cu 
adresabilit. mamelor)- prevenirea victimizării 
minorilor și a delicvenței juvenile 
6.Program de interventie Safe choices - 
reintegrarea socială a pers. condamnate la 
pedepse privative și neprivative de libertate 
- infracțiuni asociate consumului de alcool  
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7.Proiect ”Gândurile unui adolescent” -între 
limite și perspective (preven. delincv. 
juvenile) 
8.Proiect ”Micul Pieton” – siguranța rutieră 
9.Proiect Dependența de vară- prevenirea 
victimizării minorilor 
10.Proiectul Suntem alături de tineri – 
mentorat si prevenirea delicventei juvenile 
11 Campanie națională  „Atingeri nedorite„ 
12. Campanie națională ”Foc de artificii„ 
13. Campanie națională dispariție minori 
14.Program de prevenire local In siguranța 
la volan, stop accidentelor rutiere 
15. Program Edumotivation 
16. Program local de literație ”Citește-mi 
100 de pove;ti” 
- au fost informate 8.125 persoane în 
cadrul a 346 activități de prevenire 

17. 
Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni pe linia prevenirii 
şi combat. fenomenului infracţional în domeniul armelor 
şi la regimul fondului cinegetic şi al protecţiei vânatului. 

 IPJ Satu Mare 
-Au fost organiz. 92 acțiuni, fiind const. un 
număr de 23 infracțiuni. 

18. Creşterea combativităţii în domeniul evaziunii fiscale şi a 
contrabandei  IPJ Satu Mare 

În  2021 s-au înregistrat: 
 26 dosare penale pentru evaziune fiscală 
  21 dosare pentru contrabandă. 
 Au fost soluţionate 66  dosare, din care: 
 47 evaziune fiscală 
 19 contrabanda. 
 Prejudiciul recuperat în cursul per. este 
în sumă tot. de 7.494,64 mii lei, din care: 
 2.876.260 în cauze de evaziune fiscală 
 160.510 în cauze de contrabandă 
 Într-un număr de 17 cauze penale s-a 
dispus trimiterea în judecată 23 inculpați; 
 In dosarele aflate în lucru s-a dispus 
efect. în continuare a urmăririi penale față 
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44 de per., respectiv: 
 28 persoane pentru săvârșirea 
infracțiunii de  evaziune fiscală 
 16 pers. pt. săvârșirea infracț. de 
contrabandă 

19. Creşterea gradului de siguranță rutieră.  IPJ Satu Mare 

- La nivelul jud. au fost înregistrate 296 
+60) evenimente rutiere soldate cu 30 morţi  
(+7), 81 răniţi grav (-4), 266 răniţi uşor 
(+64),  faţă de 2020. 

20. 

Intensificarea activităţilor de colaborare cu poliţia 
maghiară, prin desfăşurarea de acţiuni comune, pe 
teritoriul celor două judeţe (Satu Mare şi Szabolcs 
Szatmar Bereg) pentru reducerea victimizării rutiere, 
asigurării ordinii publice în zonele aglomerate. 

 IPJ Satu Mare 
- În luna iulie a.c., lucrători din cadrul IPJ 
Satu Mare-Biroul Rutier au efectuat o vizită 
de lucru în Austria-Viena. 

21. 
Prevenirea faptelor de corupţie și dezvoltarea unor 
mecanisme eficiente de identificare a fenomenelor de 
corupție. 

 IPJ Satu Mare 

- Prelucr. evenim. negative, a neajunsurilor 
const. cu ocazia contr. efect., precum şi 
prezent. cazurilor de corupţie instrumentate 
de D.G.A. 

22. 

Creşterea nivelului de pregătire teoretică şi profesională a 
cadrelor inspectoratului precum și consolidarea eticii 
profesionale a personalului.  
Reducerea deficitului de personal. 

 IPJ Satu Mare 

- Au fost desemnaţi responsabili cu preg. 
teoretică pe această temă. În această 
perioadă 18 de  poliţişti au participat, fizic, 
la cursuri  de pregătire, iar 24 de polițiști au 
participat la cursuri online. Au fost încadrați 
37 ofițeri si 19 agenți de poliție. 

23. 

Transparență în comunicarea publică și relația cu mass 
media precum și implementarea de campanii pentru 
reducerea riscului de victimizare a populației și a comiterii 
de infracțiuni. 

 IPJ Satu Mare 

Au fost transmise  către mass-med. 211 de 
recom. privind măs. pt. preven. infectării 
populației cu noul Coronavirus.  
Alte recomandări: 
- protecția animalelor 
- pe linie rutieră 
- furturi din locuință 
- alcool 
- viteză 
- vacanță în siguranță 
- școala în siguranță- prezența fizică la 
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școală a tuturor elevilor după pandemie 
- anti- bullying 
- anti-drog 
- comportament în trafic pe timp pe ploaie 

             Poliția Locală Satu Mare 

24. 

Fermitate în aplicarea prevederilor legale, cooperarea 
continuă cu celelalte structuri de ordine publică (Poliţia 
Română, Jandarmeria) şi schimbul permanent de 
informaţii pe domeniile de competenţă. 
Participarea la acţiuni comune pe linie de ordine publică 
(punctuale sau la diverse manifestări cultural-artistice şi 
sportive), circulaţie rutieră, evidenţa populaţiei, 
combatarea infracţiunilor stradale, etc. 
Acţiuni de informare a populaţiei cu privire la atribuţiile şi 
activitatea Poliţiei Locale Satu Mare. 

 Pol. Loc. Satu Mare 
 Pol. Mun. Satu 

bMare 
 IPJ  Satu Mare 
 I.J.J. ,,Gl.de 

bg.Ioniţă Borşan" 
SATU MARE 

- În 2021 au fost aplicate 15.108 sancţ. 
Contravenţ., din care 4.264  au fost cu 
avertisment şi 10.844 cu amendă, în valoare 
totală de 4.437,84 mii lei, pt. încălcarea 
normelor legale privind curăţenia 
municipiului, comerţul ilicit stradal, protecţia 
med. înconj., parcării ilegale etc. 
- s-a asigurat ordinea şi liniştea publică la 
sala de sport cu ocazia desfăş. a 18 meciuri 
de baschet și 38 meciuri de handbal, 
acţiunile desfăşurându-se fără probleme 
- s-a asigurat ordinea și liniștea publică 
cu ocazia desfăș. a 12 meciuri de fotbal; 
- au fost constat. 30 infracţiuni (pătrundere 
prin efracţie în imobil, furt, consum de 
etnobot., agres. fizică) pers. fiind predate 
Poliţiei Mun. pt. cont. cercetărilor 
- s-a menţinut ordinea şi liniştea publică cu 
ocazia desfăşurării manifest. ocazionate cu 
prilejul ,,Ziua Unirii Principatelor Române”, 
în fața bustului lui Alexandru Ioan Cuza; 
- s-au efectuat verificări pe liniile de 
transport în comun, sub aspectul verificării 
respectării prevederilor legale și a măsurilor 
de prevenire și control al infecțiilor, în 
contextul situației epidemiologice generate 
de virusul SARS-CoV-2. 
- cu ocazia verific. efectuate pe linia respect. 
preved. Legii nr.  55/2020, privind starea de 
alertă, poliţiștii locali au aplicat 1338 
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sancțiuni contravenționale din care 465 cu 
avertisment și 873 cu amendă în val. totală 
de 467 miilei. Au fost desfășurate acțiuni de 
verificare a pers. aflate în autoizolare sau 
izolate la domiciliu, nefiind constatate 
încălcări ale acestor interdicții; 

25. 

 Intensificarea activităţilor de patrulare pe sectoarele de 
competenţă precum şi concentrarea unui număr 
suplimentar de poliţişti în locurile cu risc sporit de 
infracţionalitate, în vederea cunoaşterii problemelor, 
prevenirii săvârşirii actelor antisociale, pentru creşterea 
continuă a gradului de siguranţă a cetăţenilor, 
combaterea traficului şi consumului de droguri.  
Asigurarea  ordinii şi pazei la următoarele instituţii: 
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor; Serviciul Public 
Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 
Simple; Serviciul Public Comunitar  Regim Permise de 
Conducere  şi Înmatriculare  a  Vehiculelor; Direcţia 
Impozite şi Taxe Locale Satu-Mare; Pasajul Coposu; 
Parcul Libertăţii; locurile de joacă amenajate pentru copii. 
Asigurarea şi protecţia transportului de valori monetare 
de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale Satu Mare şi SC 
Transurban SA. 

 Pol. Locală  Satu 
Mare 

 Centru  de 
Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere 
Antidrog 

 DGASPC Satu Mare 
 Cons. Jud. al pers. 

vârstnice 
 Pol.Loc. Satu Mare 

- S-a efectuat serviciul de patrulare pe 
fiecare din cele 5 sectoare din oraş pe 2 sau 
3 schimburi în funcţie de necesităţi şi 
posibilităţi pt. asigurarea liniştii şi ordinii 
publice în municipiu; 
- în perioada de iarnă, în cadrul misiunilor 
de patrulare efectuate pe raza mun. Satu 
Mare, s-a avut în ved. depistarea pers. fără 
adăpost în ved. preven. cazurilor de 
îmbolnăv. sau deces din cauza hipotermiei. 
-s-a patrulat în zona Piețelor alimentare, 
pentru combaterea actelor de tulburare a 
liniștii și ordinii publice, combaterea fen. de 
cerșetorie, depozit. deșeurilor  
- zilnic au fost verificate digurile râului 
Someș, pt. mențin. ordinii și curățeniei în 
aceste locuri precum și la locul de picnic. 
- în zonele sensibile ale orașului, s-a patrulat 
pt. descurajarea fenom. de prostituție, pers. 
surprinse fiind legitimate, sancț. contravenț. 
și îndepărt. din zonă. S-a asigurat prot. 
reprezentanţ. primăriei în cadrul acţ. spec. 
-a fost asigurat transportul de val. monetare 
zilnic de la D.I.T.L. la Trezorerie.  
- s-a asigurat paza şi ordinea publică la 
obiect. de interes local 
-au fost supravegheate terenurile de joacă. 

26. Executarea mandatelor de aducere a persoanelor cu 
domiciliul în Municipiul Satu Mare citate de instanţele de 

 Poliţia Locală  Satu 
Mare 

-au fost executate 253 mandate de aducere 
emise de instanţele de judecată, de Parchet 
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judecată,  sau I.P.J. Satu Mare  pe numele pers. care 

domiciliază în raza de compet. a Poliţiei Loc. 

27. 
Asigurarea unui climat de siguranţă a circulaţiei rutiere în 
municipiu. 
 

 Pol. Loc. Satu Mare 
 Serviciul Poliţiei 

Rutiere Satu Mare 

- au fost organizate  106  acţiuni în zona 
Pieţei de Vechituri şi Pieţei Auto, pentru 
fluidizarea traficului rutier 
- au fost aplicate 6.277 sancţ. contravenţ. 
din care 794 cu avertisment şi 5.48 cu 
amendă în val. 1.054,89 mii lei conduc. auto 
care au oprit autovehiculele în alte locuri 
decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, 
pe terenuri dest. spaţiului verde, în zone cu 
regim de rezervare, ori au blocat accesul în 
parcare, curţi, nu au respectat regulile de 
circulaţie publică pe drumurile publice, etc. 
Au fost ridicate 815 autoturisme staț. 
neregulamentar,  
-atenție deosebită s-a acordat depistării 
vehiculelor de mare tonaj care circulă pe 
străzile din municipiu, 236 conducători auto 
care nu dețineau autorizație de tranzit, fiind 
sancț. contravenț.; 
- s-a intervenit la mai multe evenimente 
rutiere petrecute pe străzile din municipiul 
Satu Mare, acordând sprijin Poliției Rutiere, 
în fluidizarea traficului în zonă;  

28. 

Asigurarea luării măsurilor legale pe domeniul salubrizării 
şi protecţia mediului 
Activităţi de constatare cu privire la controlul disciplinei în 
construcţii. 
Urmărirea activităţii de verificare şi control la unităţile 
comerciale din municipiu. 

 
 Pol. Loc. Satu Mare 

- zilnic au fost verificate digurile râului 
Someș, pt. menț. ordinii și curățeniei în 
aceste locuri precum și la locul de picnic. 
-pentru neîntreţin.  curăţeniei, conservarea  
şi  prot.  mediului  înconjurător au fost 
aplicate681 sancţiuni contravenţionale; 
-s-au desfăș. acțiuni în ved. depistării 
terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, 
ocazie cu, care au fost aplícate 34 sancțiuni 
contravenționale propriet. sau deținătorilor 
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de terenuri acordându-li-se termen pentru 
efectuarea lucrărilor de întreținere. 
-în zilele de miercuri şi duminică au fost 
întreprinse activităţi pt. combat. comerţului 
stradal neautorizat din zona Pieţei de 
Vechituri, pers. care aveau expuse mărfuri 
pe trotuare fiind îndrum. în incinta pieţei 
- în conf. cu prevederile Legii nr. 421/2002 
privind regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând dom. public sau privat al statului 
ori al unit. administrativ-teritoriale, au fost 
identific. 198 vehicule, fiind aplicate somaţii, 
120 au fost ridicate de către proprietari, iar 
68 sunt în lucru.  
- a fost pusă în aplic. Disp.primarului de 
ridicare a vehic. fără stăpân sau abandonate 
pe terenuri aparţinând dom. public sau 
privat al statului ori al unităţii administrativ-
teritoriale, au fost ridicate 13 astfel de 
autoveh. și depozitate în locul spec. amenaj. 
din incinta SC Transurban S.A. Satu Mare; 

29. 

Intensific. prezenţei patrulelor în zona unit. de 
învăţământ arondate. 
Contactul permanent cu unităţile de învăţământ prin 
intermediul cadrelor didactice  
Participarera cu personal desemnat şi mat.educative la 
proi. educaţ. 
Combaterea delicvenţei juvenile şi a violenţei domestice, 
respectarea normelor de convieţuire, prevenirea asupra 
abuzurilor sexuale cu minori şi a pedofiliei. 

 Poliţia Locală  Satu 
Mare 

 Unităţi şcolare şi 
preşcolare 

- s-a patrulat în perimetrele  unit. școlare 
arondate instituţiei noastre, în vederea 
menţinerii ordinii şi liniştii publice, preven. 
act. de violenţă şi descuraj. comiterii unor 
fapte antisociale, sit. apărute fiind soluţion. 
- în 13.09.2021, cu ocazia începerii noului an 
școlar, polițiștii locali au acționat pt. preven. 
comiterii de fapte antisociale, a actelor de 
tulburare a ordinii și liniștii publice, precum 
și de fluidiz. a traficului rutier. 

30. 
Preven. şi combaterea excluziunii sociale a pers. 
vulnerabile din Satu Mare 
Identificarea persoanelor defavorizate, marginalizate; 

 Poliţia Locală Satu 
Mare 

 SPAS 

- în conf. cu prev. Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat şi în baza 
Protocolului de colab. încheiat cu Serviciului 
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punerea în legalitate a acestor categorii de persoane; 
consilierea  acestora; identificarea potenţialilor beneficiari 
de ajutor social; supravegherea persoanelor care 
beneficiază de ajutor social   în timpul prestării 
activităţilor în folosul comunităţii. 
Supravegherea persoanelor şi minorilor condamnaţi care 
urmează să presteze o activitate nerenumerată într-o 
instituţie de interes public impus de către instatanţa de 
judecată. 
Identificarea persoanelor care apelează la mila publică; 
consilierea acestora în vederea reintegrării în societate; 
punerea în legalitate a celor care nu posedă ori şi-au 
perdut actele de identitate; sesizarea organelor abilitate 
şi măsuri de protecţia minorilor cerşetori .      

 IJJ 
 IPJ 
 DGASPC 
 Serviciul de 

Probaţiune 

Public de Asistenţă Soc., pe raza mun. Satu-
Mare au fost desfăşurată 53 acţiuni cu 
beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea 
cadrelor de spec. a respectivului serviciu, 
prin care s-au executat activit. în folosul 
comunităţii ce constau în curăţirea 
depozitărilor ilegale de deşeuri din dif. locaţii 
din mun. Satu Mare, unde s-au strâns 37 m. 
cubi de resturi menajere, la care au part. în 
medie 4 pers. bene. de ajutor social. 
-s-au desfăş. acţ. de depistare a persoanelor 
care apelează la mila publică pe raza 
municipiului Satu Mare şi de combatere a 
acestui fenomen, fiind depistate 2.277 de 
cazuri, s-au aplicat 899 sancţ. contravenţ.; 

31. 

Instruirea permanentă a personalului pentru o cunoaştere 
temeinică a legislaţiei aplicării corespunzătoare a actelor 
normative în teren; 
Perfecţionarea poliţiştilor locali rutieri pentru aplicarea 
legislaţiei specifice dom. circulaţiei pe drumurile publice 
Cursuri de pregăt. profesională, testare lunară şi anuală;  
Pregătirea tematicilor zilnice de instruire şi prelucrarea 
acestora;  
Efectuarea periodică a şedinţelor de tragere în scopul 
formării şi perfecţionării deprinderilor privind mânuirea 
corectă a armei în condiţii şi situaţii complexe. Program 
de pregătire fizică specifică. 
Asig. cond. de promovare a personalului conform legii. 

 Poliţia Locală  Satu 
Mare 

- la intrarea în serviciu se prelucrează zilnic 
teme de pregătire profesională şi de 
legislaţie cu presonalul care intră în schimb 

 

32. 
Controlul în teren a poliţiştilor locali, stimularea acestora 
prin acordarea de recompense pentru iniţiativă şi 
rezultate obţinute 

Poliţia Locală 
Satu Mare 

- s-au efectuat controale cu privire la 
activitatea personalului din subordine astfel: 
- director general –148 controale 
- director  Ordine Publică –75 controale 

33. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în conformitate cu 
legislaţia în vigoare pentru asigurarea securităţii şi 
sănătăţii la locul de muncă.  

Poliţia Locală  
Satu Mare 

- în cadrul şedinţei Comit. pt. Sănătate şi 
Securitate în Muncă, au fost dezbătute şi 
aprobate următoarele: 
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Asigurarea echipamentului specific. 
Asigurarea funcţionării optime a mijloacelor de 
comunicare conform protocolului încheiat cu  
Inspectoratul de Poliţie al Jud. Satu Mare  

- raportul anual al angajatorului cu privire la 
securitatea şi sănătatea în muncă la Poliţia 
Locală Satu Mare pentru 2020; 
- raportul anual al medicului de medicină a 
muncii cu priv. la testarea şi verific. 
medicală a angajaţilor. 
- prezentarea testărilor de verificarea 
cunoştinţelor în dom. SSM ale angajaţilor 
- analiză şi propuneri privind politica de 
securitate şi sănătate în muncă şi planul de 
prevenire şi protecţie, conf. Regulam. intern 
sau regulam. de organiz. şi funcţionare; 
- s-au luat măsuri de angajator pt. protejarea 
lucrătorilor și împotriva răspând. COVID 19  

         III. JANDARMERIA ROMÂNĂ 

1. 
Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin 
întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică în 
zona de competenţă. 

IJJ SATU MARE 

- În per. de referinţă efectivele unităţii au 
participat la un număr de 483 misiuni de 
patrulare independent cu folosirea unui nr. 
de 3.486 jandarmi (în localităţile Satu Mare, 
Negreşti  Oaş, Carei şi Tăşnad) şi 1.049 
misiuni de patrulare în sistem integrat cu 
Poliția, cu folos. a  3267  jandarmi. 

2. 
Asigurarea ordinii publice la  manifestaţiile  organizate şi 
desfăşurate  în judeţul Satu Mare. 

IJJ SATU MARE 

-În 2021, au fost asigurate măsuri de ordine 
şi siguranţă publică la 244 manifestări 
cultural artistice, de protest, religioase, 
sportive, și alte acțiuni cu folosirea unui nr. 
de 1.340 jandarmi. 

3. 
Apărarea avutului public şi privat, paza obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor. IJJ SATU MARE 

Au fost planificate şi executate măsurile 
specifice pe acest segment de activitate 
conform prevederilor legale în vigoare la 
toate obiectivele repartiz. unităţii 

4. Asigurarea protecţiei transporturilor  de produse cu 
caracter special, de bunuri şi valori. 

IJJ SATU MARE 
Au fost planificate şi executate măsurile 
specifice pe acest segment de activitate 
conform prevederilor legale în vigoare. 

5.  IJJ SATU MARE Au fost planificate şi organizate 2026 acţiuni 
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Prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-
19. 

punctuale cu un număr de 6606 jandarmi 

6. 
Dezv. şi consolidarea sist. integrat de patrulare 
intercomunală poliţie-jandarmerie pt. creşterea eficienţei 
în combat. faptelor antisociale în comunităţile rurale. 

IJJ SATU MARE 
Au fost organizate şi executate 900  misiuni 
în sistem integrat în mediul rural cu folosirea 
unui număr de 2045 jandarmi. 

         IV. SERVICIUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

1. 
Prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a 
infracționalității transfrontaliere în zona de competenţă. 

 Structurile P.F. din 
jud. Satu Mare 

- au fost cons. 567 infracţiuni cu 831 pers. 
implicate din care: 222 infracţiuni de trecere 
ilegală a frontierei de stat, 9 infracț. de 
trafic de migranţi, 75 contrabandă și fraude 
vamale, 68 la regimul circulaţ. pe drumurile 
publice, 147 fals şi uz de fals, trafic internaţ. 
cu autovehicule furate, 17 contra sănătății 
publice, 3 dreptul proprietății intelectuale, 2  
deținere de droguri, 10 alte infracțiuni  . 
-au fost confiscate/ridicate în ved. confiscării 
/continuării cercetărilor bunuri în val. totală 
de 5.701,5 mii lei din care principalele 
descoperiri au fost : 219.055 pach. de ţigări 
în val. de 2.513,8 mii lei, 517 kg tutun vrac 
și tutun narghilea în val.de 66 mii lei , 21 
autoturisme în val. de 1.190,8 mii lei, 5 
microbuze în val. de 123,5 mii lei,  3 metri 
cub de lemn  în val. de 1.127 lei, 46 buc. 
mat. pirotehnice în val. de 150 lei, 69 buc. 
parfum în val. de 13.800 lei, 365 litri alcool 
în val. de 9.438 lei, 1 tractor în valoare de 3 
mii lei, 2 buc. valută falsă de 492 lei, 2 
grame cannabis, 111 buc. recipiente agent 
refrigerant în val. de 10,7 mii lei, 
componente IT și telefoane mobile în de 
1.744,4 mii lei, 62 buc. articole vestimentare 
de 8.550 lei și alte bunuri de 15,8 mii lei . 

2. Dezvoltarea cooperării interinstituţionale prin 
îmbunătăţirea schimbului de date şi informaţii și prin 

 Structurile P.F. din 
jud. Satu Mare 

Au fost desfăşurate 840 misiuni comune cu 
celelalte structuri şi instituţii cu atribuţii în 
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desfasurarea de acțiuni comune cu celelalte structuri cu 
atribuţii în gestionarea aspectelor legate de prevenirea și 
combaterea migratiei ilegale si infractionalitații 
transfrontaliere. 

gestion. aspectelor legate de combaterea 
migraţiei ilegale și a infracţionalităţii 
transfrontaliere, mentinerea ordinii publice. 

3. 

Asigurarea controlului frontierei de stat conform 
Regulamentului  2016/399, al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii 
privind regimul de trecere a frontierelor de către 
persoane (Codul frontierelor Schengen). 

 Structurile P.F. din 
jud. Satu Mare 

Traficul de persoane şi mijloace de transport 
prin punctele de trecere a frontierei din 
judeţul Satu Mare:  
 persoane  –  intrare 1.371.338 ; 
                   -  ieșire 1.368.328.  
 mijloace de transport  - intrare 562.205; 
                                   - ieșire 542.243. 

4. 

Organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a activităţii 
de relaţii cu publicul, informarea opiniei publice cu privire 
la activitatea I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei şi menţinerea 
unei imagini favorabile a instituţiei . 

 Structurile P.F. din 
jud. Satu Mare 

Au fost soluționate 35 petiții și au fost 
primiţi în audienţă 27 cetăţeni. 
Au fost transmise mass-media comunicate 
de presă / ştiri prin care au fost mediatizate 
activităţile şi rezultatele structurilor P.F.R. 
din jud. Satu Mare, în urma cărora au fost 
publicate în presă 373 de articole. 

5. 

Intensificarea cooperării bilaterale cu structurile similare 
din  Ucraina şi Ungaria în domeniul managementului 
frontierei comune şi combaterii criminalităţii 
transfrontaliere. 

 Structurile P.F. din 
jud. Satu Mare 

- au avut loc 101 de întrevederi de frontieră 
cu autorităţile similare din Ungaria şi 
Ucraina care au vizat schimbul de date şi 
informaţii, predare-primire pers., sedinţe de 
cooperare, întâlniri de lucru. 
- au fost executate 17 misiuni comune cu 
autoritățile similare din Ucraina. 

         V. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

1. 
Derularea în parteneriat cu Consiliul Judeţean Satu Mare 
a  unor  programe de  achiziţionare de echipamente 
pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă.  

 ISU Satu Mare 
În curs de achiziționare costum de protecție 
tip NOMEX și centură de siguranță (brâu). 

2. 

Îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii asistenţei medicale 
de urgenţă în faza prespitalicească, la standarde cât mai 
înalte prin continuarea pregătirii subofiţerilor operativi în 
a doua specialitate ca paramedici, a personalului cu 
atribuţii de comandă, coordonare şi control în gest. 
situaţiilor de urgenţă, dom. acordării primului ajutor de 

 ISU Satu Mare 
Nu au fost executate cursuri în contextul 
măsurilor impuse de pandemia determinată 
de SARS Cov 2. 
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bază. 

3. 
Asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării 
inspectoratului  şi respectarea legalităţii în repartizarea şi 
cheltuirea acestora. 

 ISU Satu Mare 
Au fost asigurate fondurile nec.  funcţionării 
inspectoratului şi a fost respectată 
legalitatea în repartiz. şi cheltuirea acestora 

4. 

Asigurarea tehnico-materială, administrativă, de achiziţii 
publice, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi de 
constituirea rezervelor necesare desfăşurării intervenţiilor 
specifice urgenţelor din competenţa inspectoratului. 

 ISU Satu Mare 

-Asigurarea tehnico-mat., administrativă, de 
achiziţii publ., prot. mediului, supraveghere 
tehnică şi  constituirea rezervelor necesare 
desfăşurării intervenţ. specifice urgenţ. din 
comp. inspectoratului s-a făcut  cu 
respectarea  legislaţiei în vig. 

5. Asigurarea mentenanţei tehnicii de intervenţie.  ISU Satu Mare 
41   –  revizii tehnice de gr. I; 
24  –  revizii tehnice de gr. II; 
89  –  revizii uzuale; 

6. 

Atragerea sprijinului consiliilor locale, în special din 
localităţile unde sunt înfiinţate subunităţi – Satu Mare, 
Carei, Negreşti Oas, Tăşnad, Turţ, pt. îmbunătăţirea 
dotării acestora şi implicit creşt. gradului de siguranţă a 
cetăţenilor. 

 ISU Satu Mare - 

7. 

Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă la 
nivel local, activităţi de control la unităţile administrativ 
teritoriale ale judeţului, asigurarea participării în mai 
mare măsură la cursurile organizate în centrele zonale a  
personalului cu responsabilităţi la nivel local şi activităţi 
preventive menite să contribuie la creşterea gradului de 
operaţionalizare a serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă, reducerea nr. de incendii la gospodăriile şi 
locuinţele populaţiei şi a factorilor de risc, a celor specifici 
dezastrelor naturale. 

 ISU Satu Mare 

a. Au fost executate controale la: 
 2 municipiu; 
 4 orașe 
 59 comune; 
 63 controale la SVSU 
 2 controale la SPSU 
 107 informări preventive. 

 b. Au fost organizate 80 puncte mobile de 
informare preventivă la sediile comitetelor 
locale pt. situaţii de urgenţă/ primării. 

8. 

Desfăşurarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă, la instituţii publice, operatori economici cu risc 
mare şi foarte mare de incendiu, la obiective în care se 
desfăşoară activităţi socioeconomice şi culturale la care 
participă un număr mare de persoane sau la care, cu 
prilejul activităţilor anterioare, au fost depistate deficienţe 
grave şi/sau numeroase în aplicarea legislaţiei specifice.  

 ISU Satu Mare 
Au fost executate  controale, la: 
 391 – operatori economici; 
 258  – instituţii; 
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9. 

Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără 
autorizaţie de securitate la incendiu/ protecţie civilă, 
planificare şi desfăşurare activităţi preventive specifice 
constând în analize de documentaţii în vederea emiterii 
avizelor/autorizaţiilor/acordurilor, controale la obiective 
aflate în faza de investiţie, urmărirea îndeplinirii măsurilor 
de securitate la incendiu şi protecţie civilă cuprinse în 
documentaţiile de proiectare, executarea de controale 
tematice preponderent la operatori economici şi instituţii 
care funcţ. fără autorizaţie de securitate la incendiu. 

 ISU Satu Mare 

Au fost emise: 
 87 – avize de securitate la incendiu/  
 1- protecţie civilă; 
 31 -  autorizaţii de securitate la 

incendiu. 

10. Şefii celulelor de urgenţă de la op. ec. sursă de risc.  ISU Satu Mare Organizată în l aprilie, au participat 36 pers. 

11. 
Personalul clerical şi cel asimilat  al cultelor recunoscute, 
care are atribuţii de conducere la niv. obiectivelor de cult 
religioase/ parohiale. 

 ISU Satu Mare 
Organizată în luna aprilie, au participat 6 
persoane. 

12. 
Şefii serviciilor publice voluntare pentru situaţii de 
urgenţă 

 ISU Satu Mare 
Organizată în luna aprilie și noiembrie  au 
participat  45 pers. 

13. Şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.  ISU Satu Mare Organiz. în apr. și noi.- au particip. 16 pers. 

14. 
Şefii centrelor operative/Cadre tehnice / inspectori de 
prot. civilă. 

 ISU Satu Mare Organizată în august, au participat 51 pers. 

15. 
Administratorii / conducătorii instituţiilor/ operatorilor 
economici care desfăşoară activităţi specifice în zona de 
competenţă a ISU. 

 ISU Satu Mare 
Organizată on-line, în luna septembrie, au 
fost distribuite temele de pregătire către 45 
de op.ec. din jud. Satu Mare. 

16. Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.  ISU Satu Mare Organizată în sept., au participat 43 pers. 

17. Conducătorii, directorii de unităţi / instituţii de 
învăţământ. 

 ISU Satu Mare 
Organizată în luna noiembrie, au participat 
130 persoane. 

18. 
Conducătorii operatorilor economici sursă de risc, incluşi 
în PAAR. 

 ISU Satu Mare 
Organizată în luna octombrie, au participat 
40 persoane. 

19. Cadre tehn./Inspector de prot. civilă prestatori de servicii  ISU Satu Mare Organiz. în noi., au participat 51 persoane. 

20. 
Executarea exerciţiilor de înştiinţare, alarmare, evacuare 
în situaţii de urgenţă pentru creşterea timpilor de reacţie 
a populaţiei şi a autorităţilor implicate. 

 I.S.U. Satu Mare 
Neexecutate în contextul măsurilor impuse 
de pandemia determinată de SARS Cov 2. 

21. 
Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în 
situații de urgență 

 Consiliul  Judeţean 
Satu Mare 

 Inspectoratul pentru 

- A fost elaborată documentația pt. 
atribuirea contr. de proiectare, asistență 
tehnică din partea proiectantului  și execuția 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Entitatea implicată 

în realizare 
Realizări 2021 

0 1 2 3 
situații de urgență 
”Someș” al Județului 
Satu Mare 

 

lucrărilor. 
A fost publicat în SEAP anunțul de 
participare pentru licitația de proiectare și 
execuție. S-a realizat achiziția servicilor de 
dirigenție de șantier. S-a elaborat Proiectul 
tehnic, DTAC și s-au obț. avizele necesare. 

          VI. SERVICIUL JUDEŢEAN ANTICORUPŢIE SATU MARE 

1. 
Evaluarea dinamicii situaţiei operative în vederea stabilirii 
de măsuri specifice pentru gestionarea eficientă a 
problematicii din competenţă.  

 Serviciul Judeţean 
Anticorupţie Satu 
Mare 

S-a desfăşurat conform programului de 
activităţi a serviciului. 

2. 

Realizarea de activităţi de prevenire (informare, instruire) 
destinată structurilor/domeniilor/personalului vulnerabile 
la corupţie, conform OMAI nr. 62/2018 privind 
organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a 
corupției și de educație pentru promovarea integrității la 
nivelul Ministerului Afacerilor Interne. 

 Serviciul Judeţean 
Anticorupţie Satu 
Mare 

În perioada de referinţă, s-au desfășurat în 
total 93 informări şi instruiri cu caracter 
preventiv în rândul lucrătorilor ministerului, 
la care au participat 975 lucrători M.A.I. de 
la diferite eşaloane decizionale, dintre care: 
 pers. care deţin funcții de cond.  277  
 lucrători M.A.I. care deţin funcţii de 
execuţie 698; 

3. 
Instruirea/informarea  consilierilor pentru integritate şi a 
membrilor grupurilor  de lucru  nominalizaţi de  către 
struct. M.A.I. din judeţ  

 Serviciul Judeţean 
Anticorupţie Satu 
Mare 

În per. de referinţă au avut loc  4 instruiri 
ale consilierilor de integritate si ale 
grupurilor de lucru, cu particip. a 50 pers.            

4. 

Gestionarea activităţii de relaţii cu publicul a serviciului şi 
asigurarea relaţionării acesteia cu unităţile Ministerul 
Afacerilor Interne, societatea civilă, comunităţile locale, 
cetăţenii şi structurile statului de drept. 

 Serviciul Judeţean 
Anticorupţie Satu 
Mare 

În perioada de referință au fost întocmite  6 
comunicate de presă 

5. 
Organizarea şi asigurarea primirii, înregistrării, soluţionării 
şi evidenţei petiţiilor şi apelurilor Tel-Verde, la nivelul SJA 
Satu Mare. 

 Serviciul Judeţean 
Anticorupţie Satu 
Mare 

Au fost înregistrate şi soluționate 24 petiţii. 
Au fost  înregistrate şi soluționate  5 apeluri 
tel-verde. 

6. 
Organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă 
la nivelul SJA Satu Mare (planificarea, primirea, 
înştiinţarea şi evidenţa cetăţenilor). 

 Serviciul Judeţean 
Anticorupţie Satu 
Mare 

În perioada supusă analizei a fost primită în 
audiență 1 pers. 

7. 
Consilierea cetăţenilor care se adresează instituţiei în 
problemele generale sau specifice de relaţii cu publicul. 

 SJA  Satu Mare 
În 2021, au fost consiliate 8 pers. în afara 
progr. de audiență. 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Entitatea implicată 

în realizare 
Realizări 2021 

0 1 2 3 
        VII. CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG 

1. 

Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului 
local integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu 
evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, 
proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate 
de prevenire implementate în şcoală, familie şi 
comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, 
atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în 
vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce 
au ca finalitate integrarea socială 

 Centrul de 
Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere 
Antidrog Satu Mare 

Prevenirea în şcoală:  
- nr. proiecte, camp. naţionale şi locale: 12 
- nr. activităţi: 634 
- nr. beneficiari: 6772 
Prevenirea în familie: 
- nr. proiecte: 1 
- nr. activităţi: 24 
- nr. beneficiari: 574 
Prevenirea în comunitate: 
- nr. proiecte: 6 
- nr. activităţi: 70 
- nr. beneficiari: 551 
Sesiuni de formare suţinute cu specialişti: 
- cursuri de formare: 5 
- nr. cadre didactice formate: 81 
Serv. de asistenţă medicală, psihologică şi 
socială a consumat. de droguri: 23 inform., 
15 eval., 62 intervenţii individ., 33 şedinţe 
management de caz,  14 solicit. de evaluăre 
DIICOT,  2 cazuri de urgenţă 
Protocoale şi acorduri înch.: 6 

CAP. 17 MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE - SE MONITORIZEAZĂ DE CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI 
 CAP.18.  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

1. 

Creşterea mobilităţii geografice a forţei de muncă la nivel 
european prin dezvoltarea structurii şi serviciilor oferite 
de AJOFM Satu Mare prin reţeaua EURES, precum şi 
îmbunătăţirea activităţii de implementare a 
regulamentelor europene în domeniul coordonării 
sistemelor de securitate socială, în special a prevederilor 
referitoare la şomaj:  
– Facilitarea liberei circulatii a cetatenilor romani in scop 
de munca prin fructificarea tuturor oportunitatilor de 
oupare;  
– Oferirea de informaţii generale referitoare la mobilitatea 

 AJOFM Satu Mare 

În 2021 s-au înregistrat în evidențele AJOFM 
Satu Mare 48 pers. benefic. de indemnizație 
de șomaj în țările UE, pers. care până la o 
per. max. de 3 luni pot căuta loc de muncă 
în oricare din țările UE . 
- Pentru aceasta sunt afișate la sediul 
AJOFM Satu Mare și comunic.  în presa loc., 
loc. de muncă vacante prin rețeaua EURES. 
- Au fost public. în presă 44 de comunicate 
cu privire la loc. de muncă vacante din 
străinătate, inform. cu privire la regimul de 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Entitatea implicată 

în realizare 
Realizări 2021 

0 1 2 3 
în statele europene;  
– Servicii EURES pentru persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă/persoane care vor să îşi schimbe locul de 
muncă/lucrători mobili;  
– Servicii EURES pentru angajatori;  
– Campanii de informare şi comunicare pentru angajatori 
şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă cu 
privire la serviciile EURES. 

securit. socială a salariaților cetățeni români 
care lucrează în UE, au angajator care nu 
are sediul social ori reprezent. pe terit. 
României și care se pot asigura în sistemul 
asig. pt. șomaj din România, pt. aceasta vor 
încheia un contract de asigurare pt. șomaj, 
cu agenția pentru ocuparea fortei de muncă 
în a cărui rază terit.  își au după caz, 
domiciliul sau reședința.   

 
 

 
 

ANEXA 1 
 

Nr. 
crt. 

CONTINUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ÎN UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII ŞI DOTĂRII ACESTORA  Stadiu 

1.  Înființare centru educațional multifuncțional p-ta Anghel Saligni Satu Mare Program 2021-2023 
2.  Modernizarea clădirii la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare Program 2021-2025 
3.  Mansardare imobil situat pe str.Constatin Brâncoveanu, nr.6 Satu Mare Program 2021-2023 

4.  
Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic și de laborator pentru unitățile de 
învățământ în Orașul Ardud, jud. Satu Mare 

Proiect depus pe Fondul de Dezv. și 
Investiții (FDI)  

5.  
Reabilitare termo-energetică liceu tehnologic Ardud, corp b si c, str. Mihai Viteazu, nr. 
2/a, oraș Ardud , jud. Satu Mare 

Depus la AFM -Progr. privind creşt. 
eficienţei energetice şi gest. 
inteligentă a en. în clădirile publ. 

6.  
Reabilitare termo-energetică școala gimnazială Mădăras, nr. 48/a, oras Ardud , jud. 
Satu Mare 

Depus la AFM -Progr. privind creşt. 
eficienţei energetice şi gest. 
inteligentă a en. în clădirile publ. 

7.  
Reabilitarea și modernizarea liceului tehnologic ,,George Barițiu,, Livada S-a întocmit DALI. S-a depus cererea 

de finanțare la AFM. 
8.  Dotare laborator- Liceului Tehnologic din oraşul Tăşnad Propunere de proiect 

9.  
Achiziția de echipamente de protecție și dezinfecție în vederea desfășurării activității 
didactice pentru gestionarea situației de pandemie în orașul Tășnad 

Cerere de finanțare depusă  POIM. 
Proiect selectat pentru finanțare 

10.  Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare și a altor echipamente/dispozitive Cerere de finanțare depusă    POC. 
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electronice în orașul Tășnad Proiect admis după evaluarea 
tehnico-financiară. 

11.  
Reabilitare termo-energetică la Şcoală Andrid corp clădire A si B S-a întocmit SF. S-a depus la AFM, 

pe Progr. de efic. energetică a 
clădirilor publice. 

12.  Înfiinţarea unui centru After School, comuna Apa Propunere proiect 
13.  Construire „Școală clasele 0 - IV”, în comuna Apa, localitatea Apa,  Se va obtine finantare prin CNI 

14.  
Amenajare curte școala cls. V-VIII cu alee pavată, băncuțe, coșuri de gunoi, 
executare groapă cu nisip (Botiz) 

Finalizat 

15.  
Modernizare si reabilitare clădiri școala gimnaziala Fenyi Istvan – Căpleni, corp A si B 
in comuna Căpleni, județul Satu Mare 

Depus la PNDL2-neeligibil. Înaintat 
spre reactualizare. . Proiect depus 
spre a fi finanțat prin AFM. 

16.  Reabilitare și dotare școală în localitatea Cehal, comuna Cehal, jud. Satu Mare 
Cerere dep. MDRAP pt. a fi finanțat 
prin PNDL II . Nu a fost aprobat. 

17.  Reabilitare și dotare școală în localitatea Cehăluț, comuna Cehal, jud. Satu Mare 
Cerere depusa MDRAP pt. PNDL II. 
Nu a fost aprobat. 

18.  

Dotarea unităţilor de învăţământ din Comuna Doba pentru asigurarea accesului 
elevilor la procesul de învăţare în mediul online 

Solicitare de finan. prin Progr. 
Operaţ.  Compe. Axa prioritară 2 – 
Tehn. Inform. şi Comunicaţ. (TIC) 
pt. o economie digitală competitivă 
Prioritatea de investiții 2c – M2.3.3. 
Acceptat în et. de verific. a conform. 
administrative şi eligibilităţii. 

19.  Reabilitarea termică a școlilor și a clădirilor aflate în administrarea comunei Halmeu Propunere de proiect 

20.  
Lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea cerințelor de securitate la incendiu 
pentru Școala gimnazială Giurtelecu Hododului , comuna Hodod , județul Satu Mare 

Cerere de finanțare depusă la 
MDRAP spre a fi inclus în PNDL II. 
Nu este inclus la finanțare 

21.  

”Imbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-
educație la Școala Primară ”Dr, Ștefan Vonhaz” Petrești, județul Satu Mare”  

Contract de finanț. semnat între Șc. 
Primară Dr. Ștefan Vonhaz” Petrești 
și Autorit. pt. Digitalizarea României, 
în calit.de organism intermed. pentru  
Progr. Operaț. de Competitivitate 
S-a inițializ.proced. de achiziție publ. 
pt. încheierea contractelor de furniz. 
Au fost încheiate 2 contr. de achiziții 
publice de furniz. în urma finalizării 
proced. simplificate. 

22.  Construire școală nouă cu 12 săli de clase Pir Inclusă pe lista de proiecte la CNI 
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23.  
Extindere cu Corp Nou și reabilitare și dotare Școala Gimnazială existentă din 
Comuna Pişcolt, județul Satu- Mare 

Depusă cerere de finanţare la MDRAP 
pentru a fi inclus in PNDL II. Nu s-a 
obţinut finanţare. 

24.  Școală cu 16 săli de clasă, atelier școală şi sală de gimnastică, comuna Porumbeşti Propunere de proiect 
25.  Lucrări de instalații  de stingerea  incendiilor la Școala Gimnazială Săcășeni Realizat 100%. Finalizat. 

26.  
Reabilitare și dotare Şcoala Gimnaziala Tiream, loc. Tiream, comuna Tiream, județul 
Satu Mare  

Depus solicitare finanţare in 2017 
prin PNDL II. Nu a fost aprobat 

27.  
Reabilitare și dotare „Şcoala Primara Vezendiu” în satul Vezendiu, comuna Tiream,  Depus solicitare finanţare in 2017 

prin PNDL II. Nu a fost aprobat. 
28.  Construire toalete școală (Vama) S-a finalizat Proiectul tehnic.  

29.  
Construire creșă 140 de locuri Vetiș Faza elab. SF. Solicitare transmisă 

MDLPA și CNI pt. PNRR. 
30.  Extindere clădire școală gimnazială Vetiș Faza elaborare SF 

31.  
 
Achiziționare autobus școlar 32 de locuri Vetiș 

Solicitare transmisă Inspect. Școlar și 
Inst. Prefectul județ Satu Mare 

 Reabilitarea școlilor proiecte care nu au fost depuse la ISJ şi intenționează să depună pe POR 

32.  Reabilitare şcoală Dindești corp clădire B” Andrid 
S-a întocmit studiul de fezabilit. 
Se solicită înscrierea într-un progr. 

33.  Reabilitare Şcoală Andrid corp clădire B” 

S-a întocmit SF. Se solicită înscrierea 
într-un program. S-a reabilitat 
interiorul clădirii  S-a reparat exter. 
clădirii. S-a reabilit. acoperișul clădirii  

34.  Reabilitare Şc. Gen. cls. I-IV Apa Propunere de proiect 
35.  Reabilit., modernizare și dotare Șc. Generală Pișcari, com. Terebești, jud. Satu Mare În implementare 
36.  Reabilitare clădire școala Gelu (Terebești) Propunere de proiect  
37.  Realizare și dotare creșă în comuna Terebești Propunere de proiect  
38.  Reabilitare Şcoală cu cls. I-IV din Viile Satu Mare str. Principală nr. 30 Studiu de fezabilitate 

 Proiecte depuse pe POR  

39.  
Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7   (Satu Mare)                          Proiect în stadiu de implementare 

prin Progr. Operațional Regional 
(POR) 2014-2020   Realizat: 65% 

40.  

Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr. 29 și Creșa Punguța cu doi bani 
(Satu Mare)                                           

Proiect în stadiu de implementare 
prin Progr. Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, Axa 4. Sprijinirea 
dezv. urbane durabile, Prioritatea de 
investiţii 4.4.       Realizat: 95% 

41.  Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii Proiect în stadiu de implementare 
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Gimnaziale nr. 1 Carei prin Progr. Opera. Regional (POR) 
2014-2020, Axa 10.1   Realizat  40% 

42.  
Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Negrești-Oaș - Corp A din 
localitatea Negrești-Oaș 
 

Proiect depus pe POR 2014-2020, 
Axa prioritară 13.1.  Realizat 100%. 
Finalizat 

43.  Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic I.G. Andron -Corp principal, Corp 
A, Corp B, Atelier alimentație publică, din localitatea Negrești-Oaș 

Proiect depus pe POR 2014-2020, 
Axa prioritară 13. Realizat 98% 

44.  Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.1 din localitatea Negrești-Oaș 
 

Proiect depus pe POR 2014-2020, 
Axa prioritară 13.1.Realizat 27 % 

45.   Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.3 - Sala Sport din localitatea 
Negrești-Oaș 

Proiect depus pe POR 2014-2020, 
Axa prioritară 13.1 Realizat 98 % 

46.  
Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr 7 din localitatea 
Negrești-Oaș 

Proiect depus pe POR 2014-2020, 
Axa prioritară 13.1.   Realizat 98% 

47.  

Reabilitare, extindere școală P+1 cu cls I-VIII şi recompartimentare anexă activități 
școlare şi educative în localitatea Beltiug 

Reactualizat. SF depus la finanțare pe 
POR 2014-2020. A fost semnant 
contr. de execuție și s-a emins ord. 
de încep. a lucrărilor. 

48.  

Reabilitare, consolidare şi extindere școală cu cls I-VIII din localitatea Rătești, 
comuna Beltiug  

Reactualizat. Studiu de fezabilitate 
depus la finanțare pe POR 2014-
2020. În implementare. S-a întocmit 
și verificat PT+DE+DTAC, transmis la 
ADR Nord Vest Cluj în vederea 
acordării avizului de conformitate. A 
fost semnant contractul de execuție 
și s-a emins ord. de încep. a lucr. 

49.  

Reabilitare, extindere și dotare Scoală Gimnazială Bem Jozsef Cărășeu, comuna 
Culciu, județul Satu-Mare si Reabilitare, extindere și dotare Scoală Gimnazială 
Culciu-Mare, comuna Culciu 

Proiect depus în cadrul POR 
A fost semnat contract de finanțare. 
S--a semnat contr. de proi. și exec. 
Lot 2- Șc. Gimn. Bem Jozsef Cărășeu. 

50.  

Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Viile Satu Mare, comuna Viile 
Satu Mare 

Finanțare prin POR 2014-2020. A fost 
depusă cererea de finanț. Documente 
avizate pozitiv. Emis Ordin de încep. 
a lucrărilor. 

 Proiecte finanţate prin H.G.  
 Proiecte finanţate de la Guvern  

51.  
Sală de educație fizică școlară la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare 
de pe strada Botizului nr.65/A 

Au fost elab. studiul topografic și 
geotehnic. Proiectul a fost inclus în 
Lista sinteză a obiect. de investiții 
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finanț. prin sub-progr. Săli de sport 
al CNI 

52.  
 „Amenajare Grupuri sanitare la şcoala cu clasele I-IV şi la Grădinița cu Program 
normal din loc. Săcăşeni, com. Săcăşeni, str. Principală, nr. 10, jud. Satu Mare  

Lucrare atribuită prin licitație 
deschisă  În derulare. 

53.  
Reabilitare și modernizare Școala Tempfli Jozsef și Grădinița cu program prelungit in 
localitatea Urziceni, comuna Urziceni, județul Satu Mare 

S-a realizat SF 

                  Construirea de grădiniţe 

54.  
Actualizare Studiu de fezabilitate ”Implementarea măsurilor de eficiență energetică la 
Grădinița cu program prelungit nr.33” (Satu Mare) 

Program 2019-2021 
SF Recepționat 

55.  Construire gard la Grădiniță cu progr. prelungit nr.13 /Aleea Milcov nr.4 (Satu Mare) Program 2019-2021 
56.  Extindere parter la Grădinița cu Program Prelungit nr. 24 Satu Mare Program 2020-2021  Realizat 0% 

57.  Construcţie Grădiniţă cu trei grupe Ardud 
Proiect depus pe PNDL II. Nu a 
primit finanțare. 

58.  Reabilitare Grădiniță nr.2 str. Avram Iancu, Oraș Ardud Propunere de proiect 
59.  Creșt. eficienței energetice a Grădiniței cu progr. prelungit nr. 1 din o. Negreşti-Oaş Propunere de proiect 
60.  Creșă cu 2 grupe în oraș Tășnad Propunere de proiect 
61.  Construirea unei Grădinițe cu 3 Săli de grupă, valoare totală 348.550 Lei, com. Acâș Realizat 100% cu recepție 

62.  Construire grădiniță, com. Agriş   
Valoare proiect: 894,6 mii lei 
Fază de proiectare 50% 

63.  Construirea unei noi grădiniţe în comuna Apa 
Eliberat Certificat de urbanism, în 
curs de obținere a autorizaţiilor nec. 

64.  Grădiniţă cu program normal cu  șase  săli  de grupa – Apa Propunere de proiect 

65.  
Construcţie Grădiniţă Bârsău de Sus, com. Bârsău Proiect cuprins în PRET derulat prin 

UMPMRȘU al Minist. Educației Naț. 
Proiect finalizat 

66.  Reabilitare grădiniţă Rătești, com. Beltiug 
Realizat PT, în vederea obținerii 
finanțării prin PNRR. 

67.  Reabilitarea grădiniţei Ghirișa, com. Beltiug 

Realizat SF. Proiect depus pe 
Schema de granturi Mici „LOCAL” 
Proiect FRDS „Acces la educație prin 
servicii integrante pt. copiii (în special 
de etnie roma) aflați în sit. de risc 
social în cadrul centrului educațional 
Beltiug. Proiect respins.  

68.  
Construire și dotare creșă în comuna Căpleni Propunere de proiect.  

Se va depune pe CNI  
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69.  
Construcţie grădiniţă cu 2 Săli de grupă în sat Craidorolț, comuna Craidorolţ Se finalizează din fonduri de la Banca 

Mondială. În derulare. 
Proiect realizat in procent de 75%. 

70.  Construire Grădinița Nadiș, comuna Hodod Realizat Proiect tehnic 

71.  
Modernizare și dotare grădiniţă în localitatea Lelei, comuna Hodod,  S-a depus cerere de finanţare prin 

PNDR submăsura 7.2. Proiect eligibil 
neselectat la finanțare 

72.  Grădiniță cu program prelungit cu 2 Săli de clase Orașu Nou Proiect în derulare prin CNI.  
Realizat 100%. Proiect finalizat. 

73.  Modernizare corp clădire școală Gherța Mare și grădiniță cu program prelungit Turț, 
din punct de vedere energetic (Turț) 

Faza de licitație pentru atribuirea 
Contractului de proiectare și execuție 

74.  Reabilitare acoperiș la grădinița de copii din Urziceni A fost inclus într-un alt proiect. 
 

PROIECTE DERULATE PRIN INSPECTORATUL ŞCOLAR-2021 
1.  ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CĂRĂŞEU- Reabilitare grădiniţă- în continuare ISJ Invest. suspendată 
2.  ŞCOALA GIMNAZIALĂ  PORUMBEȘTI-Clădire nouă ISJ Invest. suspendată 
3.  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ( 3 săli de clasă)  Nadisul Hododului, Hodod ISJ Invest. suspendată 
4.  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ( 3 săli de clasă)   Acâş, Acâş ISJ 100% 
5.  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ( 3 săli de clasă)  Craidorolţ ISJ În licitație 
6.  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ( 3 săli de clasă)  Cidreag, Porumbeşti ISJ 100 % 
7.  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ( 3 săli de clasă)   Berveni ISJ Proiectare parcursă 
8.  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ( 4 săli de clasă)  Bârsău de Sus ISJ 100 % 
9.  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL  ( 2 săli de clasă)  Oraşu Nou ISJ 100% 

 
 
 
 

ANEXA 2 
 

Nr. 
crt. 

 CONSTRUIREA DE NOI SĂLI DE SPORT, BAZINE DE INOT, BAZE SPORTIVE Serviciul/Pers. responsabilă 

         Construire, amenajare, modernizare, reabilitare săli de sport 

1.   
 

Program 2021-2023 

2.  Reabilitare bază sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar) (Satu Mare) Progr. 2021-2023 Realizat 100 % 
3.  Construire sală de sport cu tribuna 102 locuri în orașul Ardud, loc. Mădăras Proiect depus la CNI Realiz. 20% 
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4.  
Construcție bază sportivă multifuncțională în Orașul Ardud, jud. Satu Mare Solicitare de finanțare depusă la 

CNI 
5.  Reabilitare, modernizare și dotare centru de lupte Mădăras Solicitare de finaț. depusă la CNI 
6.  Modernizare teren de sport Livada Propunere de proiect 
7.  Construire sală de sport în oraşul Livada Cerere de finanț. la CNI 

8.  Construire Sală de Sport cu tribună 180 de locuri în orașul Negrești-Oaș 

Proiect în derulare prin CNI.  
S-a semnat contr. PT + Execuție 
-S-a elib. autoriz. de construire  
În execuție. Realizat 98% 

9.  Bază sportivă multifuncțională Tăşnad Proi. se află pe lista sinteză CNI 

10.  
Construire sală de sport în Comuna Acâș Solicitare finanțare la CNI. 

S-a întocmit Stud. de Fezabilitate 
11.  Construirea unei săli de sport în comuna Agriş Propunere de proiect 
12.  Construire sală de sport com. Andrid S-a depus documentația la CNI. 

13.  Construire sală de sport în comuna Apa 
Proiect aprobat și finanțat prin 
C.N.I. – Realizat 10% 

14.  Construire sală de sport școlară, sat Batarci, comuna Batarci, județul Satu Mare 
Proiect depus la CNI etapa II. 
Contract de execuție semnat. 

15.  Realizare sala de sport in localitatea Bârsău de Jos, comuna Bârsău, județul Satu Mare 
Proiect în execuție prin CNI. 
S-au început lucrările. 

16.  Construire sala de sport, comuna Beltiug 

Transmis memoriu justificativ și 
solicit. de cuprindere în progr. 
naț. de construcții de interes 
public sau social subprogr. Săli 
de sport la CNI, cuprins în Ordin 
de Ministru. În execuție 

17.  Modernizarea bazei sportive – sat Bogdand Propunere de proiect 
18.  Reabilitare teren de sport, loc Bogdand, com Bogdand, jud. Satu Mare Propunere de proiect 
19.  Reabilitare sală de sport în loc Botiz, jud. Satu Mare Proiect tehnic întocmit. 

20.  Demolare și construire  sală de sport  în curtea Școlii Gimnaziale Botiz (Botiz) 
Proiect depus spre a fi finanțat 
prin CNI. 

21.  Înființare sistem irigație la Stadionul comunal (Botiz) Implementat 
22.  Igienizare, reparații vestiar Stadion și remontare tribune (Botiz) Propunere de proiect 
23.  Centru de recreere şi sport in comuna Cămin Realizat Proiect tehnic. 
24.  Sala sport Căuaş Propunere de proiect 
25.  Sala sport Ghenci (Căuaș) Propunere de proiect 
26.  Teren sport sintetic Căuaş Semnat contract de lucrări 
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27.  
Sală de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Certeze 
 

Proiect depus prin PNDL II. Nu a 
fost aprobat. Depus la CNI 

28.  Bază sportivă în loc Crucişor, com Crucişor, jud. Satu Mare Propunere de proiect 
29.  Zid de sprijin în spatele sălii de sport din loc. Poiana Codrului (Crucișor) Lucrare finalizată. 

30.  Construire şi dotare sală de sport în localitatea Doba 
Finalizare achiziție teren.  Doc. 
depusă la CNI, redepus în 2021. 

31.  Construcție Stadion Comunal în localitatea Boghiș, comuna Doba, judeţul Satu Mare 
SF depus pe PNDL 2. Nu a fost 
aprobat. 

32.  Sală de sport comuna Gherţa Mică 
studiu de prefezabilitate. Depus 
la CNI. S-a  semnat contr. de 
lucrări 

33.  Construirea unei ”Săli de sport” în comuna Halmeu – judeţul Satu Mare Propunere de proiect 
34.  Construirea unei săli de sport în comuna Hodod Realizat SF. 
35.  Construire bază sportivă în loc. Hodod      Propunere proiect 2020 

36.  Construire sală de sport școlară în comuna Homoroade, sat Homorodu de Mijloc, nr. 
263,  județul Satu Mare 

S-a semnat Prot. de predare-
primire către MLPDA prin 
Compania Naţ. de Investiţii 
“C.N.I.” S.A., S-a depus doc. la 
ISU pt. obținerea  avizului 

37.  Folosirea la capacitate a Sălii de sport corelat cu dezv. bazei sportive Medieşu Aurit Propunere de proiect 
38.  Racordare la utilități al Sălii de sport Orașu Nou Propunere de proiect 

39.  Construire sală de sport școlară în localitatea Amați, comuna Păulești, județul Satu Mare 
Solicit. de finanţ. C.N.I. S-a făcut 
pred. de amplas. către C.N.I. 

40.  Modernizarea bazei sportive în localitatea Pir Propunere de proiect 
41.  Modernizare bază sportivă în localitatea Pișcolt, comuna Pișcolt Propunere de proiect 

42.  Construire sală de sport școlară, comuna Pomi, școala clasa. I – VIII, județul Satu Mare 

Proi. depus la CNI. S-a întocmit 
studiu geotehnic, ridicări topo. și 
D.A.L.I. S-au obținut avize 
/acorduri. S-a demarat proced. 
de licitație de către CNI 

43.  Lucrări de împrejmuire și moderniz. teren de sport sintetic din loc. Pomi, com. Pomi Finalizat. 
44.  Lucrări de amenajare teren de sport în localitatea Borlești, comuna Pomi Propunere de proiect 
45.  Construirea unei baze sportive în localitatea Santău  Propunere de proiect 
46.  Sala de sport Santău Propunere de proiect 

47.  Sală de sport cu tribună 180 locuri Comuna Santău județul Satu Mare Proi. depus la CNI. S-a demarat 
licitația pentru realizarea lucrării. 

48.  Sală de sport: Socond Propunere de proiect 
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49.  
Modernizarea terenurilor cu bază sportivă Socond, Stâna, Hodișa, Cuța, Soconzel; 
Construirea unui ministadion în Socond 

Propunere de proiect 

50.  Construirea unei săli de sport în sat Târșolț, comuna Târșolț Propunere de proiect 
51.  Construire Sală de sport în localitatea Terebești, comuna Terebești, județul Satu Mare Propunere de proiect 
52.  Dotarea unităților școlare cu baze sportive (Terebeşti) Propunere de proiect 

53.  Construire baza sportivă în comuna Terebești, județul Satu Mare 
Stadiu S.F.  Depus spre a fi 
finanțat prin PNDL II 

54.  Construire bazin de înot în comuna Terebești, județul Satu Mare Propunere proiect  
55.  Bază sportivă în comuna Tiream Stadiu  S.F. 
56.  Teren de sport sintetic cu nocturnă și vestiare în comuna Turț, sat Gherța Mare Faza de întocmire documentație 
57.  Construire teren sport şcoala Drăgușeni, (Turulung) Proiect finalizat.  
58.  Teren de sport, Școala Turulung Propunere de proiect 

59.  
Complex sportiv comuna Turulung, județul Satu Mare Propunere proiect. A fost depusa 

cerere de finanţare pe PNDLII 
60.  Realizare teren sport sintetic (Urziceni) Propunere de proiect 
61.  Sală de sport Școala sat Vama nr. 801 Comuna Vama Cuprins pe lista sinteză la CNI 

Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spațiul rural 

62.  Construire baza sportivă în comuna Călineşti Oaş Proi. blocat  din lipsa de finanț. 
63.  Construcţie stadion comunal în comuna Craidorolţ Proiect aprobat. Contract semnat 

 
 
                                                                                                                                                                                                        
 

ANEXA 3 
 

Nr. 
crt. 

FEADR Stadiu 

MĂSURA 41322 ,,RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ŞI 
POPULAŢIA RURALĂ ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MOŞTENIRII RURALE”,  cu finanţare din Programul LEADER. 

1.  
Achiziționarea unei autoutilitare pentru salubrizare, comuna Orașu Nou Proiect depus pe FEADR AXA LEADER 41322 

În evaluare, realizat 50% 
MĂSURA 125 ,,ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE” 

2.  Pietruire drumuri agricole Acâș 
Lucrare contractata. 
Eliberat ordin de începere lucrare din partea autorității 
contractante. Realizat 95% 
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3.  Drumuri agricole in comuna Berveni 

S-a semnat Contractul  de finanţare. S-a trecut la 
efectuarea lucrărilor de proiectare şi obținerea avizelor 
şi autorizaţiilor lucrării.  
S-a semnat Contactul de execuție a lucrărilor. S-au 
început lucrările. Realizare 80% 

4.  Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în 
perimetrul de ameliorare ,,Pășunea Brime” de pe raza com.  Halmeu 

-Cererea de finanţare depusă pe FEADR Măsura 125 -  
Procedura de licitație anulată. Realizat 30% 

5.  

Modernizare drumuri agricole de exploatare pe raza comunei Orașu 
Nou  

Studiu de fezabilitate. 
FEADR, Proiect eligibil fără finanţare.  
Proiect tehnic, urmează aprobarea și licitația.  
Contract de finanțare semnat. În curs de licitație. 

6.  
Drumuri agricole în comuna Păuleşti etapa II Contract de finanțare semnat în 24.09.2018 

Proiectantul modifică structura proiectului. 
Realizat 100%.  Finalizat, s-a făcut recepția. 

      Măsura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

7.  Reabilitare generala la Grădinița cu program prelungit Berveni 100% realizat.  
Finalizat - Urmează depunerea doc. finale către AFIR 

8.  
Modernizare și dotare grădiniță în localitatea Botiz, județul Satu Mare Semnat contract de finanțare.  

PT finalizat. S-a finalizat licitația.  Realizat 80%. 

9.  
Amenajare grădiniţă cu program prelungit in comuna Halmeu Semnat contract de finanțare AFIR submăsura 7.2 

S-a semnat contractul de lucrări.  
Lucrări de execuție finalizate în proporție de 90%. 

10.  Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în localitatea Lazuri, com. Lazuri In curs de execuție lucrări.  Realizat 95 % 

11.  Modernizare și extindere rețea de apă, rețea de canalizare menajeră în 
comuna Odoreu 

Proiect depus pe FEADR Măsura 7.2 Selectat  pentru  
finanțare Lucrări  realizate  în proporție  de  90%. 

12.  Modernizare, înființare și dotare grădinițe în comuna Păulești 

Contract semnat cu AFIR măsura 7.2  
PT finalizat. S-a semnat contractul de execuție. 
Documentația de atribuire în curs de avizare. În 
desfășurare licitația. Fază de execuţie. Realizat 60 %. 

13.  Reabilitare Drumuri în Comuna Păulești Rev 2 
Contract semnat cu AFIR măsura 7.2  
S-a semnat contractul de execuție lucrări. Fază de 
execuţie. Realizat 60%. 

14.  
Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale și străzi în com. Petrești, 
jud. Satu Mare 

Proiect selectat pentru finanţare prin AFIR. Realizat 
100%. S-a efectuat recepția lucrării. Achiziție 
terminată cu contract de lucrări semnat.  
S-au început lucrările. Modificări intervenite în bugetul 
proiectului prin OUG Nr.114/2018, salar minim în 
domeniul construcțiilor. Realizat 98 %. 
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15.  Modernizare străzi în comuna Pişcolt, judeţul Satu Mare 

S-a semnat contractul de finanțare. Se desfășoară 
procedurile de achiziție publică pentru execuție lucrări. 
S-au finalizat procedurile de achiziție publică. S-a 
semnat contractul de execuție. S-a emis autorizație de 
construire. Realizat 100%. Proiect finalizat. S-a făcut 
recepția lucrărilor. 

16.  Modernizare drumuri si străzi în comuna Santău Proiect aprobat prin FEADR, măsura 7.2. A fost 
semnat contractul de finanțare. Implementat. 

17.  Modernizare străzi în comuna Săuca Proiect depus spre finanţare prin PNDR, măsura 7.2.  
Achitat proiectul tehnic.  Lucrări începute. 

18.  Modernizare drumuri și străzi în comuna Supur, jud. Satu Mare 
Semnat contract de finanțare. 
Faza de atribuire a contractului de execuție. 
Lucrare în execuție. Realizat 63% 

19.  Modernizare Străzi în comuna Vama S-a semnat contractul de finanțare cu AFIR. Lucrare  
recepționată. 

20.  
Modernizarea reţelei de apa si extinderea reţelei de apa uzata in comuna 
Viile Satu Mare, județul Satu Mare 

S-a depus cererea de finanțare pe PNDR. Lucrările 
sunt terminate 100%. Recep S-a rambursat ultima 
tranșă. Finalizat. 

          Măsura 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

21.  
Reabilitare extindere modernizare și dotare Cămin cultural Cărășeu com. 
Culciu 

Proiect depus la AFIR. S-a semnat contractul de 
finanțare. S-a primit avizarea AFIR pentru PT. S-a 
emis Ordin de încep. a lucrărilor 

22.  Modernizare si dotare Cămin cultural com. Halmeu Procedura de licitație pentru executarea lucrării de 
modernizare. Procent de realizare 80% 

23.  Reabilitare şi Modernizare Cămin Cultural Păuleşti și Amați, comuna Păulești 
S-a semnat contractul de finanțare prin AFIR, măsura 
7.6  Realizat 100%. S-a făcut recepția. 

24.  Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin cultural Santău şi Chereușa Proiect în implementare. S-a emis ordin de începere a 
lucrărilor. În execuție. 

25.  „Modernizare casă de cultură în comuna Turț” 
Proiect acceptat la finanțare-notificare AFIR. În faza 
de execuție a lucrărilor. Realizat 50% 

SUBMASURA 4.3  INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE SI 
SILVICE 

26.  
Modernizare  drumuri  agricole in comuna Odoreu   Proiect  aflat  în implementare – stadiu fizic 50%. 

Contract de lucrări reziliat. S-a reluat procedura de 
achiziție. S-a atribuit contr. de lucrări  

27.  
Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Pişcolt, județul Satu 
Mare 

Lucrarea este executată în procent de 100%. Proiect 
finalizat. S-a făcut recepția lucrărilor. 
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28.  Drumuri agricole în Comuna Terebești Semnat contract de finanțare. În implementare. 
SUBMĂSURA 5.1 - SPRIJIN PENTRU INVESTIŢIILE ÎN  MĂSURI PREVENTIVE DESTINATE SĂ REDUCĂ EFECTELE 
DEZASTRELOR NATURALE, ALE FENOMENELOR CLIMATICE NEFAVORABILE ŞI ALE EVENIMENTELOR CATASTOFALE 
PROBABILE 

29.  
Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție pentru comuna Pișcolt, 
Județul Satu Mare 

Depus cerere de finanțare pe măsura 5.1. PNDR. S-a 
semnat contractul de finanțare. Proiect finalizat.  

30.  
Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în localitățile Blaja, Cig, 
Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, (Tășnad) 

În faza de achiziție echipamente. 
Proiect finalizat. 

SUBMĂSURA 15.1 - PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU 
31.  Lucrări de intocmire dosar tehnic pt. Măsura 15.1 - Sesiunea III, a pădurilor Proiect aprobat. 

32.  
Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție pentru Comuna Bătarci, 
județul Satu Mare (Batarci) 

A fost semnat contractul de finanțare. 
În achiziție. Realizat 70% 

SUBMĂSURA 19.2 - SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
 Măsura GAL Zona Sătmarului măsura 3/6B - Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație 

33.  Teren de sport și împrejmuire (Odoreu) Proiect  finanțat  prin PNDR. Se  află în implementare. 
34.  Amenajare teren de sport în localitatea Viile Satu Mare, județul Satu Mare PT depus la AFIR pentru avizare. Realizat 95% 
35.  Realizare Parc recreativ în localitatea Vetiș Contract de finanț. semnat cu AFIR.  Realizat 100%. 

 Măsura GAL Zona Sătmarului măsura 5/6B Investiţii în infrastructura socială 

36.  Îmbunătățire servicii sociale destinate persoanelor în vârstă oferite de UAT 
Livada 

S-a cerut avizarea de către AFIR a contractului de 
lucrări. Realizat 100 % 

 Măsura GAL Microregiunea Someș Codru 04/6B - Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea serviciilor 
publice destinate populației 

37.  Înființare spațiu joacă (Bârsău) Semnat contract de finanțare.  Proiect finalizat. 
38.  Reabilitare garaj comuna Valea Vinului În curs de realizare prin AFIR.  Realizat 98% 

 Măsura GAL Țara Oașului 9/6B Dezvoltarea satelor 
39.  Amenajare zonă expozițională Muzeul Țării Oașului (Negrești Oaș) S-a semnat contractul de finanțare. Realizat 30% 
40.   Dotare cu utilaje în comuna Turț S-a semnat contractul de finanțare. Finalizat. 

 Măsura  GAL Sud-Vest Satu Mare 5/6B - Dezvoltarea serviciilor destinate populației și îmbunăt. cond. de trai 
41.  Reamenajarea terenului de fotbal din orașul Tășnad,  Urmează recepția finală. Finalizat 

42.  Teren de Sport Multifuncțional, comuna Pișcolt, județul Satu Mare 
Semnat contract de finanțare AFIR. Finalizat PT. 
Lucrare realizată 100%. S-a făcut recepția lucrărilor. 

43.  Reabilitare parc și monument în localitatea Scărișoara Nouă (Pișcolt) 
Depus cerere de finanțare la GAL SUD-VEST. S-a 
semnat contr.l de finanțare. În curs de elaborare 
proiect tehnic 

 Măsura GAL Sud-Vest Satu Mare 2/3A „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea structurilor asociative” 

44.  Înființare piață locală în comuna Pișcolt, județul Satu Mare 
Depus cerere de finantare la GAL SUD-VEST. S-a 
obtinut finanțare. În curs de elaborare proiect tehnic 
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 Măsura GAL Tovishat 7.2 – Investiţii pentru comunitate  şi promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

45.  
Capelă mortuară în localitatea Nadişu Hododului Proiectul a fost depus la GAL Tovishat. Măsura 7.2. A 

primit avizare de la AFIR. Este eliberat ordin de 
începere a lucrărilor. S-au început lucrările.  

 Măsura GAL Maramureș-vest – 322abLM Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moștenirii rurale – proiecte de utilitate publică 

46.  
Realizarea unei infrastructuri mici în localitatea Pomi, comuna Pomi Semnat contract de finanțare.  

Proiectul tehnic a fost avizat de către AFIR.    Finalizat 
 
 
 

 
ANEXA 4 

 
LUCRĂRI FINANŢATE PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL) APROBAT 

PRIN OUG 28/2013 
Nr. crt.  

Titlu 
Stadiu 

1. Subprogramul „Modernizarea satului românesc” 
1.1Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei 

1.  
Extindere sistem de alimentare cu apă si branșamente 
apă in comuna Apa, localitățile Apa si Someșeni, județul 
Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Încă nu s-a primit finanțare. 
Eliberat Certificat de urbanism, obținut avize necesare. Realizat 
100% 

2.  
Alimentare cu apă potabilă în loc. Boineşti, Trip şi Bixad, 
canalizare ape uzate şi staţia de epurare în loc. Boineşti, 
Trip şi Bixad 

Realizat 100%. Finalizat. 

3.  
Reţea de alimentare cu apă și branșamente de apă in 
comuna Bixad, localitățile Bixad, Trip, Boinești, județul 
Satu Mare 

A fost decontat proiectul tehnic.  
S-a atribuit contractul de lucrări; au fost decontate lucrările 
executate în procent de 99,8 %. 

4.  
Alimentare cu apă în comuna Călineşti-Oaș, județul Satu 
Mare 

S-a început execuția lucrărilor. S-a executat aproximativ 15km de 
conductă (distribuţie) în loc. Lechinţa şi Păşunea Mare; şi 1km de 
aducţiune. Realizat 60% 

5.  Extindere rețele de alimentare cu apă a localității Hodod, 
comuna Hodod, județul Satu Mare 

S-a derulat licitația prin SEAP. Este semnat contractul de lucrări. S-
a realizat în proporție de 100%. Finalizat. 

6.  
Alimentare cu apă inclusiv branșamente apă în comuna 
Medieșu Aurit, pentru localitatea Iojib, județul Satu 
Mare 

În curs de evaluare oferte licitație. În implementare. Realizat 
100%. Finalizat. 
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7.  Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Pişcolt.   Semnat contractul de finanț. S-a recepționat PT-ul. Realizat 80%. 

8.  
Înfiinţarea rețelei publice de alimentare cu apă în 
localitatea Horea, județul Satu Mare (Sanislău) 

S-a semnat contractul de lucrări. Realizat 90 % 

9.  
Alimentare cu apă și canalizare menajeră și stație de 
epurare în loc. Chereușa, com. Santău, jud. Satu Mare Procedura de licitație lucrări. În execuție. 

10.  Alimentare cu apă Hodișa, Cuța, Stâna comuna Socond, 
județul Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. S-a semnat contractul de 
finanțare. S-a semnat contractul de execuţie. Lucrări executate în 
proporție de 81% 

11.  
Alimentare cu apă a localității Giorocuta, comuna Supur, 
județul Satu Mare 

A fost semnat contractul de execuție.  
În execuție. Realizat 100%. Finalizat 

12.  
Extindere alimentare cu apă, în localitatea Aliza, comuna 
Terebeşti, județul Satu Mare 

Semnat contract finanțare. În implementare 

13.  
Alimentarea cu apă a localităţilor Târşolţ şi Aliceni, 
aparţinătoare comunei Târşolţ  Realizat 92 % 

14.  
Alimentare cu apă în localitatea Sâi și Marius, comuna 
Valea Vinului, județul Satu Mare A fost semnat contractul de lucrări.  În execuție. Realizat 95% 

1.2. Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor 
uzate 

15.  
Înființare sistem de canalizare menajeră și Stație de 
Epurare în comuna Beltiug 

S-a semnat contractul de execuție a lucrării, s-a emis ordinul de 
incepere a lucrărilor. În implementare Termen de exec. 24 de luni. 

16.  
Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în 
comuna Certeze 

Achiziție teren amplasare stație – finalizată.  Faza de autorizare 
montare/pornire stație epurare. 

17.  
Extindere rețea de canalizare si racorduri de canalizare, în 
Comuna Gherța Mică , judeţul Satu Mare 

Încheiat contract de finanţare cu MDRAP. Realizat în procent de 
100%. S-au finalizat lucrările,s-a fșcut recepția finală. 

18.  
Reţea de canalizare cu racorduri și staţie de epurare in 
localităţile Hodod, Nadişu Hododului si Lelei, comuna 
Hodod, județul Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Este semnat contractul de 
finanțare. Lucrarea este începută și realizată în proporție de 25 

19.  
Rețea de canalizare, inclusiv racorduri și stație de 
epurare, în comuna Medieșu Aurit, localitatea Iojib,  

Proiect in derulare.  
S-a executat 80%.  

20.  
Extinderea reţele de canalizare ape uzate menajere în 
localitatea Moftinu Mic, comuna Moftin, județul Satu 
Mare 

A fost semnat contractul de execuție. Lucrare în desfășurare. 
Realizat 95 % 

21.  
Înființare sistem de canalizare menajeră și stație de 
epurare zonală in comuna Pișcolt, jud. Satu Mare 

S-a recepționat PT-ul. În curs de elaborare a documentației de 
achiziție publică a lucrărilor de execuție. Procedură de achiziție 
finalizată, s-a semnat contractul de execuție. S-a dat ordin de 
începere a lucrărilor. Lucrări executate în procent de 75%. 

22.  Canalizare menajeră în localităţile Săuca, Silvaş şi Cean, Semnat contract de finanţare pe 2015, semnat act adiţional conf. 
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comuna Săuca OMDRAP Nr. 552/25.08.2015, semnat act adiţional conform 
OMDRAP Nr. 1030/05.11.2015 

23.  
Canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile 
Supuru de Jos, Dobra, Hurezu Mare, comuna Supur,  

Realizat 98% 

24.  
Rețea de canalizare menajeră in localitatea Aliceni, 
comuna Târşolţ, jud. Satu Mare 

În curs de realizare. Realizat 90 %. 

25.  
Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna 
Terebeşti 

Realizat 75% 

26.  
Realizare canalizare menajeră și stație de epurare in 
comuna Vama, Județul Satu Mare 

S-a emis ordin de încep. a execu. contractului. Realizat 100% Se 
pregătește recepția la terminarea lucrărilor 

27.  
Rețea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare, in 
localitatea Tătărăști, comuna Viile Satu Mare 

Lucrările sunt terminate 100%. S-a realizat recepția la terminarea 
lucrărilor în data de 02.08.2021. 

1.3 Realizarea/ extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ preuniversitar respectiv: 
grădiniţe, școli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegi naționale, școli profesionale, școli 
postliceale, unități de învățământ special de stat  

28.  
Modernizare școală în satul Unimăt, comuna Acâș, județul 
Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Au fost începute lucrările. 
Realizat 30% 

29.  
Reabilitare, modernizare și dotare școală generală în 
comuna Acâș, județul Satu Mare 

S-a semnat contractul de execuție. Au fost începute lucrările.  
Realizat 80 % 

30.  Reabilitare clădire, școală + grădiniță și clădire nouă in 
localitatea Agrișu Nou, comuna Agriș, județul Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. A fost semnat contractul de 
finanțare. Fază de organizare licitație pt. PT + execuție. S-a predat 
școala + grădinița, s-au început lucrările. Realizat 80%  

31.  
Reabilitare și Modernizare Grădiniță cu Program Normal, 
loc. Bârsău de jos, com. Bârsău, județul Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. A fost semnat contractul de 
finanțare. Proiect finalizat. 

32.  

Lucrări de construcții si instalații pentru asigurarea 
cerințelor de securitate la incendiu pentru Şcoala 
Gimnazială din localitatea Bârsău de Sus cu structurile: 
Grădiniță cu Progr. Normal Bârsău de Jos și clădire cu 
destinație sala de gimnastică Bârsău de Sus, com. 
Bârsău 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. A fost semnat contractul de 
finanțare.  
Proiect finalizat. 

33.  
Reabilitare și extindere grădiniță in loc. Beltiug, com. 
Beltiug, județul Satu Mare 

S-a emis ordinul de începere a lucrărilor la data de 11.05.2020, în 
curs de execuție. Termen de execuție 12 luni. Lucrare finalizată, s-
a semnat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

34.  Reabilitare Școală generală din localitatea Berveni, str. 
Maior, nr. 117, com. Berveni, județul Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. S-a semnat contractul de 
finanțare. Realizat 45% 
S-a finalizat Proiectul Tehnic. Urmează să se obțină autorizația de 
construire. S-au demarat lucrările. Realizat 30 % 

35.  Lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea A fost decontat proiectul tehnic, grad de realizare 3,12%. 
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cerințelor de securitate la incendiu pentru Grădinița cu 
program prelungit in localitatea Trip, comuna Bixad,  

36.  
Reabilitare Școala gimnazială Cămârzana, corp 1 si 
grădiniță, comuna Cămărzana 

Expertiza tehnică efectuată.  Realizat 40% 

37.  
Reabilitare-reparații capitale la școala cu clasele I-VIII din 
localitatea Căuaş, str. Principală, nr. 240, in comuna  
Căuaș, județul Satu Mare 

A fost finalizată procedura de licitație. S-a semnat contractul de 
lucrări. 

38.   Reabilitare școala cu I-VIII clase Certeze, comuna 
Certeze 

Realizat SF+PT surse proprii. Licitație finalizată. În curs de 
execuție – realizat aprox. 70% 

39.  Consolidarea şi reabilitarea corpurilor A şi B ale Şcolii 
Gimnaziale din comuna Cămin, jud. Satu Mare 

Încheiat contract de finanțare. Proiect în implementare. Realizat 
60%. 

40.  
Reabilitare grădiniță loc. Poiana Codrului, nr. 144/A, com. 
Crucișor, județul Satu Mare 

S-a finalizat proiectul tehnic. S-a desfășurat procedura de achiziție 
lucrări. S-a semnat contract de execuție. S-a dat ordin de începere 
lucrări. În derulare.  Realizat 95 % 

41.  Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială din sat 
Doba; Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară si 
grădinița din Sat Boghiș, comuna Doba 

A fost semnat contractul de proiectare și execuție. S-au executat 
lucrări în procent de 100% la Şcoala Doba – nerecepț.  
S-au executat lucrări în procent de 100 % la Şcoala Boghiş 

42.  Lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea 
cerințelor de securitate la incendiu pentru Școala in 
localitatea Lelei , comuna Hodod , județul Satu Mare. 

Aprobat prin OMDRAP nr. 6393/2018. A fost semnat contractul 
finanțare. S-a semnat contractului de lucrări. Realizat 98% 

43.  Reabilitarea si dotarea cu mobilier școlar la Şcoala 
Gimnaziala Gellert Sandor, sat Micula, comuna Micula  

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Semnat contract de 
finanțare. S-a început lucrarea de execuţie în luna octombrie 2020. 

44.  
Extinderea Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul Moftinu Mic 
cu un nou corp de clădire cu 8 Săli de clase, comuna 
Moftin 

finanţare la MDRAP, prin PNDL. S-a semnat contractul de 
finanțare. S-a finalizat licitația. S-a semnat contractul de execuție 
lucrări. Realizat 85 %. 

45.  
Construire Scoală Gimnazială cu clasele I-VIII, loc. Hrip, 
com. Păulești, jud. Satu Mare 

Proiect tehnic finalizat. Fază de licitație. Modificare Proiect Tehnic. 
Fază de avizare. Realizat 30 % 

46.  
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII, în 
localitatea  Ambud, Comuna Păulești județul Satu Mare 

S-a finalizat Proiectul Tehnic. Au avut loc  procedurile de licitație 
pentru execuție. S-a semnat contractul de execuție.  
În derulare. Realizat 95 % 

47.  Reabilitare, modernizare și dotare Școala cu clasele I-VIII 
cu grădiniţă in localitatea  Păulești, Comuna Păulești  

S-au demarat procedurile de licitație pentru execuție. 
S-a finalizat Proiectul Tehnic. În execuție. Realizat 95 % 

48.  
Realizare Școală cu 12 săli de clasă în comuna Racșa 
județul Satu Mare 

Contract de finanțare semnat în luna martie 2019.  A fost semnat 
contractul de lucrări și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.  
Realizat 100 %. 

49.  Reabilitare Școala Gimnaziala Santău, comuna Santău A fost semnat contractul de finanțare. În execuție. 
50.  Reabilitare Școala Primară Chereușa, comuna Santău A fost semnat contractul de finanțare. În execuție. 
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51.  
Reabilitare și modernizare școala gimnazială Săcășeni, 
comuna Săcășeni, jud.  Satu Mare, corp B 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Încă nu s-a primit finanțare. 
Proiect tehnic realizat. 

52.  
Extindere, modernizare si dotare Şcoala Gimnazială in 
localitatea Valea Seacă, com. Tarna Mare 

S-a semnat contractul de lucrări proiectare+execuție, finalizat PT.   
Realizat 88 % 

53.  
Extindere, modernizare si dotare Grădinița cu Program 
Normal in localitatea Valea Seacă, com. Tarna Mare 

S-a semnat contractul de lucrări de execuție, s-a predat 
amplasamentul.  Executat 87 %. 

54.  
Reabilitare, dotare si modernizare grădinița cu program 
normal, sat Pișcari, comuna Terebești, Jud. Satu Mare 

În implementare 

55.  
Realizare, dotare Grădiniță cu program normal 
Terebești, comuna Terebești 

Semnat contract finanț. În implementare 

56.  Reabilitare Grădinița din localitatea Gelu com.Terebești 
Realizat SF. Semnat contract de finanț. cu MDRAP.  
În curs de implementare. Realizat PT. În implementare 

57.  
Reabilitare, modernizare și dotare Școală Generală Pișcari, 
comuna Terebești, județul Satu Mare  

Aprobat prin OMDRAP nr. 6393/2018. Urmează semnarea 
contractului de finanțare. În implementare 

58.  
Grădiniță cu Program Normal Tiream, 4 grupe, din 
localitatea Tiream, comuna Tiream, județul Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Încă nu s-a primit finanțare. 
Solicitare reziliere contract de finanțare, cu nr. 578/02.03.2020. 

1.4 Realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfășurării 
activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanență; 

59.  Modernizare dispensar în satul Acâș, comuna Acâș Realizat 100%. S-a efectuat recepția la term. lucrării. 

60.  
Reabilitare dispensar medical în localitatea  Căuaș, 
comuna Căuaş, județul Satu Mare 

Semnat contract de finanţare.  S-a semnat contractul de lucrări. În 
derulare. Realizat 100 %. 

61.  
Reabilitare și dotare dispensar medical în localitatea 
Cehal, comuna Cehal 

S-a demarat procedura de licitație. S-a semnat contractul de 
lucrări. Realizat 100%. Finalizat. Nu s-a făcut recepția 

62.  
Reabilitare și dotare dispensar medical în localitatea 
Cehăluț, comuna Cehal, județul Satu Mare 

S-a desfășurat procedura de licitație și a fost semnat contractul de 
execuție. Realizat 40 % 

63.  
Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în 
localitatea Hodod, comuna Hodod,  județul Satu Mare A fost emis ordin de începere a lucrărilor. Realizat 95% 

64.  
Reabilitare și dotare dispensar medical în localitatea 
Homorodu de Mijloc, comuna Homoroade 

S-a derulat procedura în SICAP, respectiv s-au solicitat clarificări 
privind doc. de atribuire. Se află în proced. de execuție a lucrărilor 

65.  
Reabilitare și dotare dispensar medical uman în localitatea 
Amați, Comuna Păulești, județul Satu Mare 

S-a finalizat Proiectul tehnic. 
Finalizat.  Se pregătește recepția finală. 

66.  
Reabilitarea și modernizare dispensar medical și farmacie 
in comuna Pir, județul Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Licitație finalizată, în curs de 
elaborare a proiectului tehnic. 

67.  
Centru de sănătate în localitatea Tarna Mare, comuna 
Tarna Mare, județul Satu Mare 

S-a semnat contractul de lucrări proiectare+execuție, finalizat PT. 
S-a predat amplasamentul, s-au început lucrările.  Executat 97 % 

68.  
Reabilitare , modernizare și dotare Dispensar medical 
Terebești, județul Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Semnat contract finanțare. 
În implementare. 
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69.  
Reabilitare dispensar uman sat Turulung, comuna 
Turulung, jud. Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Semnat contract de 
finanțare. S-a finalizat achiziția publică. În execuție.  

70.  
Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in 
comuna Valea Vinului, jud. Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Semnat contract de 
finanțare. Proiect în execuție. Realizat 95 % 

1.5. Domeniul reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor 

71.  Modernizare drumuri interioare in comuna Cehal Realizat 90% 

72.  
Modernizare drum comunal DC 47 si lucrări de artă 
(podețe, rigole carosabile, șanțuri pereate, trotuare) pe 
străzi de interes local din localitatea Foieni, com. Foieni 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. S-a semnat contractul de 
finanțare. S-a eliberat autorizație de construcție.  
Proiect în execuție. Realizat 62 % 

73.  Reabilitare străzi de interes local în comuna Hodod 
-Aprobat prin OMDRAP Nr. 661/2016. A fost începută lucrarea și a 
fost depusă prima cerere de plată.  Realizat 90%. 

74.  
Reabilitare drumuri de interes local în localitățile Borlești si 
Aciua, com. Pomi, jud. Satu Mare 

S-a semnat contractul de execuție lucrări Realizat 100% din 
lucrări. Urmează recepția la terminarea lucrărilor. 

75.  Modernizare străzi de interes local in comuna Săuca Aprobat prin OMDRAPFE nr.3465/2017. Nu s-a primit bfinanț. 

76.  
Modernizare ulițe interioare, pietruire şi asfaltare în 
comuna Socond, jud. Satu Mare 

S-a reluat licitația după insolventa Tehnic Asist SRL. 
Se așteaptă eliberarea autorizației de construire. 

77.  
Modernizare străzi de interes local în comuna Valea 
Vinului și satele aparținătoare, comuna Valea Vinului,  

Aprobat prin OMDRAP nr. 6393/2018. S-a semnat contract de 
finanțare; procedura licitație.  În execuție. Realizat 50% 

1.6 Realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale; 

78.  
Refacere podeț peste pârâul Bolda în comuna Beltiug, 
sat Bolda 

Proiect finalizat. S-a semnat Procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr 402/25.01.2021 

79.  
Refacere podeț peste Pârâul Maria în comuna Beltiug, 
sat Rătești 

Proiect finalizat. S-a semnat Procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr 403/25.01.2021 

80.  Construire pod in localitatea Bixad, județul Satu Mare S-a atribuit contractul de lucrări. Realizat 98 % 

81.  
Pod nou peste râul Someș în zona Potău-Cărășeu 
(Medieșu Aurit) 

Aprobat prin OMDRAP nr. 9363/2018. Urmează semnarea 
contractului de finanțare.  

82.  
Reabilitare pod peste râul Lechincioara in comuna 
Târşolţ, județul Satu Mare 

A fost semnat contractul de proiectare și lucrări. 
Realizat 95 % 

83.  Pod peste râul Turț - DC 7, comuna Turulung Semnat contract de finanțare. În execuție.  
1.10 Realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive; 

84.  
Stadion comunal tip 1 varianta 1 în localitatea Moftinu 
Mic, comuna Moftin Realizat 50%. 

1.13 Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul 
rural. 

85.  
Extindere și reabilitare iluminat public în comuna 
Căpleni, județul Satu Mare 

S-a semnat contractul de finanțare.  
PT realizat, urmează publicarea lucrării în SEAP. 
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86.  
Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna 
Pişcolt, județul Satu Mare 

S-a dat ordin de începere a lucrărilor. Lucrări executate în procent 
de 100%. Proiect finalizat. S-a făcut recepția lucrărilor. 

2. Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor” 
2.1 Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei 

87.  
Alimentare cu apă si canalizare cu stație de epurare în 
localitatea Gerăușa, Oraș Ardud, jud. Satu Mare 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. A fost semnat contractul de 
finanțare.  Realizat 90% 

88.  Alimentș cu apă în localitatea Livada Mică şi Dumbrava,   Realizat 100%. S-a realizat recepția la terminarea lucrărilor. 

89.  
Modernizare apă și sistem rutier pe str. Tudor 
Vladimirescu (tronson str. Victoriei - str. Borcutului) in 
orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare 

S-a emis ordin de începere a lucrărilor. Stadiul fizic realizat 27% 

90.  
Modernizare apă-canal si sistem rutier pe str. Mihai 
Eminescu in orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare 

-a semnat contractul de finanțare. S-a achiziționat PT Realizat 
100% S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor.    Finalizat. 

2.2  Realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate 

91.  
Extindere canalizare menajera in localităţile Adrian, 
Livada Mica si Dumbrava, oraş Livada 

S-a întocmit PT, se efectuează verificarea PT. Realizat 75% 

2.3 Realizarea/ extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ preuniversitar respectiv: 
grădiniţe, școli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegi naționale, școli profesionale, școli 
postliceale, unități de învățământ special de stat  

92.  
Extindere Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou 
P+2 (3 parțial) și modernizare clădiri existente din Mun. 
Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. S-a semnat contractul de 
finanțare. Achiziție lucrări - Depunere oferte.Realizat 70% 

93.  Realizarea unei creșe în orașul Negrești Oaș 
Stadiu fizic progres 100%. S-a efectuat recepția la terminarea 
lucrărilor.    Finalizat. 

2.5. Domeniul reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor 

94.  Modernizări străzi în oraşul Livada  
Aprobat prin OMDRAP 6393/2018. S-a întocmit PT. S-a dat ordin 
începere lucrări. Realizat 58% 

95.  
Modernizare străzi de interes local Cartier Tur2, orașul 
Negrești-Oaș 

Achiziționat DALI. Realizat DALI. PT în evaluare.  
Realizare 49 % 

96.  Reabilitare drum de acces la Zona de Agrement Tăşnad Realizat 100 %. Finalizat 
2.6  Realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punți pietonale 

97.  
Pod peste râul Someş – amplasament str. Ștrandului 
(Satu Mare) 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Recepționat PT. S-a semnat 
contractul de lucrări.  Program 2019 – 2022 Realizat 40 % 

98.  Realizarea de poduri in orașul Negrești Oaș 
S-a finalizat PT-ul. S-au derulat achiziționarea lucrărilor. În 
execuție – Stadiu fizic progres 85%. 

3. Subprogramul „Infrastructură la nivel județean” 
3.1 Realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei 
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99.  
Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes si 
înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă 
pentru tunurile de zăpadă 

Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. A fost semnat contractul de 
finanțare. S-au depus și recepționat 3 situații de lucrări; Lucrările 
au fost finalizate. A avut loc recepția la terminarea lucrărilor. 

3.4 Realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfășurării 
activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanență;   

100.  
Reabilitare clădire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) 
str. Ialomiței nr. 1, Satu Mare 

A fost semnat contractul de finanțare prin PNDL II. S-a obținut ATR  
pentru spor de putere. S-au depus și recepționat 7 situații de 
lucrări. S-a încheiat un contract pentru „Dezvoltarea unui loc de 
consum existent (spor de putere) la Dispensarul de 
Pneumoftiziologie (TBC) Satu Mare” Toate dotările au fost 
furnizate. Stadiu fizic de realizare 95%. 

3.5. Domeniul reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor 

101.  

Modernizare drum județean DJ 193A Satu Mare - Amați - 
Rușeni - Tătărăști - Necopoi - Homorodu de Jos - 
Homorodu de Mijloc - Homorodu de Sus - Solduba - 
Hodișa - Socond - Rătești 

 Realizat 100 % 

102.  

Modernizarea drumului judeţean DJ 195 Ardud – Viile 
Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I 
Ardud – Viile Satu Mare km 0+000–7+645 şi tronson 
III Necopoi Cărășeu km 17+460-23+810 

S-a încheiat contractul de proiectare + execuţie, în derulare etapa 
de proiectare. S-a finalizat proi. tehnic. 

103.  

Modernizare DJ195B Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - 
Moftinu Mare - Crișeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - 
Acâș (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul II km 
10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Crișeni - 
Craidorolț ” la nivel judeţean 

S-a încheiat contractul de proiectare + execuţie. S-a finalizat 
Proiectul tehnic. Realizat 12% 

104.  

Modernizare DJ195B Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - 
Moftinu Mare - Crișeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - 
Acâș (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 
0+000-km10+432 Doba - Boghiș – Dacia – Moftinu Mare  

Aprobat prin OMDRAP Nr. 2153/2014, dar nu s-a primit încă 
finanţare. Redepus spre a fi finanțat prin PNDL II. Aprobat prin 
OMDRAP nr. 3465/2017 S-a finalizat Proiectul tehnic 

105.  
Modernizare drum judeţean DJ 109M Batarci – Valea 
Seacă, km 12+800- km 16+920 

Redepus spre a fi finanțat prin PNDL II. Aprobat prin OMDRAP nr. 
3465/2017. Realizat 71%. 

106.  
Modernizarea drumului judeţean DJ 109P lim. jud. Sălaj - 
Cehal - km27+560-km33+960 

A fost semnat contractul de finanțare. S-a încheiat contr. de 
proiectare + execuţie. S-a demarat execuția. 

107.  
Modernizare DJ 194B pe traseul Dara-Dorolț, comuna 
Dorolț, județul Satu Mare 

Cerere de finanțare depusă la MDRAP spre a fi inclus în PNDL II. 
Aprobat prin OMDRAP nr. 3465/2017. Realizat 98%. 

3.12 Construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile publice locale 
108.  Dezvoltare turismului de iarnă în zona localității Negreşti Aprobat prin OMDRAP Nr. 2153/2014 şi OMDRAP Nr. 
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Oaş, jud. Satu Mare – Montarea instalației de transport pe 
cablu CD 4 Luna Șes şi Amenajarea pârtie de schi şi 
sistem de înzăpezire al pârtiei Luna Şes 

1030/05.11.2015, dar nu s-a primit încă finanţare. Semnat 
contract de finanţare. Realizat 97% 
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TOTAL JUDEŢ - 65       54     

MUNICIPII - 2      2 2    2 

1. SATU MARE       

Anulat prin 
decizie de 

instanță de 
judecată 

    

 reactualizare URBAN PR.    - - În curs de 
aprobare 

  În 
execuţie 

 

2. CAREI CPJ Satu 
Mare    -  

44 / 
25.05.1993 

Prelungit 
valabilitatea 
prin  HCL 

12/ 11.02.2013 

 C definitiv  
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Arhidinamic    - 
36/ 

23.08.2012 
În curs de 
aprobare 

  În avizare 
la A.P.M.  

 

ORAŞE - 4       3     

1. NEGREŞTI 
OAŞ 

* 
AEDILIS - - 10.11.2010 - 

6/ 
19.04.2011 

26/ 
09.05.2012 

 C definitiv 
T+SE+
RU+ 
RL 

2. TĂŞNAD AEDILIS - - 10.11.2010 - 
3/ 

04.04.2011 
161/ 

29.12.2011 
 C definitiv 

T+SE+R
U+RL 

3. ARDUD 

B.I.Arhitectur
ă 

Corneliu 
Zebacinschi 

 
ZebacinschiZ
ebacinschi 

   - 
13/ 

 01.07.2015 
63/ 

15.12.2015 
 C definitiv 

T+SE+R
U+RL 

4. LIVADA Kastel 
Studio    - 

24/ 
25.06.2012 

În curs de 
aprobare 

 C În avizare 
la A.P.M.  

COMUNE - 59       51     

1 ACÂŞ Kastel Studio - - - - - În curs de 
elaborare 

    

2 AGRIŞ 
SIGMA PR. - - - - 

14/ 
11.12.2002 

aprobat de 
comuna Botiz 
49/16.12.2003 
Prelungit valabil. 
până în 2024 prin  

HCL 
21/21.04.2017 

Prelungit valabil.a 
 prin  HCL 

17/26.05.2014 

 C definitiv T+SE+R
U+RL 

SIGMA PR.      
În curs de  
aprobare 

    

3 ANDRID SIGMA PR. - 
8 / 

28.05.1998 
10.11.2001 22.11.2001 

16/ 
11.12.2002 

20/ 
25.05.2005 

Prelungit valabil. 
Până la 31.12.2021 

prin  HCL 
19/ 20.05.2020 

Prelungit valabil. 
până la 2020 
 prin  HCL 
24/ 2015 

 C definitiv 
T+SE+R

U+RL 

4 APA SIGMA PR. - 
15/ 

26.04.2006 
30.05.2006 15.07.2006 16/21.07.2017 34/27.07.2017  C definitiv 

T+SE+R
U+RL 
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5 BATARCI PRO CONS 
AMD -     30/ 09.08.2018 

 
 C definitiv 

T+SE+R
U+RL 

6 BELTIUG SIGMA PR. - 
28 / 

16.12.2004 
22.12.2004 13.01.2005 

8/ 
09.11.2005 

6/18.05.2006 
Prelungit valabil. 

până la 18.05.2021 
prin  HCL 

18/ 24.04.2015 

 C definitiv 
T+SE+R

U+RL 

7 BERVENI SIGMA PR. - 
26 / 

21.10.2003 
18.03.2004 29.04.2004 

1/ 
13.01.2005 

22/15.06.2005 
Prelungit valabili. 
pana la 15.06.2025 

prin HCL 
nr.30/16.12.2015 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

8 BIXAD COMARH - 
3 / 

03.04.2000 
05.12.2002 14.12.2002 

20/ 
04.03.2004 

3/03.04.2000 
Prelungit valabil. 
Până în 2015 prin 
HCL nr.4/2013 

Prelungit valabili. 
Până la 30.12.2018 

prin HCL nr.45/2017 
Prelungit valabili. 
Până la 31.12.2023 

prin HCL nr.48/2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

9 BÂRSĂU 
SIGMA PR.  

1 / 
31.01.2004 

29.04.2004 29.04.2004 
3/ 

13.01.2005 6/28.02.2005  C Expirat 
T+SE+R
U+RL 

Proiect 
Construct 

Oradea 
     

În curs de 
elaborare 

    

10 BOGDAND COMARH - 
31 / 

14.12.2002 
05.02.2002 14.02.2002 

10/ 
27.06.2002 

3/27.01.2004 
Prelungit valabil. 

până la 30.12.2018 
prin  HCL 

35/ 28.10.2016 
Prelungit valabil. 

pana la 31.12.2023 
prin HCL 

nr.43/21.12.2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

11 BOTIZ SIGMA PR. - - - - 
Aprobat în ședința de 

urbanism din 
25.08.2016  

45/29.11.2016 
 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

12 CĂLINEŞTI OAŞ SIGMA PR  - - - - - În curs de 
aprobare 

    

13 CĂMĂRZANA COMARH - 
25 / 

30.10.2000 
03.12.2002 14.12.2002 

10/ 
03.02.2006 

6/24.03.2006 
Prelungit valabil. 

până în 2021 
prin  HCL 

20/ 14.07.2016 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

14 CĂMIN SIGMA PR. - 
11 / 

26.05.2004 
17.05.2004 27.05.2004 

26/ 
15.07.2004 

20/30.05.2005 
Prelungit valabil.a 
până în 2017 prin 
HCL nr.14/2015 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 
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Prelungit valabil.a 
pana la 30.12.2018 

prin H.C.L. 
Nr.19/2017 

Prelungit valabil. 
pana la 31.12.2020 

prin H.C.L. nr. 
18/27.06.2019 

15 CĂPLENI GENERAL  - 
40 / 

05.12.2005 
12.06.2006 28.09.2006 

13/ 
16.11.2006 

31/27.08.2007 
Prelungit valabil. 

până în 27.08.2027 
prin  HCL 23/2017 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

16 CĂUAŞ SIGMA PR. - 
7 / 

22.02.2005 
31.10.2005 09.11.2005 

9/ 
03.02.2006 

10/29.03.2006 
Prelungit valabil.a  
pana la 30.12.2025 

prin H.C.L. 
Nr.42/2017 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

17 CEHAL SIGMA PR. - 
24 / 

23.12.2009 
14.05.2010 26.08.2010 

2/ 
24.02.2011 11/28.04.2011  C Definitiv 

T+SE+R
U+RL 

18 CERTEZE ARHINOVA - 
26 / 

07.12.2001 
05.06.2001 21.06.2001 

2/ 
22.11.2001 

4/10.03.2003 
45/ 11.07.2016 

Prelungit valabili. 
Până la 19.02.2028 

prin  HCL 
11/ 19.02.2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

19 CIUMEŞTI SIGMA PR. - 
2 / 

24.01.2006 
27.01.2006 03.02.2006 

12/ 
18.05.2006 

11/28.07.2006 
prin  HCL 16 /2016 
Prelungit valabili. 
până la 30.12.2025 

prin  HCL 
33/27.11.2017 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

20 CRAIDOROLŢ SIGMA 
PR. - 

11/ 
14.05.2008 

16.05.2008 22.05.2008 
1/ 

22.05.2008 

11/14.05.2008 
Prelungit valabil. 

până la 14.05.2028 
prin  HCL 

13/ 19.04.2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

21 CRUCIŞOR AGORA 4 - 
3 / 

21.01.2008 
17.01.2008 24.01.2008 

3/ 
17.09.2009 33/30.11.2010  C Definitiv 

T+SE+R
U+RL 

22 CULCIU SIGMA PR. - 
945 /  

26.04.2010 
02.07.2010 29.07.2010 

1/ 
24.02.2011 

10/29.04.2011 
Prelungit valabil. 

Până la 15.05.2031 
prin  HCL 

17/ 22.04.2021 

 C Definitiv 
T+SE+R
U+RLl  

23 DOBA AGORA 4 - 
19/ 

25.02.2008 
21.02.2008 11.12.2008 

4/ 
10.12.2009 

26/20.09.2010 
Prelungit 

valabilitatea 
Până la 20.09.2030 

prin  HCL 
25/ 18.09.2020 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 
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24 DOROLŢ AGORA 4 - - - - 
19/  

22.09.2015 
63/25.09.2015 

 
 C Definitiv 

T+SE+R
U+RL 

25 FOIENI SIGMA PR. - 24 / 
30.11.2000 

22.12.2001 14.02.2002 
7/ 

27.06.2002 

1/17.02.2004 
Prelungit valabil. 

până la 30.12.2018 
conf. HCL nr.8/ 2017 

Prelungit valabil.a 
până în 31.12.2023 

prin HCL nr.43/2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

26 
GHERŢA 
MICĂ 

SIGMA PR. - 29 / 
30.10.2002 

07.10.2002 11.12.2002 
17/ 

11.12.2002 

37/18.02.2002 
Prelungit valabil. 

până la 31.12.2023 
prin  HCL 

31/27.12.2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

27 HALMEU SIGMA PR. 
-  
 

40/ 
15.12.2009 

08.01.2009 23.07.2009 
2/ 

23.07.2009 

25/ 26.08.2009 
Prelungit valabil. 

până la 31.12.2023 
prin  HCL 

37/19.07.2019 

 C  definitiv  
T+SE+R

U+RL 

28 HODOD SIGMA PR. - 
2 / 

20.02.2004 
06.02.2004 18.03.2004 

27/ 
15.07.2004 

9/25.05.2005 
Prelungit valabil.a 
până la 31.12.2023 

prin  HCL 
12/18.03.2020 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

29 HOMOROADE AGORA 4 - - - - - -  T 30 ? T+SE 

31 LAZURI GENERAL  - 
7/ 

27.04.2004 
09.07.2003 06.11.2003 

7/ 
08.09.2005 

14/28.03.2006 
Prelungit valabil. 

pana la 30.12.2023 
prin HCL nr. 

62/19.12.2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

32 
MEDIEŞU 
AURIT 

SIGMA PR. - 
6/ 

31.03.2004 
04.08.2004 18.08.2004 

5/ 
19.05.2005 

27/ 26.10.2005 
Prelungit valabil. 

Până la 31.12.2023 
prin  HCL 

47/ 21.12.2020 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

33 MICULA SIGMA PR. - 
25 / 

24.09.2001 
12.08.2001 22.11.2001 

5/ 
22.11.2001 

19/24.05.2005 
Prelungit valablitatea 
până la 31.12.2023 
conf. HCL nr.16/ 

29.03.2019 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

34 MOFTIN AGORA 4 - 
2/  

09.01.2007 
21.12.2006 15.10.2007 

2/ 
15.10.2007 

20/ 12.10.2009 
Prelungit valablitatea 
până la 31.12.2023 
conf. HCL nr.54/ 

09.10.2019 

 C  prelimina
r 

T+SE+R
U+RL 
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36 ODOREU GENERAL 
PROIECT  

reactualiza
re 

- 31.08.2006 28.09.2006 1/11.01.2007 

4/30.03.2007 
Prelungit valablitatea 
până la 30.03.2027 
conf. HCL nr.41/ 

15.06.2017 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

37 ORAŞU NOU Arhidinami
c       În curs de 

elaborare 
    

38 PĂULEŞTI COMARH - 
18 / 

15.07.2003 
15.01.2004 05.02.2004 

22/ 
15.07.2004 

16/ 22.07.2004 
Prelungit valabil. 

Conf. HCL nr. 
48/25.10.2016 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

39 PETREŞTI SIGMA PR. - 15 / 
08.05.2003 

24.10.2003 04.11.2003 
23/ 

15.07.2004 

34/16.11.2004 
Prelungit valabilit. 
pana la 31.12.2023 
prin  HCL 35 din 

08.11.2019 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

40 PIR SIGMA PR. - 2 / 
30.01.2003 

24.10.2003 04.11.2003 
24/ 

15.07.2004 

15/ 30.05.2005 
Prelungit valabil. 

până la 01.03.2025 
prin  HCL 

7/27.02.2020 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

41 PIŞCOLT SIGMA PR. - 
24/ 

01.06.2009 
10.08.2009 18.08.2009 - În curs de 

aprobare 
X  

Returnat 
spre 

completare/ 
corectare 

0 

42 POMI GENERAL  - 
9/ 

30.05.2006 
05.06.2006 29.06.2006 

3/ 
13.11.2008 

5/ 25.03.2009 
Prelungit valabili.a 
pana la 25.03.2029 

prin H.C.L. 
Nr.31/29.03.2019 

 C Definitiv 
T+SE+R

U 

43 PORUMBEŞTI - - - - - 
11/ 

27.06.2002 

aprobat de 
com. Halmeu 
23/11.05.2005 

Prelungit valab. 
până la 30.12.2023 

prin  HCL 
54/ 21.12.2018 

Prelungit valabil. 
până la 30.12.2018 

prin  HCL 
57/ 14.09.2017 

Aprobat intravilan 
prin HCL 

23/ 03.07.2006 
Prelungit valabil. 

până la 30.12.2023 
prin  HCL 

54/ 21.12.2018 

 C 
Definitiv 

din Halmeu 
vechi 

T+SE+R
U+RL 

44 RACSA C&A Acces - - - - - 
În curs de 
elaborare 

   0 
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45 SANISLĂU SIGMA PR. - 
28/ 

27.11.2006 
05.12.2006 30.08.2007 15/30.08.2007 

44/ 09.11.2007 
Prelungit valabil. 

pana la 06.11.2027 
prin H.C.L. 

Nr.50/26.10.2017 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

46 SANTĂU SIGMA PR. - 
36 / 

27.11.2003 
13.01.2004 24.02.2005 4/24.02.2005 

12/19.04.2005 
Prelungit valabil. 
Până la aprobare 
P.U.G. nou prin  

HCL 
17/ 06.05.2020 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

47 SĂCĂŞENI SIGMA PR. - 13 / 
13.09.2001 

02.09.2001 22.11.2001 
9/ 

27.06.2002 

3/13.05.2005 
Prelungit valabil. 

pana la 31.12.2023 
prin HCL 

nr.14/24.04.2020 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

48 SĂUCA SIGMA PR. - 11 / 
10.12.2002 

21.10.2002 11.12.2002 
18/ 

11.12.2002 

6/16.03.2004 
Prelungit valabil. 

Până la 31.12.2018 
Cf. HCL 12/2017 
Prelungit valabil. 

pana 31.12.2023 prin 
HCL 

nr.29/15.12.2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

49 SOCOND AGORA 4 - 
23/ 

31.10.2005 
18.11.2005 23.11.2005 

11/ 
03.03.2006 

9/31.03.2006 
Prelungit valablitatea 
până la 31.03.2026 
conf. HCL 11/2016 

 C Preliminar   
T+SE+R

U+RL 

50 SUPUR COMARH - 
4 / 

28.02.2003 
14.09.2003 04.11.2003 

28/ 
25.11.2004 

17/31.03.2008 
Prelungit valabil.a 
pana la 31.03.2028 

prin H.C.L. 
12/15.02.2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

51 TARNA MARE SIGMA PR. - 
25/ 

17.03.2009 
03.04.2009 23.04.2009 

1/ 
21.05.2009 

51/28.05.2009 
Prelungit valabil.a 
pana la 28.05.2029 

prin H.C.L. 
21/28.03.2019 

 C Definitiv 0 

52 TEREBEŞTI 
SC Pro 

Cons AMD 
SRL  

 - - - 
3/ 

31.03.2016 16/05.04.2016  C Definitiv T+SE+R
U+RL 

53 TIREAM AGORA 4 - 
4/ 

25.03.2004 
16.04.2004 15.07.2004 

25/ 
15.07.2004 

12/02.06.2009 
Prelungit valabil. 

Până la 31.12.2021 
prin  HCL 

6/ 20.02.2020 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

54 TÂRŞOLŢ AEDILIS - - - - - În curs de 
aprobare 

  ? 0 
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55 TURŢ COMARH - 5 / 
1998 

20.10.2001 22.11.2001 
6/ 

27.06.2002 

34/16.08.2002 
Prelungit valabil. 

Până la 30.12.2018 
Cf. HCL 

8/18.02.2016 
Până la 31.12.2023 

Cf. HCL 
61/25.10.2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

56 TURULUNG 
Victoria VT - 14 /1998 21.03.2001 20.04.2001 15/2002 

10/16.05.2005 
Prelungit valabil. 

Până la 31.12.2023 
prin HCL 

30/11.09.2020 
Prelungit valabil. 

Până la 26.05.2020 
prin HCL 

21/14.11.2016 

 C Definitiv 
T+SE+R
U+RL 

0 

SIGMA PR. 
reactualiza

re 
16 / 

30.06.2009 
11.05.2010 29.07.2010 

4/ 
12.04.2011 

În curs de 
aprobare 

    

57 URZICENI SIGMA PR. - 1 / 
05.01.2001 

23.01.2002 14.02.2002 
8/ 

27.06.2002 

4/01.03.2004 
Prelungit valabil. 

pana în 01.03.2024 
prin HCL 

 nr.17/17.05 2013 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

58 
VALEA 
VINULUI 

COMARH - 6 / 
21.02.2002 

17.05.2002 27.06.2002 
13/ 

11.12.2002 

3/30.01.2007 
Prelungit valabil. 

Până la 30.12.2022 
 prin  HCL 

7/ 28.02.2017 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

59  VAMA GENERAL  - 
2 / 

02.03.2001 
11.04.2001 21.06.2001 

1/ 
22.11.2001 

3/27.01.2004 
Prelungit valabil. 

pana în 30.12.2018 
prin  HCL nr.28/ 

15.07.2014 
Prelungit valabil. 

Până la 31.12.2023 
prin HCL nr.34/2018 

 C Definitiv 
T+SE+R

U+RL 

61 VETIŞ AGORA 4 - - 21.12.2006 
21.02.2008/ 
11.12.2008 

4/  
11.12.2008 

   3/24.02.2009 
Prelungit valabili. 
Până la 25.02.2029 
prin HCL nr.5/2019 

 C Definitiv T+SE 

62 
VIILE SATU 
MARE 

SIGMA PR. 

- 
13 

/12.052003 
14.01.2004 05.02.2004 21/2004 9/12.05.2005 

 

C 

Definitiv  
PUG initial  
 valabil pt 

sate 

T+SE+R
U+RL 

Reactualiz
are 

reşedinţă 

17/ 
07.08.2006 

07.11.2006 16.11.2006 
14/ 

16.11.2006 

30/ 14.12.2006 
Prelungit valabili. 
până la 14.12.2021 

prin  HCL 
18/28.05.2015 

C 

Definitiv 
PUG 

reactualizat  
pt resedinta  

0 

 


