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1. INTRODUCERE  

 

"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile prezente fără a 

compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi."  

(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

 

 Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de 

dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a 

schimbărilor din mediul exterior și fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un 

mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. Elaborarea strategiilor de 

dezvoltare locală și micro-regională reprezintă unul din pașii cei mai importanţi care 

susţin procesele de dezvoltare locală și micro-regională. În esenţă, acest tip de 

strategie clarifică pe termen mediu și lung care sunt direcţiile și domeniile spre care se 

orientează efortul de dezvoltare al comunităţii. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Sanislău a apărut pe fondul 

necesităţii de prioritizare clară a iniţiativelor de dezvoltare, fundamentată pe baza unei 

analize riguroase a situaţiei locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul 

socio-economic al acestor investiţii, în contextul resurselor inevitabil limitate 

disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2021-2027. 

 

Comuna Sanislău și administraţia publică locală pun astfel în practică cerinţele 

Uniunii Europene referitoare la viitorul proces de dezvoltare până în anul 2027, și 

chiar mai mult, astfel că măsurile de dezvoltare sunt corelate în cadrul unor concepte 

integrate, zonele rurale defavorizate se afă în prim-plan, iar printr-o abordare 

participativă actorii locali sunt mult mai mult implicaţi decât înainte în cadrul 

proceselor de dezvoltare. Priorităţile Uniunii Europene din domeniul dezvoltării 

regionale, precum creșterea inteligentă, durabilă și integrativă se regăsesc în cadrul 

obiectivelor prevăzute pentru viitorul proces de dezvoltare a comunei Sanislău. 

Strategia oferă o imagine clară asupra punctului de plecare și a punctului în care se 

dorește să se ajungă până în anul 2027, organizează eforturile administraţiei și 

posibililor parteneri locali în vederea dezvoltării comunei și ierarhizează cele mai 

importante acţiuni în arealul de referinţă. 

 

Scopul procesului de planificare completă și de coordonare în cadrul pregătirii 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Sanislău este localizarea arealului de 

studiu într-un context regional competitiv și atractiv, în care merită să trăiești. 
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Obiectivul strategiei este acela de a oferi CONSILIULUI LOCAL şi 

PRIMĂRIEI un instrument metodologic şi legal pe baza căreia acesta să poată 

structura şi planifica implementarea pachetului de programe şi proiecte pe termen 

mediu, 2021-2027. 

 

Beneficiarii strategiei sunt locuitorii comunei, autorităţile administraţiei publice 

locale, instituţiile publice, societatea civilă şi mediul privat. 
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1.1 Contextul elaborării strategiei 

 

Una din componentele fundamentale ale politicilor Uniunii Europene o 

constituie dezvoltarea teritorială durabilă, concept care stă la baza elaborării 

documentelor strategice și de planificare actuale, a politicilor în vigoare și a 

principalelor linii directoare ale evoluției socio‐economice și culturale a României. 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă s‐a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor 

decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a 

căpătat valențe politice precise în contextul globalizării, reprezentând rezultatul unei 

abordări integrate a factorilor politici și decizionali în care protecția mediului și 

creșterea economică pe termen lung sunt considerate complementare și reciproc 

dependente. 

 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu 

reprezintă o opțiune, ci singura perspectivă rațională de valorificare sustenabilă a 

potențialului natural, economic și uman. 

 

Pentru a putea beneficia din plin de avantajele aderării, România are nevoie, 

înainte de orice, de un portofoliu de proiecte capabile să atragă și să utilizeze eficient 

fondurile europene, cel mai potrivit portofoliu reprezentându‐l strategia de dezvoltare 

a localității, municipiului, microregiunii, zonei sau regiunii respective. 

 

În perioada 1997‐1999 a fost elaborată pentru prima dată, cu asistență din 

partea Programului O.N.U pentru Dezvoltare (PNUD), o Strategie Națională pentru 

Dezvoltare Durabilă, care a fost definitivată în urma unui număr mare de contribuții 

asamblate într-un cadru larg participativ și adoptată ca document oficial al Guvernului 

României. 

 

În acest context, inițiativa Primăriei Comunei Sanislău de a elabora Strategia 

de Dezvoltare Locală într‐un moment extrem de oportun pentru actorii locali 

(alocarea fondurilor europene ȋn perioada de programare 2021‐2027), reprezintă unul 

din pașii cei mai importanți în procesul dezvoltării locale, clarificând pe termen mediu 

și lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al 

comunității. 

 

Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei 

Sanislău este de a corela în mod rațional ansamblul politicilor și programelor publice 
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ale dezvoltării spațiului urban cu direcțiile și practicile dezvoltării durabile ale 

județului Hunedoara, ale Regiunii Vest, ale României și Uniunii Europene. 

 

Pornind de la situația existentă la nivel local, Strategia de Dezvoltare Locală 

a Comunei Sanislău cuprinde o radiografie socio‐economică a comunității și o 

analiză SWOT a acesteia: avantajele sunt utilizate astfel încât oportunitățile sunt 

valorificate la maxim, iar amenințările sunt evitate, în vreme ce slăbiciunile sunt 

corectate. Această analiză generează concluziile specifice din care reies direcțiile de 

dezvoltare ale comunei. 

Prezenta Strategie urmărește îmbunătățirea condițiilor socio‐economice și 

culturale din spațiul urban din județul Hunedoara,  pentru atingerea nivelului mediu de 

dezvoltare al țărilor Uniunii Europene, din prisma principalilor indicatori ai dezvoltării 

durabile. 

 

Prin elaborarea Strategiei, s‐a vizat creșterea capacității de planificare și de 

parteneriat a membrilor comunității Sanislău și întărirea capacității de absorbție a 

fondurilor europene la nivel local, printr‐o abordare inovativă cu obținerea 

următoarelor rezultate: 

 identificarea si promovarea intereselor reale ale comunității; 

 promovarea dialogului social și îmbunătățirea comunicării între toți actorii 

dezvoltării de la nivelul comunității; 

 implicarea activă a actorilor de la nivel local în procesul decizional legat de 

viitorul dezvoltării comunității; 

 întărirea capacității membrilor comunității Sanislău, în calitatea de viitori 

beneficiari, de a prezenta programe de dezvoltare locală argumentate și 

coerente, care răspund problemelor critice și priorităților de dezvoltare de la 

nivelul comunității, de a pregăti proiecte și de a le implementa cu succes; 

 corelarea inițiativelor și strategiilor locale cu cele de la nivel județean, regional 

și național; 

 asumarea responsabilităților și consolidarea relațiilor de colaborare între actorii 

de la nivel local în vederea creșterii șanselor de accesare a fondurilor europene. 

 

Actorii implicați în implementarea Strategiei trebuie să devină garantul folosirii 

eficiente a resurselor publice, printr‐un management orientat spre locuitorii comunei. 

Pe toată perioada de implementare a Strategiei se va promova colaborarea între 

administrație, societate civilă și sectorul privat pentru o dezvoltare în parteneriat, 

pentru a fi mai hotărâți, mai informați și mai pro activi pentru dezvoltarea comunei 

Sanislău. 
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1.2 Elaborarea strategiei – principii generale utilizate 

 

Principiile generale utilizate în elaborarea Strategiei 

În elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Sanislău pentru perioada 

2021‐2027 s‐a ținut cont de un număr amplu de principii, adoptate la nivelul Uniunii 

Europene și drept urmare și în elaborarea documentelor de politici publice din România. 

 

Principiul central al strategiei este principiul dezvoltării durabile, cu respectarea 

celor trei dimensiuni (ecologică, economică și socială) cu toate implicațiile: atingerea 

performanțelor de mediu impuse de Uniunea Europeană și de strategia națională privind 

dezvoltarea durabilă, creșterea competitivității administrației județene și a celor locale în 

scopul maximizării aportului lor la accelerarea progresului economic și social prin 

stabilirea de noi obiective și identificarea unor oportunități adaptate la noile condiții și 

exigențe, pentru trecerea, într‐un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de 

dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, orientat spre îmbunătățirea continuă a 

calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Toți reprezentanții administrației publice din județul Hunedoara, reprezentanți ai 

Consiliului Județean, ai instituțiilor subordonate, ai deconcentratelor și ai autorităților 

publice locale, au lucrat împreună pentru identificarea elementelor de planificarea 

strategică cele mai adaptate pentru dezvoltarea județului (principiul responsabilității). 

În secțiunea de operaționalizare a Strategiei, Planul de acțiuni și Portofoliul de 

proiecte, s‐a specificat pentru fiecare proiect nivelul administrației publice care va fi 

implicat în implementarea acestora (principiul subsidiarității). 
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1.3 Cadrul strategic 

 

NIVEL EUROPEAN  

 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de 

actualul sistem. 

 

 
 

 

 În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a 

UE. Se preconizează cinci priorități investiționale:  

 1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii  

 2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  

 3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
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 4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

 

Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din fondurile europene post -

2020 

 

OP 1 O Europă mai inteligentă 

 

Cercetare și inovare 

 

Obiectiv 

specific: 

Dezvoltarea 

capacităților 

de cercetare 

și inovare și 

adoptarea 

tehnologiilor 

avansate 

1.Integrarea ecosistemului 

CDI național în Spațiu de 

Cercetare European 

(European Research Area) 

1.1 Integrarea organizațiilor CDI românești în 

programe de colaborare transfrontaliere și 

internaționale (Sinergii Horizon Europe, Piața 

Unică, Interreg etc.) – intervenții 

naționale/regionale 

1.2 Dezvoltare și utilizare infrastructuri CDI – 

intervenții naționale/regionale 

2.Crearea unui sistem 

atractiv de inovare în 

industrie, pentru toate 

tipurile de inovare (de 

produs, de proces, 

organizațională și de 

marketing) 

2.1 Consolidarea capacității CDI a 

întreprinderilor și promovarea colaborării între 

organizațiile CDI și mediul de afaceri – 

intervenții naționale/regionale 

2.2 Susținerea proceselor de transfer tehnologic 

pentru creșterea gradului de inovare a 

întreprinderilor – intervenții naționale 

3.Sprijinirea creării de noi 

companii inovative și 

creșterea ratei de 

supraviețuire a acestora 

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial 

care favorizeaza apariția și maturizarea start-

up/spin-off inovative – intervenții regionale 

3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente 

infrastructurilor de sprijin a afacerilor 

(incubatoare, acceleratoare etc.) – intervenții 

regionale 

4. Consolidarea CDI în 

domeniul sănătății 

4.1 Dezvoltarea capacității de cercetare/inovare 

și adoptarea sistemelor SMART în sănătate – 

intervenții naționale 
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Digitalizare 

 

Obiectiv 

specific: 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizării, 

în beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și 

al guvernelor 

5. Creșterea gradului de 

digitalizare a serviciilor 

publice pentru societatea 

românească 

5.1 Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea 

serviciilor de e-guvernare (evenimente de viață) 

– intervenții naționale 

5.2 Digitalizare în administrația publică și 

competențe digitale avansate – intervenții 

naționale 

5.3 Digitizarea serviciiilor publice la nivel local 

– intervenții regionale 

6. Digitizare pentru 

creșterea siguranței și 

îmbunătățirii serviciilor de 

mobilitate si transport 

6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare 

pentru îmbunătățirea siguranței și securității 

pentru toate modurile de transport și punerea în 

aplicare a strategiei adoptată privind siguranța 

traficului – intervenții naționale 

6.2 Finanţarea instrumentelor de digitizare, 

inclusiv implementare sisteme ERTMS/ ETCS, 

RIS/VTMIS pentru toate modurile de transport – 

intervenții naționale 

7. Soluții IT și digitalizare 

în sănătate 

7.1 Refacere şi modernizare sistem informatic 

(CNAS) –  intervenții naționale 

7.2 Observatorul național pentru date în sănătate 

– (Construcție, achiziție echipamente / 

dezvoltarea de sisteme informatice) – intervenții 

naționale 

7.3 Soluții digitale în infrastructură din sănătate 

(digitizare internă și externă a instituțiilor 

medicale) 

7.4 Uniformizarea fluxurilor informaționale (up-

grade soft, dezvoltarea sistemelor informatice 

/achiziție echipamente – intervenții naționale 
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Competitivitate 

 

Obiectiv 

specific: 

Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității 

IMM-urilor 

8. Facilitarea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri, 

inclusiv prin încurajarea 

finanțării inițiale și timpurii 

a start-up-urilor cu potențial 

inovativ ridicat 

8.1 Instrumente financiare pentru IMM – 

intervenții naționale 

9. Consolidarea 

competitivității economiei 

românești 

9.1 Facilitarea investițiilor în noi tehnologii – 

intervenții naționale 

9.2 Sprijin pentru internaționalizare – intervenții 

regionale 

9.3 Susținerea adoptării tehnologiilor IT&C de 

către intreprinderi – intervenții regionale 

9.4 Sprijinirea clusterelor în vederea integrării 

acestora în lanțuri de valoare europene – 

intervenții regionale 

9.5 Susținerea implementării mecanismelor 

economiei circulare în cadrul întreprinderilor 

românești – intervenții regionale 

 

 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și anteprenoriat 

 

Obiectiv 

specific: 

Dezvoltarea 

competențelor 

pentru 

specializare 

inteligentă, 

tranziție 

industrială și 

antreprenoriat 

10. Dezvoltarea unor 

competențe profesionale 

adecvate cerințelor mediului 

de afaceri în contextul unei 

economii bazate pe 

cunoaștere 

10.1 Dezvoltarea competențelor la nivelul IMM 

pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat, inclusiv stagii de 

practică. Formare pentru implementarea 

standardului: sistem de Management a Inovării 

în companii – intervenții regionale 

11. Susținerea capacității 

administrative a structurilor 

din cadrul mecanismului 

integrat regional și național 

de descoperire 

antreprenorială 

11.1 Dezvoltarea capacității administrative a 

actorilor implicați în implementarea, 

monitorizarea, revizuirea strategiilor de 

specializare inteligentă - intervenții naționale/ 

regionale 
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OP 2 O Europă mai verde 

 

Energie 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea eficienței 

energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale ȋn vederea ȋmbunătățirii 

eficienței energetice 

Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-și 

ȋmbunătăți performanța energetică 

Ȋmbunătățirea performanței energetice ȋn industriile energointensive 

Măsuri de sprijin pentru ESCOs 

Ȋmbunătățirea eficienței energetice ȋn domeniul ȋncălzirii centralizate, 

alături de promovarea energiei din surse regenerabile pentru ȋncălzirea 

și răcirea centralizată 

Consolidarea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a 

autorităților 

Obiectiv specific: 

Promovarea energiei 

din surse regenerabile 

Creșterea ponderii de surse regenerabile ȋn consumul de energie al 

clădirilor 

Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică 

pentru a crește capacitatea de integrare a energiei provenite din surse 

regenerabile, de natură variabilă 

Obiectiv specific: 

Dezvoltarea de sisteme 

inteligente de energie, 

retele si stocare in afara 

TEN-E 

Echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei 

electrice 

Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și 

realimentarea cu energie 

Digitalizarea stațiilor de transformare și soluții privind controlul 

rețelei de la distanță – integrare stații ȋn SCADA 

Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 

 

 

Schimbări climatice, riscuri, apă 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, a 

prevenirii riscurilor și a 

rezilienței ȋn urma 

dezastrelor 

Managementul inundațillor 

Reducerea impactului manifestării secetei și furtunilor asupra 

populoției, proprietății si mediului. 

Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea 

rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la reaitatea 

operatională. 

Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere. 

Promovarea gestionării 

sustenabile a apei 

Continuarea acțiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și 

apă uzată, inclusiv prim consolidarea suplimentare și extinderea a 

operatorilor regionali. 
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Finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare 

economice a sectorului de apă și apă uzată, astfel ȋncat să se 

eficientizieze procesul de realizare a planurilor de investiții pentru 

conformare. 

Continuarea investițiilor ȋn managementul nămolului rezultat ȋn cadrul 

procesului de epurore a apelor uzate/tratatre a api  potabile. 

 

 

Economia circulară 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea tradiției 

către o economie 

circulară 

Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, 

inclusiv imbunătățirea sistemelor integrate existente de gestionare a 

deșeurilor, pentru a crește reutilizorea și reciclarea, pentru a preveni 

generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri, ȋn 

conformitate cu nevoile identificate ȋn PNGD și PJGD-uri. 

Investiții individuale suplimentare pentru inchiderea depozitelor de 

deșeuri. 

Investiții ȋn consolidarea capacității părților interesate fie publice sau 

private, pentru a susține tranziția la economia circulară și care să 

promoveze acțiuni/măsuri privind economic circulară inclusiv 

conștientizarea publicului, prevenirea deșeurilor, colectorea separată și 

reciclarea. 

 

 

Biodiversitate 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătățurea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi ȋn 

special ȋn mediul urban 

și reducerea poluării 

Investiții ȋn rețeaua Natura 2000 - Elaborarea, revizuirea și 

implementarea planurilor de management, măsuri de menținere și de 

refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate, precum și a 

ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizăte situate ȋn afăra ariilor 

naturale protejate. Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a 

biodiversității și ecosistemelor și realizarea de studii stiințifice. 

Măsuri pentru implementarea infrastructurii verzi 

Consolidareă capacității administrative a autorităților și entităților cu 

rol ȋn managementul rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale 

protejate. 
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Aer 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătățurea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi ȋn 

special ȋn mediul urban 

și reducerea poluării 

Dotarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calității Aerului cu 

echipamente noi astfel ȋncât să se continue conformarea cu cerințele 

de asigurare și controlul calității datelor și de raportare a RO la CE și 

achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților ȋn aerul 

ambiental cu respecarea prevederilor Directivei 2008/50/CE. 

Implementarea măsurilor care vizeoză creșterea calității aerului  

• măsuri legate de imbunătățirea sau ȋnlocuirea instalaților individuale 

(casnice) de ȋncălzire a locuințelor/ gospodăriilor din mediul urban cu 

instalații mai performante;  

• finanțarea sistemelor de ȋncălzire pentru scopuri de atenuare a 

schimbărilor climatice, atât la nivelul agenților economici cât și la 

nivelul sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică la 

nivelul autoritaților publice și/sau altor entitați publice (spitale, unitați 

de invotământ etc.) sau o instituțiilor individuale de ȋncălzire a 

locuințelor/ gospodărilor, utilizând gaz natural. 

 

 

Mobilitate urbană 

 

Obiectiv specific: 

Mobilitatea națională, 

regională și locală 

sustenabilă, rezilientă ȋn 

fața schimbărilor 

climatice, inteligență și 

intermodala, inclusiv 

ȋmbunătățirea accesului 

la TEN-T si a mobilitătii 

transfrontaliere 

Dezvoltorea rețelelor regionale și locale de transport pe calea ferată și  

cu metroul și de acces la TEN-T centrală și globalș de transport, 

inclusiv soluții combinate. 

Reducerea emisiilor de carbon ȋn municipiile reședință de județ și ȋn 

muncipii și zona lor funcțională prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă. 

 

 

Situri contaminate 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătăţirea protecției 

naturii şi a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi ȋn 

special ȋn mediul urban 

si reducerea poluării 

Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv refacerea 

ecosistemelor. 

Regenerarea spaţillor urbane degradate şi abandonate, reconversia 

funcţională a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate şi 

reincluderea acestora ȋn circuitul social/economic sau ca rezervă de 

teren pentru viitoare investiții la nivelul oraşelor, ȋn vederea creării 

condiţiilor necesare pentru o dezvoltare durabilă urbană. 
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OP 3 O Europă mai conectată 

 

Conectivitate 

 

Obiectiv specific: 

1.Dezvoltarea unei 

rețele TEN-T durabilă, 

reziliență ȋn fața 

schimbărărilor 

climatice, inteligentă, 

sigură si intermodală 

Dezvoltarea rețeletor TEN-T centrală şi globală de transport rutier. 

Dezvoltarea rețeletor TEN-T centrală şi globală de transport pe calea 

ferată. 

Ȋmbunătățirea serviciilor de transport pe calea ferată pe scurt și lung 

parcurs, prin creșterea capacități de transport și măsuri de reformă.  

Ȋmbunătățirea siguranţei și securități pentru toate modurile de 

transport și punerea ȋn aplicare a strategiei adoptată privind siguranța 

traficului, pentru reducerea numărului de decese din accidente rutiere 

și diminuarea 

Investiții în infrastructură și suprostructură portuară situata pe rețeaua 

TEN-T central și globală, inclusiv acces în porturi, investiții 

multimodale în porturi și pentru ȋrnbunătățirea conectivității 

transfrontaliere  

Investiții in dezvortarea de terminale intermdale inclusiv acces și 

echipamente 

Investitii în modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere pe 

rețeaua TEN-T central și globală și crearea de noi conexiuni de 

transport suplimentare peste Dunăre, inclusiv măsuri de ȋmbunătățire a 

timpilor de trecere, includerea de noi servicii si noi proceduri 

operationale.  

Asistență tennică acorcdata principalilor beneficiari din domeniul 

transporrului, cu precădere Compania Natională de Căi Ferate și  

Compania Națională de Adminstrare a Infrastructuri Rutiere, alte 

autorități de transport și Ministerul Transporturilor 

Obiectiv specific: 

2.Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabilă, reziliente ȋn 

fața schimbărilor 

climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv 

ȋmbunătățirea accesului 

la TEN-T si a mobilității 

transfrontaliere 

Dezvoltarea rețeletor rutiere naționale de acces la TEN-T centrală și 

globală de transport. 

Dezvoltarea rețeletor feroviare de acces la TEN-T centrală și globală 

de transport. 
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Broadband 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătățirea 

conectivități digitale 

Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă Broadband – Investiții ȋn 

infrastructura de bandă largăde foarte mare capacitate, conform 

rezultatelor „Planului național sau regional privind banda largă” 

(condiție favorizantă) 

 

 

 

OP 4 O Europă mai socială 

 

Ocupare 

 

Obiectiv specific: 

1.Ȋmbunătățirea acesului pe piata 

muncii ntru toate persoanele aflate 

ȋn căutarea unui loc de muncă, ȋn 

special pentru tineri, șomeri de 

lungă durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, 

persoane inactive, prin promovarea 

angajării pe cont propriu și a 

economiei sociale. 

1.1. Dezvoltarea mecanismului de integrare 

multidiciplinară a politicilor din ocupare, educație, 

asistență socială și sănătate prin armonizarea cadrului legal 

ȋntre serviciile oferite forței de muncă de cele patru 

sectoare. 

1.2. Noi abordări de furnizare de servicii integrate de 

ocupare, adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate pe 

piaţa muncii (persoane inactive, cu dizabilităţi, someri de 

lungă durată, persoane reintoarse ȋn ţară, migranţi etc.), 

prin pachete de servicii personalizate și adaptate nevoilor. 

1.3. Valorificarea potențialului economic al tinerilor 

(inclusiv NEETs). 

1.4. Asigurarea forței de muncă necesare ȋn zonele care 

ȋnregistrează deficite. 

1.5. Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea 

iniţiativelor antreprenoriale și a economiei sociale.  

1.6. Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor 

dezavantajate. 

Obiectiv specific: 

2.Modernizarea instituțiilor și 

aserviciilor pe piața muncii pentru 

a evalua și a anticipa necesarul de 

competeță și a asigura asistență 

personalizată și in timp real 

urmărind asigurarea 

medierii/plasării (matching), 

tranziției și a mobilității firței de 

muncă 

 

2.1. Dezvoltarea unui mecanitsm coerent și sustenabil de 

agregare și integrare a informaţiilor furnizate de diversele 

instrumente folosite în anticipare de utilizare a rezultatelor 

pentru ȋntâmpinarea nevoilor de competențe pe piaţa 

muncii 
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Obiectiv specific: 

3.Prmovarea participării echilibrate 

dupa gen pe piața muncii și a 

asigurării echilibrului dintre viața 

profesională și cea privată  

3.1. Crearea de oportunităţi pentru integrarea femeilor pe 

piața muncii 

Obiectiv specific: 

4.Promovarea adaptării la 

schimbarea lucrarilor, 

inteprinderilor și antreprenorilor, a 

ȋmbătrânirii active și in condiții 

bune de sănătate, precum și a unui 

mediu de lucru sănătos și adaptat 

care să reducă riscurile la adresa 

sănătății 

4.1. Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur, accesibil 

și prietenos pentru angajați, în special pentru cei cu nevoi 

speciale (din grupul țintă) 

 

 

Educație 

 

Obiectiv specific: 

1.Ȋmbunătățirea calității, 

eficacității si a relevanței 

sistenului de educație și 

formare pentru piața muncii 

pentru a sprijini dobandireade 

competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale 

1.1. Adaptarea programelor din educație și formare la cerințele 

pieței, ȋn competențe cheie și digitale. 

1.2. Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și 

serviciilor de educație (la toate nivelurile) 

1.3. Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de 

consiliere, sprijin, acompaniere. 

1.4. Ȋmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru creșterea 

calității și eficacității procesului educativ. 

Obiectiv specific: 

2.Promovarea accesului egal 

la educație și formare de 

calitate și favorabile 

incluziunii, completarea 

studiilor și a absolviri 

acestora, ȋn special pentru 

grupurile defavorizate,  

ȋncepând de la educația și 

ȋngrijirea copiilor preșcolari, 

continuând cu educația și 

formareagenerală și 

profesională și până la 

ȋnvățământul terțiar 

2.1. Creșterea accesului la educație şi formare de calitate şi 

favorabile incluziunii. 

2.2. Formarea (inițială şi continuă) a cadrelor didactice pentru o 

educație incluzivă 

2.3. Proiectarea și fuzionarea unor servicii suport pentru 

prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii 

timpurii a școlii 

2.4. Creşterea accesului la educaţie (la toate nivelurile) şi 

formare de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Obiectiv specific: 

3.Promovarea ȋmvățării pe tot 

3.1. Creșterea participării la formarea profesională continuă 

(sistem de educație) 
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parcursul vieții, ȋn special a 

unor oportunități flexibile de 

perfecționare și recomversie 

profesională pentru toți luând 

ȋn considerare competențele 

digitale 

3.2. Sprijinirea tranzițiilor ȋn educație şi pe piața muncii, ȋn 

contextul participării la formare pe tot parcursul vieții. 

3.3. Consolidarea participării populației ȋn procesul de invățare 

pe tot parcursul vieţii şi de reconversie profesională pentru 

facilitarea tranziţiilor şi a mobilităţii de pe piaţa muncii 

 

 

Incluziune socială 

 

Obiectiv specific: 

1.Promovarea integrării 

socio economice a 

comunităților terțe și a 

comunităților 

marginalizate, cum ar fi 

romii 

1.1. Promovarea integrării socio-economice a 700 comunităţilor 

marginalizate, inclusiv rome, prin implementarea unor măsuri 

integrate 

1.2. Ȋmbunătăţirea condiţiilor de locuit, inclusiv prin acordarea de 

locuinţe sociale, ȋnfiinţarea de adăposturi de noapte și centre de 

urgenţă pentru categorii de persoane marginalizate: romi, persoane 

fără adăpost, familii monoparentale sărace, victime ale traficului de 

persoane sau ale violenţei domestice. 

1.3. Integrarea socio-economică a migranţilor 

Obiectiv specific: 

2.Ȋmbunătăţirea  

accesului egal și în timp 

util la servicii de 

calitate, durabile și 

accesibile; 

modernizarea sistemelor 

de protecţie socială, 

inclusiv promovarea 

accesului la protecţia 

socială; ȋmbunătăţirea  

accesibilității eficacității 

și a rezilienței sistemelor 

de asistentă medicală   

și a serviciilor de 

ȋngrijire de lungă 

durată 

2.1. Măsuri pentru asigurarea asistenţei juridice pentru persoanele 

bolnave mintal cu sau fără tutore legal 

2.2. Creșterea intervenţillor integrate pentru incluziunea socială a  

persoanelor fără adăpost 

2.3. Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenţei sociale 

2.4. Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copillor și 

adolescenților cu tulburări din spectrul autist 

Obiectiv specific: 

3.Promovarea integrării 

sociale a persoanelor 

aflate ȋn risc de sărăcie 

sau excluziune socială, 

inclusiv a persoanelor 

3.1.  Ȋmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate 

3.2. Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în risc de 

excluziune 

3.3. Ȋncurajarea incluziunii active a persoanelor ȋn vârstă prin măsuri 

privind asigurarea ȋmbătrânirii active 
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cele mai defavorizate și 

a copiilor 
3.4. Sprijinirea dezinstituționalizării 

Obiectiv specific: 

4. Reducerea deprivării 

materiale prin 

furnizarea de alimente 

și/sau asistență 

materială de bază 

persoanelor cele mai 

defavorizate, inclusiv 

prin măsuri de 

acompaniere. 

4.1 Abordarea deprivării materiale 

 

 

Sănătate 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătăţirea  

accesului egal şi în 

timp util la servicii 

de calitate, durabile 

şi accesibile; 

modernizarea 

sistemelor de 

protectie socială, 

indusiv promovarea 

accesului la 

protecţia socială; 

ȋmbunătăţirea   

 accesibilității  a 

eficacitaţii și a 

rezilienței 

sistemelor de 

asistență medicală 

si a  serviciilor de 

îngrijire de lungă 

durată 

1. Continuarea investițiilor ȋn spitalele regionale/ județene și spitale 

prioritare naționale. Reabilitarea/ Construcția spitalelor judeţene și spitale 

prioritare naționale și dotarea cu echiparnente de specialitate, pregătire și 

perfecționare resursa umană 

2.Creşterea accesului la servicii medicale de calitate prin spnjinirea unor 

măsuri care vizează prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile 

3. Sprijinirea programelor dedicate de sănătate, de exemplu, programe 

pentru mamă și copil, programe ȋn domeniul transplantului de organe, 

țesuturi şi celule, sănătate mintală, boli rare, prevenirea problemelor 

dentare 

4. Creşterea accesului la servicii medicale primare la nivelul 

comunităţii.Asistență medicală de bază ȋn comunitățile sărace / 

marginalizate / dezavantajate 

5. Dezvoltarea și ȋmbunătățirea sistemului de pregatire pentru personalul 

cu atribuții ȋn domeniul asistenței medicale de urgență. Acordarea de prirn 

ajutor calificat și asistență medicala de urgență 

6. Dezvoltarea serviciilor de ȋngrijire la domiciliu, ȋngrijire pe termen lung 

și servicii și infrastructuri comunitare, în special pentru persoanele ȋn 

vârstă și pentru persoanele cu handicap; sprijinirea măsurilor naționale 

eficiente de ȋmbătrănire activă 

7. Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor 

măsuri care vizează ȋmbunătățirea capacităţilor de diagnostic și 

supraveghere a bolilor transmisibile, raportarea acestora şi ȋmbunătățirea 

măsurilor de prevenire și control 
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OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea dezvoltării 

integrate ȋn omeniul 

social, economic și al 

mediului, a 

patrimoniului cultural și 

a securității ȋn zonele 

urbane 

Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de interes național 

Investiții ȋn infrastructura din domeniul cultural 

Investiții ȋn patrimoniul cultural 

Investiții pentru regenerarea urbană şi securitatea spatițiilor publice 

 

 

Dezvoltare teritorială integrată 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea dezvoltării 

integrate ȋn domeniul 

social, economic şi al 

mediului la nivel local, 

a patrimoniului cultural 

şi a securității, inclusiv 

ȋn zonele rurale şi de 

coastă inclusiv prin 

dezvoltarea locală 

plasată sub 

responsabilitatea 

comunității 

Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI (Delta Dunării şi Valea 

Jiului) - sprijin pentru pregătirea şi conceperea strategiilor teritoriale 

Sprijin pentru structurile de guvernanță CLLD (ZUM-uri) - pregătire, 

gestiune şi animare 

Sprijin pentru SIDU — pregătire, gestiune și animare 

 

 

 Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. 

Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de 

coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.  

 Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii: 

mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate. Metoda de alocare a fondurilor se 

bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii 

(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și 

integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 

ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune 

continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze 
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gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii 

de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou 

program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților 

urbane. 

 

 Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021-2027:  

Concentrare tematică  

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)  

- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)  

- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice  

- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice  

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană  

- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate  

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială  

- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă  

Aspecte financiare (CFM)  

- Forma principală de finanțare - granturile  

- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru 

Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate.  

- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor  

- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția 

operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.  

- Dezangajarea - regula „N+2”.  

 Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene 

(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura 

instituțională, cât și în cea strategică.  

 În cadrul politicii de coeziune, Ministerul propune 9 tipuri de programe, 

Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor 

de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez):  

 1.Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

 2.Programul Operațional Transport (POT)  

 3.Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

 4.Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

 5.Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

 6.Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

 7.Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)  

 8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)  

 9.Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)  

 Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare alocare 

financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, intervențiile din 
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domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, 

iar cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o Autoritate de Management din 

cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea oportunități separate pentru ITI Delta 

Dunării și ITI Valea Jiului.  

 În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat 

creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform ministerului 

printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.  

 Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze 

infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului 

National de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National, 

precum și alte intervenții în domeniul medical.  

 MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole 

Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri 

interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul pentru 

mangementul frontierei și vize).  

Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa în 

următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai 

multor programe. 

Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul 

tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin Programul 

Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul 

turismului, culturii și patrimoniului cultural. 

 

 

Către o Europă durabilă până ȋn 2030 

 

În septembrie 2015, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, țări din 

întreaga lume au semnat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației 

Națiunilor Unite (Agenda 2030 a ONU) și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 

(ODD) ale acesteia, stabilind împreună o listă de acțiuni concrete de întreprins pentru 

oameni și pentru planetă. Liderii mondiali și-au declarat angajatul pentru eradicarea 

sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și 

prosperitate. Obiectivele de dezvoltare durabilă, împreună cu Acordul de la Paris privind 

schimbările climatice, reprezintă foaia de parcurs către o lume mai bună, cadrul mondial 

pentru cooperarea internațională în materie de dezvoltare durabilă și dimensiunile 

economice, sociale, de mediu și de guvernanță ale acestui cadru. UE a fost una dintre 

principalele forțe care au sprijinit Agenda 2030 a ONU, angajându-se ferm să o pună în 

aplicare. 
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Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt ale Agendei 2030: 

1. Fără sărăcie 

2. Fără foamete 

3. Stare bună de sănătate și bunăstare 

4. Educație de calitate 

5. Egalitate de gen 

6. Apă curată și salubritate 

7. Energie accesibilă ca preț și curată 

8. Condiții de muncă decente și creștere economică 

9. Industrie, inovare și infrastructură 

10. Reducerea inegalităților 

11. Orașe și comunități durabile 

12. Consum și producție responsabile 

13. Politici climatice 

14. Viața subacvatică 

15. Viața terestră 

16. Pace, justiție și instituții puternice 

17. Parteneriate pentru obiective 
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 NIVEL NAŢIONAL 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi 2013-

2020-2030 

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de 

stat membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în 

special cele statuate în Tratatul de Aderare, Strategia Lisabona pentru creștere și locuri de 

muncă și în Strategia Reînnoită a UE pentru Dezvoltarea Durabilă din 2006. 

Strategia propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor 

două decenii: 

 Orizont 2013 –încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării 

durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României; 

 Orizont 2020 - atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

 Orizont 2030 –apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an a 

ţărilor UE. 

 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea 

Agendei 2030 și implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Strategia 

susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de 

mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, 

reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, 

eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

 

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui 

echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și 

prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest 

echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții 

favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care 

trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi 

echilibrul. Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea 

acestui echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

 

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează 

au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să 

aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 
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2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare 

pentru a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile 

prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite 

tehnologiile. 

 

 Obiectivul 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context 

Strategia își propune reducerea numărului cetățenilor care trăiesc în sărăcie severă și 

relativă în toate dimensiunile acesteia, potrivit definițiilor naționale. Strategia are în 

vedere reducerea numărului de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea 

participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă, dezvoltarea sistemului de 

protecție și asistență socială. 

ORIZONT 2020 

 Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile 

sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile 

 Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin integrarea 

tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină 

cont de mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza 

acestor indicatori 

 Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc 

de excluziune prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială 

ŢINTE 2030 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii 

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie 

relativă 

 Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, 

reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, 

accidente industriale sau evenimente climatice extreme 

 

 Obiectivul 2: Eradicarea foamei, asigurarea securitãții alimentare, 

îmbunătățirea nutriției şi promovarea unei agriculturi sustenabile 

Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv pentru 

îmbunătățirea calității vieții și asigurării unor condiții de viață în mediul rural apropiate 

de cele din mediul urban, promovarea producției autohtone și ecologice și valorificarea 

produselor tradiționale și montane cu valoare adăugată. 

ORIZONT 2020 

 Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase 

 Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de 

Irigații din România 
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 Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică 

ridicată, dar deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea 

efectivelor la rasele valoroase de suine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea 

și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea 

cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar 

 Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional 

/ atestate ca rețete consacrate 

 Susținerea și atragerea tinerilor fermieri  

 Creșterea numărului de fermieri activi înregistrați în sistemul de agricultură 

ecologică și creșterea suprafeței agricole certificate ecologic 

 Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe 

scheme de calitate naționale și europene 

 Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării 

solului 

ŢINTE 2030 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul 

înregistrat în anul 2014 

 Finalizarea cadastrului agricol • Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, 

față de anul 2018 

 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite 

 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone 

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole 

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a 

plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor 

locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce 

priveşte originea geografică 

 

 

 Obiectivul 3: Asigurarea unei vieți sãnãtoase şi promovarea bunãstãrii tuturor, 

la orice vârstă 

Strategia are în vedere reducerea ratei mortalității materne și infantile, diminuarea 

incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice, respectiv prevenirea și tratarea 

abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale. 

ORIZONT 2020 

 Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos 

 Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă 

durată pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități. 

 Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor 

UE, cu accent și pe zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină. 
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 Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a 

medicamentelor, dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din 

România, pentru creșterea accesului populației la tehnologii de diagnostic și 

tratament cât mai noi și performante. 

 Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin implementarea serviciilor 

de E-sănătate; dezvoltarea operațiunilor de screening și diagnosticare precoce 

pentru boli netransmisibile cu impact asupra sănătății publice (diferite forme de 

cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare și respiratorii), screening pre-

concepțional, prenatal și neonatal; screening pentru boli infecțioase, inclusiv cele 

cu transmisie sexuală (hepatită, HIV/ SIDA, tuberculoză). 

 Dezvoltarea legislației în domeniul sănătăți psihice (mintale). 

 Reglementarea prin lege a controlului asupra producerii, importului și  

omercializării suplimentelor alimentare. 

ŢINTE 2030 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere 

pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri. 

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea 

documentelor  și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a 

facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii 

medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea 

eficientă a nevoilor. 

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la 

sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar 

grupurile vulnerabile și defavorizate. 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze 

sub media UE. 

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru 

fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între 

autorități, medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest 

domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați. 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui 

mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor. 

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli 

transmisibile. 

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile 

prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale. 

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice. 

 Reducerea consumului de substanțe nocive. 
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 Obiectivul 4: Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunitãților 

de învãțare de-a lungul vieții pentru toți 

Strategia se adresează în principal următoarelor domenii: accesul tuturor copiilor 

la educație timpurie, învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să conducă 

la rezultate relevante și efi ciente, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți 

care dețin competențe profesionale relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de 

muncă decente și antreprenoriatul. Asigură faptul că toți elevii dobândesc cunoștințele și 

competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile. 

ORIZONT 2020 

 Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin 

îmbunătăţirea confortului elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, 

implementarea pachetului social garantat, crearea cadrului normativ pentru 

serviciile de educaţie timpurie. 

 Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de 

educație prin reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul 

profesional și tehnologic; organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe 

proiecte cu aplicare practică în și între unitățile de învățământ; încurajarea 

activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan 

local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării 

acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate 

între universități și reprezentanții mediului antreprenorial. 

 Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale 

conform standardelor UE pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie 

ante-preșcolară la studiile post-doctorale și învățarea pe tot parcursul vieții pentru 

dobândirea de cunoștințe și deprinderi relevante pe piața muncii și asigurarea 

egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau capacități 

psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de finanțare astfel încât să 

sprijine mai mult școlile dezavantajate. 

 Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă 

și stimularea participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare 

de învățare permanentă de către autoritățile locale; cointeresarea companiilor în 

sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe. 

 Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și 

extra-curriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-

artistică, științifică, ecologică și educația prin sport. 

ŢINTE 2030 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional. 
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 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită 

o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum 

creșterea ponderii de materii opționale. 

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 

pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare 

durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, 

promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și 

a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă . 

 Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi 

noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre 

valorile democrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, 

prevenția discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța 

eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli. 

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-

învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului 

educațional. 

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și 

dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum 

potrivit cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu 

mediul de afaceri. 

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe 

tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și 

nonformale de cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor 

din statele membre ale UE. 

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile 

locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în 

asemenea programe. 

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe 

relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de 

locuri de muncă decente și antreprenoriatul. 

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor. 

 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și 

specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei 

societăți durabile. 

 

 Obiectivul 5: Realizarea egalitãții de gen şi întãrirea rolului    femeilor şi al 

fetelor în societate 

Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și 

fetelor, în sfera publică și cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective a 
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femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de 

luare a deciziilor în viața politică, economică și publică. 

ORIZONT 2020 

 Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă 

a responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor 

sociale relevante și concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de 

familie având ca obiect creșterea implicării bărbaților în viața de familie și 

frecventarea cursurilor pentru tineri părinți. 

 Reglementarea funcției de expert în egalitate de șanse între femei și bărbați și a 

posibilității desemnării persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și 

autoritățile publice, precum și în companiile private cu peste 50 de angajați . 

 Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de 

violență domestică. 

 Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale; organizarea unor 

campanii de informare și sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în 

rândul tinerilor. 

 Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și 

reproductivă și organizarea de campanii de informare pentru prevenirea și 

combaterea abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare și 

identitate. 

ŢINTE 2030 

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe. 

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele 

publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de 

exploatare. 

 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la 

ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața 

politică, economică și publică. 

 

 Obiectivul 6: Asigurarea disponibilitãții şi gestionãrii durabile a apei şi sanitație  

pentru toți 

Strategia vizează creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii de apă și 

canalizare și a serviciilor publice, alinierea României la cerințele și standardele UE 

privind gestionarea apei potabile, apelor uzate, deșeurilor și creșterea efi cienței de 

utilizare a apei în toate sectoarele. 

ORIZONT 2020 

 Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de 

ape minerale (plate sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri 
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terapeutice; folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât 

și pentru turismul de sănătate (spa). 

 Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației 

pentru menținerea în parametrii bio-chimici acceptați. 

 Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale 

comunăelor; sprijinirea racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele 

prin grija autorităților locale 

ŢINTE 2030 

 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, 

comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate 

în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare. 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și 

asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face 

față deficitului de apă. 

 Conectarea gospodăriilor populației din comunăe, comune și sate compacte la 

rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90% . 

 Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate. 

 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării 

deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor 

periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial 

reciclarea și reutilizarea sigură. 

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru 

toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile 

 

 Obiectivul 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-

un mod sigur, durabil şi modern. 

Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul energetic 

românesc trebuie să devină mai robust din punct de vedere economic, mai avansat și mai 

fl exibil din punct de vedere tehnologic și mai puțin poluant. 

ORIZONT 2020 

 Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în 

domeniul petrolului și gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea 

transparenței procedurilor; întărirea puterii de decizie și independenței autorităților 

de reglementare și control. 

 Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor 

energetice la nivel național și regional în vederea realizării unei rețele 

complementare și interactive de servicii (contorizare și rețele inteligente) și 

reducerii costurilor suportate de consumator. 
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 Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, 

diversificarea surselor de import și a destinațiilor de export, modernizarea și 

eficientizarea instalațiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile de 

energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de carbon. 

 Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor. 

 Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară. 

ŢINTE 2030 

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze 

naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și 

comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile. 

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de 

producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale. 

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de 

degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu 

minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a 

schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile. 

 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut 

scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv 

combustibili alternativi. 

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței 

energetice în vederea atragerii investițiilor. 

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, 

industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru 

instalații și aparatură. 

 

 Obiectivul 8: Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisã tuturor şi 

durabilã, a ocupãrii depline şi productive a forței de muncã şi asigurarea de 

locuri de muncã decente pentru toți. 

Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe cap de locuitor și susținerea 

sectoarelor productive şi diversifi carea produselor cu valoare adăugată, crearea locurilor 

de muncă decente, antreprenoriatul, creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, 

modernizarea tehnologică și inovarea, asigurarea muncii decente pentru toți cetățenii, 

inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, renumerarea egală pentru munca de 

valoare egală, accesul la fi nanțare. Se susține un turism durabil care creează locuri de 

muncă și promovează diversitatea culturală, produsele locale și respectul pentru tradiții și 

mediul în care trăim. 

ORIZONT 2020 

 Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare 

prudente şi măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei 

românești. 
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 Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul 

tinerilor prin încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor. 

 Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în 

corelare cu cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social 

vulnerabile ale populației. 

 Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă / 

teleworking (munca de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin 

pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de familie aflați în întreținere. 

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea 

turismului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri 

considerabile, prin îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la obiectivele 

turistice, profesionalizarea personalului și valorificare înțeleaptă a tradițiilor 

culturale și specificului național. 

 Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, 

inclusiv a parteneriatelor public-privat. 

ŢINTE 2030 

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE 

pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene 

avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea 

constantă a nivelului de trai al populației. 

 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile 

productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, 

creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea 

întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare. 

 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, 

modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare 

adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă. 

 Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, 

ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii 

României ca destinație turistică. 

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a 

extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți. 

 

 Obiectivul 9: Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea 

industrializãrii durabile şi încurajarea inovației. 

Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fi abile, sigure și durabile, 

pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea pentru toți, integrarea 

întreprinderilor mici și mijloci în lanțuri valorice și pe piețe externe, modernizarea 

infrastructurii și reabilitarea durabilă a industriilor pentru utilizarea efi cientă a resurselor, 
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prin adoptarea tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, întărirea 

cercetării științifi ce și colaborarea cu mediul privat, modernizarea capacităților 

tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea semnifi cativă a 

numărului de angajați în cercetare și dezvoltare. 

ORIZONT 2020 

 Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii 

drumurilor județene și comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 

39,4% în 2016). 

 Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și 

a eforturilor investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele 

de înaltă și medie tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită și care 

înglobează realizările de ultimă ora ale cercetării și dezvoltării tehnologice 

moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare. 

 Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei 

distribuții bugetare echilibrate, destinate susținerii atât a cercetării aplicative și 

inovării, a cercetării fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de 

specializare inteligentă / cu potențial de creștere. 

 Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din 

bugetul de stat, cât și prin stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de 

parteneriate în acest sector. 

ŢINTE 2030 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, 

inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 

economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru 

toți. 

 Îmbunătățirea siguranței rutiere. 

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea 

resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și 

ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale 

acestora. 

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se 

situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele 

eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor 

piețe stabile și în creștere. 

 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale 

sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a 

numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și 

private pentru cercetare și dezvoltare. 

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare. 
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 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii 

financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și 

piețe externe. 

 

 Obiectivul 10: Reducerea inegalitãților în interiorul țãrilor şi între țãri 

Strategia propune reducerea decalajelor, eliminarea discriminărilor de orice fel și 

politici de realizare progresivă a unei egalități sporite, în special fi scale, salariale, 

educaționale și de protecție socială. 

ORIZONT 2020 

 Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a 

veniturilor mici, alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, 

pensiilor, ajutoarelor sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-

un cuantum superior celui mediu pe economie. 

 Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă 

cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet 

pentru munca de la distanță, accesul sporit la serviciile de microfinanțare. 

 Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și 

credibilității sectorului bancar. 

 Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în 

materie de incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv 

persoanele aparținând minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile 

vieții politice, economice, sociale și culturale. 

ŢINTE 2030 

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul 

reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 

dezavantajate. 

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din 

punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

 Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale 

care activează în domeniul drepturilor omului 

 

 Obiectivul 11: Dezvoltarea oraşelor şi a aşezãrilor umane pentru ca ele sã fi e 

deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile 

Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din 

comunitățile urbane și rurale prin accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și 

la prețuri accesibile; accesul la transport public efi cient, la prețuri echitabile și accesibile 

pentru toți; promovarea conceptului de smart-city; consolidarea eforturilor de protecție și 

salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului în 
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comunăe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și mediului în 

general. 

ORIZONT 2020 

 Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 

80% pentru construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac 

obiectul subvențiilor acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 

ca element de bază al planificării spațiale și amenajării teritoriului. 

 Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru 

avertizarea timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare 

prin precizarea responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în domeniu în caz de 

calamități naturale (seisme, inundații, alunecări de teren) sau accidente (deversări 

sau emisii nocive, incendii extinse etc). 

 Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea 

efectelor previzibile ale schimbărilor climatice. 

 Îmbunătățirea calității aerului. 

 Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul 

calității aerului de adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a 

aerului. 

 Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea 

patrimoniului cultural, identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale 

(artizanale, artistice, culinare); încurajarea dezvoltării în continuare a 

agroturismului. 

 Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea 

dezvoltării acelor funcții și echipamente care pot asigura creșterea competitivității 

comunăelor la nivel european și internațional. 

ŢINTE 2030 

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii. 

 Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și 

alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de 

adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea 

evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de 

inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin 

îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ. 

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile 

și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, 

acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, 

copii, persoane cu dizabilități și în etate 

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și 

amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin 
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aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să 

susțină coeziunea teritorială. 

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic. 

 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a 

mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului. 

 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele 

chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului. 

 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și 

natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural. 

 Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, 

depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor 

farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor 

și pentru integritatea mediului. 

 

 Obiectivul 12: Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile 

Strategia propune trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare prin 

introducerea unor elemente ale economiei circulare, creșterea productivități resurselor, 

reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, prin: diminuarea generării, de consumuri la 

toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; încurajarea companiilor să adopte practici 

durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea activităților lor în ciclul de 

raportare; promovarea practicilor durabile de achiziții publice; conștientizarea cetățenilor 

asupra a ce înseamnă un stil de viață în armonie cu natura. 

ORIZONT 2020 

 Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării 

resurselor prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate 

strategiile sectoriale și de dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la 

standardele europene și pregătirii trecerii la modelul economiei circulare. 

 Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia 

circulară prin schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului 

consumatorilor și prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea 

perioadei de tranziție. 

 Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transportprocesare- 

comercializare-consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor. 

 Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin 

campanii de informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor 

bune practici în programele educaționale școlare și extrașcolare. 

 Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte 

practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de 

raportare.  
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 Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de mediu, 

prin campanii de informare și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei 

UE ecologice pentru produse și servicii, precum și a obținerii înregistrării în 

EMAS de către organizațiile publice sau private. 

 Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi. 

 Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de 

consum și de producție durabilă la nivel național, regional și local. 

 Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor. 

 Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a 

atitudinii companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile. 

ŢINTE 2030 

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 

responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, 

elaborarea unei foi de parcurs. 

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu 

amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor 

de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare. 

 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până 

în 2030. 

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale 

plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și 

carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale 

feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%). 

 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor 

biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025. 

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru 

toate ambalajele până în 2024. 

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu 

prioritățile naționale și politicile europene. 

 

 

 Obiectivul 13: Luarea unor mãsuri urgente de combatere a schimbãrilor 

climatice şi a impactului lor 

Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a României 

pentru a combate pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale prin 

integrarea măsurilor de diminuare și de adaptare la schimbările climatice și dezastrele 

naturale atât în strategiile cât și în politicile naționale și în planifi carea și creșterea 

nivelului de educație și conștientizare privind schimbările climatice. 
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ORIZONT 2020 

 Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile 

de dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială. 

 Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al 

instituțiilor statului, cât și în rândul tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă 

ŢINTE 2030 

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de 

climă și dezastre naturale. 

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme 

intempestive de mare intensitate. 

 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind 

atenuarea schimbărilor climatcie, adaptarea, reducerea impactului și alerta 

timpurie. 

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie 

„verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și 

pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele 

vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE. 

 

 Obiectivul 14: Conservarea şi utilizarea durabilã a oceanelor, mãrilor şi a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilã 

Strategia își propune prevenirea și reducerea poluării marine, gestionarea și 

protecția durabilă a ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere și asigurarea unui 

pescuit durabil. 

ORIZONT 2020 

 Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea 

stării ecologice a apelor Dunării și reducerea impactului negativ al efluenților 

asupra ecosistemelor marine la vărsarea în Marea Neagră. 

 Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică a 

activităților de pescuit . 

 Întărirea capacității României de combatere a pescuitului INN. 

 Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor 

protejate și a resurselor acvatice vii. 

ŢINTE 2030 

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special 

de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu 

nutrienți. 

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv 

prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile. 
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 Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile 

sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și 

menținerea, în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest 

domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement. 

 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a 

resurselor acvatice vii. 

 

 Obiectivul 15: Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizãrii durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilã a pãdurilor, combaterea deşertifi 

cãrii, stoparea şi repararea degradãrii solului şi stoparea pierderilor de 

biodiversitate 

Strategia are în vedere conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre, 

managementul durabil al pădurilor, combaterea deșertifi cării, restaurarea terenurilor și 

solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertifi care, secetă și inundații, 

dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea și protejarea zonelor umede, asigurarea 

conservării ecosistemelor montane, susținerea cercetării în domeniu, gestionarea durabilă 

a pădurilor, eliminarea defrișărilor abuzive și a tăierilor rase, tranziția către o economie 

circulară . 

ORIZONT 2020 

 Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din 

Europa atât prin integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile 

naționale și sectoriale relevante, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, 

conform standardelor și practicilor UE și prevederilor convențiilor internaționale 

asumate de România. 

 Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile 

autohtone sau endemice, precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică 

în acest domeniu ORIZONT 2020. 

 Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă 

dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, 

munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile 

internaționale. 

 Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor 

neguvernamentale, inclusiv a asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în 

acțiunile de combatere eficientă a braconajului, precum și de conservare a 

habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de venit ale 

proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate. 

ŢINTE 2030 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele 

naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin 

gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SANISLĂU 

2021 - 2027 

 
42 

 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei 

Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural 

european și mondial. 

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, 

în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru 

dezvoltare durabilă. 

  Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetaredezvoltare de interes 

național și European pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea 

diversității patrimoniului natural. 

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea 

sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului 

masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și 

reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse 

deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru 

protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării 

impactului schimbărilor climatice. 

 Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică 

metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea 

capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, 

pentru combaterea degradării solului. 

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a 

terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații. 

 

 Obiectivul 16: Promovarea unor societãți paşnice şi incluzive pentru o 

dezvoltare durabilã, a accesului la justiție pentru toți şi crearea unor instituții efi 

ciente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile 

Strategia are în vedere dezvoltarea capitalui social, promovarea toleranței, 

eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnifi cativă a tuturor formelor de 

violență, reducerea semnifi cativă a corupției, dezvoltarea instituțiilor efi ciente și 

transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv 

participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și asigurarea accesului public la 

informații și protejarea libertăților fundamentale. 

 

ORIZONT 2020 

 Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și 

condamnarea oricăror acte de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau 

discriminare de orice fel, îndeosebi în privința copiilor, femeilor sau persoanelor 

cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen sau orientare sexuală. 
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 Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de 

detenție, consolidarea sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale 

privind reintegrarea socială a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni 

privative sau neprivative de libertate. 

 Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării 

interinstituționale, în scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au 

fost sancționate penal ORIZONT 2020. 

 Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea 

creșterii demografice. 

 Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflați 

temporar la muncă în străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor 

acestora pe lângă autoritățile statelor respective. 

 Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea 

integratoare a programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării 

deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea rațională a resurselor financiare 

pe criterii de rentabilitate și competitivitate. 

 Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a digitalizării economiei 

României prin introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică și în 

sfera serviciilor financiar bancare. 

 Combaterea corupției prin toate mijloacele legale disponibile indiferent de poziția 

socială sau economică a persoanelor vizate. 

 Promovarea și consolidarea valorilor multiculturalismului prin includerea 

perspectivei și contribuției minorităților la istoria și cultura română, conservarea 

tradițiilor care contribuie la bogăția culturală și combatera oricărei forme de 

discriminare, rasism și antisemitism, prin aplicarea legii, prin educație în spiritul 

multiculturalismului și prin conștientizrea problematicii discriminării minorităților 

autohtone, în prezent și în trecut. 

ŢINTE 2030 

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu 

legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de 

nevinovăție. 

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea 

îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și 

respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața 

economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a 

prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului 

interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice. 

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe. 
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 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii 

copiilor. 

 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, 

consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor 

formelor de crimă organizată. 

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la 

toate nivelurile. 

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile. 

 Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației 

publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct 

cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și 

generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 

 

➢ Obiectivul 17: Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilã 

În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie, România înțelege să-și susțină 

angajamentele internaționale, aderarea la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația 

pentru Dezvoltare și Cooperare Economică și să joace un rol proactiv pe plan european și 

internațional. 

ORIZONT 2020 

 Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul 

dezbaterilor interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor 

sale specializate pe tema dezvoltării durabile. 

 Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din 

România, precum și a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa 

tinerilor, care au ca obiect promovarea principiilor și practicilor dezvoltării 

sustenabile în țări mai puțin dezvoltate. 

 Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la 

cursuri de limbă și cultură românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și 

literatură română în cadrul universităților din Europa și din lume. 

ŢINTE 2030 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de 

România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a 

economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul 

național brut la nivelul anului 2030. 

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii 

potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să 

investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate. 
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 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru 

Dezvoltare și Cooperare Economică. 

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european 

și internațional. 

 

 

 

NIVEL REGIONAL  

 

În anul 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor 

judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la 

Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut 

administrativ, deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională. 

 

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale şi au 

devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea 

Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel 

NUTS-II din Uniunea Europeană. 

 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea 

nr. 151 / 1998,  privind dezvoltarea regională în România. 

 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia 

geografică în ţară, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, 

Centru, Bucureşti şi Ilfov. 
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 Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost creată în baza Legii 151/1998 prin 

asocierea voluntară a autorităţilor locale şi judeţene din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, 

Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 34.160 km², reprezentând 

14,3% din teritoriul României. Regiunea Nord-Vest se situează astfel pe locul 4 la nivel 

naţional în privinţa suprafeţei, respectiv pe locul 29 între cele 273 regiuni ale UE. 

 În spaţiul naţional, Regiunea Nord-Vest (Transilvania Nord) face parte din 

Macroregiunea 1 (NUTS1) şi se învecinează în sud cu Regiunea Vest (Banat), în sud-est 

cu Regiunea Centru (Transilvania Sud) şi în est cu Regiunea Nord-Est (Bucovina-

Moldova Nord). 

 

 

 

 În cadrul UE, regiunea are o poziţie geografică periferică la graniţa estică a UE 

învecinându-se cu Ucraina. Poziţia este strategică, regiunea fiind poartă de intrare în 

România dinspre Ungaria, respectiv în exteriorul UE înspre Ucraina şi Moldova. 

 Regiunea este situată la intersecţia axelor Nord-Sud şi Est-Vest ale Europei 

(centrul geografic al Europei fiind situat pe Tisa, în localitatea Rahău la mică distanţă de 

orașul Sighetu Marmaţiei). Datorită acestei poziţii geografice, prin procesul de integrare 

europeană a unor ţări din spaţiul ex-sovietic (în special prin semnarea Acordului de 

asociere şi a Acordului de liber schimb cu UE de către Republica Moldova, Ucraina şi 

Georgia), regiunea prezintă oportunităţi în ceea ce priveşte posibilitatea trasării unor 

culoare europene majore de transport către est, dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea 

economică. 

 Regiunea este traversată de cinci drumuri europene, are în construcţie o autostradă 

şi beneficiază de trei aeroporturi internaţionale. Transilvania de Nord este una dintre cele 
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mai pitoreşti regiuni din România, începând cu Munţii Apuseni până la caracterul special 

al patrimoniului cultural-popular din această zonă etnografică unică. Transilvania de 

Nord este o regiune multi-etnică, unde trăiesc împreună români, maghiari (aprox. 37% 

din totalul populaţiei maghiare din ţară), germani, armeni, romi ş.a. 

 

 Polii regionali de dezvoltare economică 

 Cele mai importante oraşe ale regiunii sunt Cluj-Napoca, Baia-Mare, Oradea, 

Zalău, Satu Mare şi Bistriţa. Acestea sunt considerate poli regionali de dezvoltare 

economică şi oraşe cu un patrimoniu cultural şi istoric deosebit. În regiune există trei 

zone metropolitane: Cluj-Napoca, Oradea şi Baia Mare. 

 

Viziunea pe termen lung (2034) 

 Comunităţile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înţeleg să valorifice 

împreună, respectând principiile dezvoltării durabile, resursele naturale, materiale, 

umane, tradiţiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante 

care face din Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni europene. 

 

 Regiunea Transilvaniei de Nord, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale 

îndeplineşte un rol strategic de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul, Estul, Sudul 

şi Nordul său. 

 Domeniile de specializare inteligentă stabilite la nivel naţional, dar care au fost 

identificate şi la nivel regional, care asigură o poziţionare bună pe pieţele europene a 

produselor regionale sunt: Bioeconomia, Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, 

spaţiu şi securitate, Econano-tehnologii şi materiale avansate, Sănătate (domeniu prioritar 

naţional). Sectoarele economice regionale vizate de domeniile de specializare inteligentă 

menţionate mai sus sunt: agricultura şi industria alimentară, producţia de mobilă, 

electronica şi automatizări, mecatronica, producţia de utilaje şi echipament, serviciile de 

sănătate, serviciile IT&C, energia, turismul, construcţiile verzi şi industrii creative. 

 Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de 

formare continuă a adulţilor şi învăţământul universitar fiind recunoscute la nivel 

internaţional. 

 Cetăţenii regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativă şi incluzivă. Nivelul 

ridicat al calităţii vieţii (un PIB regional de 75% din media europeană) face din 

Transilvania de Nord una dintre destinaţiile preferate de investitori şi turişti în Europa 

Centrală şi de Est. 

 

Obiective strategice de dezvoltare pe termen lung (2034) 

 Dezvoltarea de avantaje comparative prin investiţii în domeniile de specializare 

inteligentă ale regiunii. 
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 Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, 

informaţii şi valori culturale şi asigurarea rolului de deservire ca ,,regiune 

logistică”. 

 Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al regiunii, în vederea asigurării 

suportului pentru o dezvoltare durabilă. 

 Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi 

patrimoniul etnofolcloric extrem de bogat al regiunii. 

 Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie regională şi 

trans-regională. 

 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei. 

 

 

NIVEL JUDEȚEAN  

 

Situat în partea de Nord-Vest a României, judeţul Satu Mare deţine o poziţie 

strategică, reprezentând limita extremă nord-vestică a tării, aflat la zona de congruenţă a 

teritoriilor României, Ungariei si Ucrainei.  

Datorită poziţionării strategice în cadrul regiunii Nord-Vest şi a euroregiunii 

Carpatica, fiind o poartă de intrare dinspre Ungaria, prin punctul de trecere al frontierei 

Petea și de la Urziceni, şi Ucraina, prin Halmeu, la nivelul judeţului se asigură astfel un 

anumit flux internaţional de persoane și mărfuri, flux ce poate fi îmbunătăţit pentru a 

permite o mai bună captare a avantajelor localizării pentru rezidenţii Judeţului. 

Planul de Dezvoltare Regională răspunde nevoilor de dezvoltare socio-economică 

ale județului Satu Mare fiind în acelaşi timp corelat cu liniile directoare europene, 

naționale și regionale. Astfel, acesta oferă tuturor actorilor locali un cadru și o direcție 

comună de acțiune – un set coerent de priorități și obiective care să canalizeze eforturile 

individuale și să acționeze sinergic, în interesul comunității. 

 Au fost definite următoarele opt domenii de intervenție strategică pe termen 

foarte lung (2027), care vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltarea a judeţului, 

precum şi un obiectiv general pentru judeţul Satu Mare  

 

Domenii de Intervenţie Strategică  

1. Creşterea competitivităţii economice a judeţului (prin atragerea investitorilor, 

dezvoltarea IMM-urilor, dezvoltarea de clustere şi incubatoare de afaceri). 

2. Dezvoltarea teritorială echilibrată şi armonioasă a tuturor localităţilor din judeţ.  

3.Valorificarea durabilă şi eficientă a potenţialului agricol al judeţului. 

4.Dezvoltarea turismului şi a serviciilor adiacente (cu accent pe turismul de sănătate şi 

turismul cultural). 

5. Valorificarea eficientă a resurselor umane, ca suport pentru creşterea competitivităţii 

economice şi reducerea inegalităţilor la nivelul judeţului. 
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6. Îmbunătăţirea infrastructurii ca suport pentru dezvoltarea economică a judeţului/ 

Transformarea judeţului Satu Mare într-un pol logistic de importanţă trans-naţională. 

7. Asigurarea dezvoltării durabile prin protejarea mediului şi prevenirea manifestării 

riscurilor. 

8. Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice şi întărirea relaţiilor de 

cooperare în vederea rezolvării problemelor de mediu, dezvoltare economică, inovare, 

cercetare ştiinţifică, accesibilitate ale Judeţului şi întărirea poziţiei strategice a acestuia. 
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1.4 Metodologie 

 

Elaborarea unei strategii de dezvoltare la nivelul comunei Sanislău reprezintă un 

demers construit pe o metodologie riguroasă, bazată pe analiza coordonatelor 

socio‐economice la nivel regional, județean și la nivelul comunității vizate, urmărind atât 

o finalitate managerială cât și una de implicare a comunității în luarea marilor decizii care 

o privesc. 

 

Etapele metodologice principale ale elaborării strategiei sunt următoarele: 

 

1. Realizarea analizei preliminare a situației existente: 

În vederea realizării acestei faze, au fost colectate informații (în principal 

informații statistice), privind domeniile și activitățile luate în analiză. Informațiile culese 

în această etapă, au format setul de date și informații necesar realizării fazei de analiză şi 

diagnostic, precum și pentru faza următoare de elaborare propriu‐zisă a strategiei de 

dezvoltare locală. 

2. Analiza SWOT: 

Această etapă a avut drept scop realizarea, pe baza informațiilor colectate în etapa 

anterioară, a diagnosticului socio‐economic al comunei. Evaluarea aspectelor favorabile 

și nefavorabile, precum și a oportunităților și amenințărilor asupra dezvoltării mediului 

rural a fost realizată cu ajutorul Analizei SWOT. 

3. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității: 

Pe baza resurselor existente și potențiale, a posibilităților de valorificare a 

oportunităților identificate, a posibilităților de eliminare/diminuare/evitare a punctelor 

slabe și posibilitățile de prevenire/contraatac a amenințărilor, au fost identificate viziunea 

strategică de dezvoltare sau direcția principală de dezvoltare urbană, au fost stabilite 

obiectivele strategice și au fost trasate politicile publice aferente fiecărui obiectiv în parte. 

Stabilirea viziunii și a obiectivelor strategice au fost realizate în concordanță cu 

politicile și direcțiile generale adoptate de principalele documente strategice județene, 

regionale, naționale și europene. 

4. Întocmirea portofoliului de proiecte din perspectiva perioadei de 

programare financiară 2021‐2027: 

În cadrul politicilor publice, au fost propuse proiecte din perspectiva perioadei de 

programare financiară 2021‐2027, ce vor putea fi evaluate pe baza unui sistem de 

indicatori și rezultate și pot beneficia de finanțare prin programele active în perioada de 

planificare. 
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2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A UAT SANISLĂU 

 

2.1 Ȋncadrarea administrativă 

 

 

Localizare 

 

 Comuna Sanislău este aşezată în partea de vest a judeţului Satu Mare, la o distanţă 

de 12 km de oraşul Carei. Este învecinată la nord cu comuna Ciumeşti, la est cu oraşul 

Carei, la sud cu comunele Pişcolt şi Petreşti, iar spre vest cu Ungaria. 

 Relaţiile în teritoriu sunt asigurate prin DJ 196 B care leagă reşedinţa de comună 

cu DN 19. 

DJ 196 C asigură legătura între Sanislău şi Horea, respctiv către Ungaria şi 

comuna Pişcolt. 

DC 130 face legătura între reşedinţa de comună şi satul aparţinător Marna Nouă. 

Comuna este traversată de calea ferată Satu Mare – Oradea cu gară în Sanislău şi 

haltă în Marna Nouă.  

Comuna Sanislău este formată din localităţile: Sanislău – reşedinţa de comună, 

Horea şi Marna Nouă. 

Asezată într-o zonă cu condiții naturale favorabile activității umane, teritoriul 

comunei a fost locuit încă de la începutul neoliticului. De atunci și până în prezent a 

existat o continuitate de locuire, fapt dovedit de descoperirile arheologice, iar din secolul 

al XIV-lea de documentele scrise. De-a lungul acestei existențe înaintașii noștri au creat 

prin muncă și sacrificii valori incontestabile înălțând această localitate, faptele lor 

constituind un exemplu pentru generațiile actuale și viitoare. 

Comuna Sanislău este una dintre cele mai vechi așezări a județului Satu Mare. 

Trecutul acestei comune este bogat în evenimente importante, unele dintre ele depășind 

ca importanță cadrul local. 
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 Desfășurată pe o arie temporală relativ întinsă istoria comunei Sanislău a necesitat 

o laborioasă activitate de cercetare și documentare. 

Comuna Sanislău este situată în partea de SV a județului Satu Mare, la o distanță 

de 55 de km de reședința județului pe șoseaua DN19 și DJ47. 

Are o suprafață totală de 90.22 kmp. 

De-a lungul timpului structura administrativă a comunei a fost diferită. Astfel în 

perioada 1968-2004, a cuprins și satele Ciumești, Berea și Viișoara având o suprafață de 

125 km², fiind una din cele mai mari comune ale județului Satu Mare. Din 2004 s-a 

format comuna Ciumești care cuprinde satele Ciumești, Berea și cătunul Viișoara. 

Satele Horea și Marna Nouă sunt situate la o distanță de 10 km față de reședința 

comunei. 

Coordonatele geografice ale comunei sunt: paralela de 47º 63’ latitudine nordică și 

meridianul de 22º 33’ longitudine estică. 

Poziția pe latitudine are o influență hotărâtoare asupra determinării caracterului 

climei, raspândirii vegetației, solurilor și chiar asupra zonării unor plante de cultură. 

Poziția geografică este favorabilă dezvoltării în perspectivă ca așezare întrucât prin 

Sanislău trece calea ferată Satu Mare – Oradea și la 4 km, șoseaua națională Timișoara – 

Satu Mare, care se leagă cu această localitate printr-o șosea anexă construită de Consiliul 

Popular Sanislău prin contribuția voluntară a cetățenilor. 

 
Așezarea geografică a comunei Sanislău în cadrul județului Satu Mare 

(sursa:prelucrare după harta topografică 1:100.000) 
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Căi de acces 

Satele componente comunică cu localităţile învecinate prin intermediul Drumului 

Naţional 19 şi al Drumului Judeţean 47. În Sanislău există o reţea de drumuri comunale 

asfaltate, o gară şi o haltă CFR (în satele Sanislău şi Marna Nouă) pe ruta Oradea – Satu 

Mare. 

 

Cadrul natural 

 Comuna Sanislău este aşezată în nord – vestul ţării, în partea vestică a judeţului 

Satu Mare.Teritoriul comunei este o zonă de câmpie cu mici denivelări, făcând parte din 

Câmpia Nirului. 

 

Scurt istoric  

 Primele urme ale activității umane pe teritoriul comunei datează de la începutul 

neoliticului, confirmate de descoperirile arheologice, existând o continuitate de locuire 

până la începutul secolului al XIV-lea când apar primele izvoare scrise. 

Centrul comunei Sanislău, este amintit pentru prima dată în formă scrisă în 1306. 

În secolul al XIV-lea este posedat de neamul Kaplony, în secolul al XV-lea de 

familia Karolyi, ulterior familiile Reszegei și Bathori au fost proprietari urmați de familia 

Banffy. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, familia Karolyi obține cele mai 

întinse moșii din sat și tot ei sunt cei care repopulează satul ajuns aproape pustiu cu 

coloniști șvabi. 

Istoria comunei Sanislău în evul mediu reflectă viața unei populații de iobagi ce 

trăia și muncea în marea ei majoritate pe marile domenii feudale a căror stăpâni s-au mai 

schimbat de-a lungul timpului, fără a se schimba și viața iobagilor. 

Având în vedere că în comitatul Satu Mare este menționat un voievod al românilor 

cu numele de Stanislav până în secolul al XIV-lea atunci și denumirea localității provine 

în mod cert de la numele unui asemenea voievod care ar fi avut în posesie această 

localitate. 

Localitatea Sanislău, este o veche așezare românească care a dăinuit de-a lungul 

timpului, a cărui denumire este de origine românească sau româno-slavă. 

În 1338 localitatea Sanislău a intrat în posesia capitlului din Oradea. La numai 7 ani este 

donată de Briccius din familia Guthkeled unei persoane cu numele de Gheorghe. 

În 1848 după revoluție s-a desființat iobăgia și servituțile feudale iar țăranii au devenit 

proprietari liberi asupra pământului. 

Localitatea Sanislău este menționată pentru prima dată în 1306 sub numele de „terra 

Zayzlo”. În anul 1338  mai este menționată sub denumirea de „posesiunea Zanyzlo”. 

Localitatea mai apare menționată în documente sub următoarele denumiri Zanizlău în 

1352, Zanyzlo în 1356, Ztanizlo în 1359, Stanizlo în 1382, Sanislo în 1476, Szaniszlo in 

1772. 
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Structura geologică si evolutia paleogeografică a teritoriului comunei Sanislău 

Teritoriul comunei Sanislău, care se găsește în Câmpia Nirului se încadrează în 

marea unitate structurală a Depresiunii Panonice, respectiv în compartimentul său estic, 

cunoscut în literatura geografică sub denumirea de Câmpia Tisei.  

Câmpia Tisei reprezintă fundul colmatat al Lacului Panonic a cărui apă s-a retras la 

începutul cuaternarului în urma mișcarilor tectonice din această perioadă. Ca urmare a 

evenimentelor geologice din terțiarul superior și cuaternar, în sectorul nord-estic al 

Depresiunii Panonice s-a individualizat o unitate de bazin și una de bordură. În cadrul 

unității de bazin era cantonat și blocul Nirului. 

Câmpia Nirului, în cuprinsul căreia se gasește comuna Sanislău, o porțiune relativ- 

înaltă (130-170) cu nisipuri vălurate în formă de dune, este alcătuită la bază din pietrișuri 

și nisipuri pleistocene, iar mai la suprafață datorită unei trieri eoliene, aproape exclusiv 

din nisipuri care  au și oarecare conținut de argilă și intercalări de soluri îngropate. 

În cadrul comunei se întalnesc două formațiuni geomorfologice: câmpia nisipoasă 

ce ocupă 70% din hotarul comunei și câmpia loessoidă ce ocupă 30%. 

După studierea modului de așezare a dunelor, a mărimii particulelor de nisip și a 

succesiunii straturilor diferit ramificate în profilul dunelor, se pot trage următoarele 

concluzii: 

Dunele au forme diferite și dimensiuni inegale, datorită vânturilor, așa încat se 

întâlnesc forme de potcoave, dune arcuite sau chiar movile. 

Distanța între dunele principale variază de la 500-3000m, iar între cele secundare 

de la 150-500 m. Lungimea dunelor secundare este cuprinsă între 200-300 m, iar uneori 

depășește 2-3 km. Orientarea generală a dunelor este SV-NE. Pe versanții dinspre vârf, 

panta variază de la 0,5º-1º la baza dunei si 6º-10º sub coama dunei. Expoziția SE și S pe 

versanții de sub vârf au panta de la 10º la 20º fiind uniformă de la bază până la coama 

dunei. 

Înălțimea dunelor principale este de 5-15 m și scade pe măsură ce ne îndepărtăm 

spre est, unde se mărește distanța dintre dune. Înalțimea dunelor secundare variază de la 3 

la 6 m aceasta fiind un factor foarte important deoarece de ea depinde procesul de 

relificare și adâncimea apei freatice. 

În prezent dunele sunt în cea mai mare parte fixate fie pe calea naturală fie de către 

om prin plantații de păduri. Până în anii nouăzeci întinse suprafete de pe aceste dune au 

fost cultivate cu pomi fructiferi si viță de vie. 

Câmpia loessoidă este alcătuită  din formațiuni argiloase și nisipo-argiloase pe 

care s-au format soluri de tip cernoziomic levigat care asigură bogate recolte de cereale, 

plante tehnice și de zarzavaturi, chiar în anii secetoși. 

Localitatea Sanislău este atestată documentar din anul 1273, sub denumiea de 

“Terra Ioyzlo”.  În urma săpăturilor arheologice efectuate pe teritoriul comunei rezultă că 

pe teritoriul comunei existau aşezări umane încă acum 7000 – 8000 de ani, din epoca 

neolitică a bronzului. 
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În jurul anilor 1600 – 1700 în localitatea Sanislău au sosit şvabi veniţi din 

Germania, care împreună cu locatarii băştinaşi au dezvoltat o localitate puternică cu 

caracter agricol. 

Localităţile Horea şi Marna Nouă, sate aparţinătoare sunt atestate documentar 

după 1920, înfiinţate după modificarea graniţei imperiului austro – ungar, după ce 

teritoriul aferent comunei a fost ataşat României. 

Istoria comunei Sanislău evidenţiază prin bogăţia faptelor că aceste ţinuturi cu 

specificul lor au fost permanent integrate în sfera spiritualităţii româneşti, în istoria 

generală a poporului român. 

De-a lungul timpului în comună au trăit şi trăiesc, români, maghiari, şvabi, evrei, 

rromi, între ei existând o relaţie de bună înţelegere, fiecare dintre aceste etnii aducându-şi 

aportul la progresul comunităţii. 

 Comuna Sanislău este situată în partea vestică a judeţului, în Câmpia Careiului, la 

graniţa cu Ungaria, la o distanţă de 58 km de reşedinţa judeţului pe şoseaua DN19 şi 

DJ47. 

 Are legătură feroviară pe linia Satu Mare – Carei – Oradea. Începând din 2004, 

când Ciumeştiul, Berea şi Viişoara au format o comună separată, este compusă din trei 

localităţi: Sanislău (3193 locuitori), Marna Nouă (355 locuitori) şi Horea (sub 200 de 

locuitori). Din cei 3760 locuitori ai comunei înregistraţi la recensământul din 2002, 

45,59% sunt de naţionalitate română, 44,47% sunt maghiari, 7,49% rromi şi 1,81% 

germani. 

 În economie predomină agricultura, în special culturile mari. Comuna dispune de 

arii împădurite întinse, marea majoritate populate de salcâmi, valorificate atât ca zonă 

meliferă, cât şi ca teren de vânătoare. În comună există şi mici unităţi de servicii şi cu 

profil industrial. Pe raza comunei Sanislău se află Mlaştina Vermeş, rezervaţie naturală 

care protejează numeroasele specii de plante şi animale rare identificate aici (chiar specii 

relicte din epoca glaciară). Mlaştina este singurul loc unde s-a semnalat cuibărirea 

becaţinei comune (Galinago gallinago) în România. 

 Centrul comunei este localitatea Sanislău, atestat pentru prima dată în scris în 

1306. Cercetările arheologice au identificat prezenţa omului pe aceste meleaguri încă din 

neolitic, descoperindu-se de asemenea vestigii de epoca bronzului şi cea a fierului. În 

secolul al XIV-lea satul aparţine neamului Kaplony, iar în secolul al XV-lea de urmaşii 

acestora, familia Károlyi. Ulterior proprietari sunt familiile Reszegei şi Báthori, urmaţi de 

familia Bánffy. În cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea familia Károlyi, cel 

mai important moşier din Sanislău, iniţiază colonizarea şvabilor în localitate. Aici s-a 

format, în 1945, tabăra în care au fost adunaţi şvabii din localităţile înconjurătoare, 

înainte de a fi transportaţi în lagărele de muncă din URSS. Dintre cei 188 de şvabi şi 

români deportaţi din localitate, 16 nu s-au mai întors acasă. 

 Biserica reformată datează din secolul al XV-lea. Arhitectura sanctuarului şi 

contraforturile indică stilul gotic al construcţiei. Biserica a fost renovată în urma 
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cutremurului din 1834, iar în 1869 a fost întregită cu turnul actual. Biserica ortodoxă 

actuală, având hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, fost construită în 1910 folosind 

structura unei edificii mai vechi. Biserica romano-catolică datează din 1824, dar a fost 

reconstruită ca urmare a cutremurului din 1834 şi dedicată Sf. Gheorghe. Lărgită şi 

renovată în anii 1970, biserica şi-a schimbat hramul, fiind închinată Naşterii Maicii 

Domnului. Sanislăul este locul natal al unor oameni de seamă ai Sătmarului: Gavril Lazăr 

de Purcăreţ, protopop, membru al Mişcării Memorandiste, Gheorghe Bulgăr (1920–

2002), filolog şi istoric literar, Coriolan Coltău (1919–1970), poet, ziarist şi traducător, 

care a activat sub pseudonimul literar Costa Carei. 

 

 Localitatea Horea a fost înfiinţată în perioada interbelică, cu locuitori moţi din 

Munţii Apuseni. Biserica ortodoxă din sat a fost construită în 1930 şi este închinată Sf. 

Ierarh Nicolae. În anul 2006 în centrul satului s-a dezvelit bustul sculptat în lemn al lui 

Horea, opera artistului maramureşan Perţa-Cuza Alexandru. Marna Nouă a fost înfiinţată 

în 1924, tot o colonie a moţilor din judeţul Cluj. Biserica ortodoxă de aici datează din 

1974 şi este închinată Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. 

 Comuna Sanislău e așezata în S – V județului Satu Mare, la o distanță de 55 km de 

municipiul Satu Mare în câmpia Careiului, care cuprinde doua zone: nisipoasa – 70% 

având o înălțime medie de 130 – 170 m. Clima este temperat continentală cu cele patru 

anotimpuri. 

Mlaștina Vermes și speciile vegetale și faunistice. 

 O mențiune specială s-a făcut despre mlaștina Vermes, devenită rezervație naturală 

având o întindere de 10 ha. Aceasta adăpostește 246 specii de vegetale și 257 de animale 

și păsări. 

 Cel de al doilea capitol al lucrării prezintă Epoca veche de la primele descoperiri 

arheologice din anul 5600 î.Hr., adică din neolitic. Au fost descoperite în punctul Pașune 

obiecte din silex și obsidian, din corn, os și ceramică lucrată cu mâna precum și un os 

parietal aparținând lui homo sapiens. Sunt prezentate în continuare descoperirile din 

epoca bronzului și a fierului precum și evoluțiile social – politice în secolele I î.Hr și IV 

d. Hr, când de altfel aceste zone au fost romanizate chiar dacă nu au făcut parte din 

provincia Dacia ca urmare a legăturilor cu populația romanizată dovadă fiind obiectele de 

factură romană și monedele de argint din timpul împăratului Vespasian (79 – 81) și 

Lucius Verus (163 d.Hr.), descoperite în hotarul comunei. Perioada feudală, adică 

secolele V – X este ilustrată de mai multe descoperiri ce dovedesc continuitatea de 

locuire a populației în această zonă. 

 Epoca feudală este prezentată pe baza izvoarelor de arhivă a unor monografii ale 

județului Satu Mare, a unor tratate de istorie și culegeri de documente. Acum apare prima 

mențiune despre comuna Sanislău care datează din anul 1306 sub denumirea de “terra 

Zoyzlo”, în 1347 “moșia Zonyslaw”, Stanislo în 1380 și Szaniszlo în 1773. Tabloul 

societății feudale în cadrul comunei cuprinde: viața economică, relațiile sociale, 
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răscoalele din 1437 și 1514 care au avut loc pe aceste meleaguri, ecoul răscoalei lui 

Horea din 1784 în Satmar și cele mai importante evenimente din viața comunei: trecerea 

populației maghiare la religia calvina 1550 – 1570, integrarea parohiei ortodoxe în cadrul 

Episcopiei de Muncaci și adoptarea religiei greco – catolice, răscoala condusă de 

Francisc Rakozi al II-lea ȋn perioada 1703 – 1711, mișcarea lui Sofronie din Cioara și 

participarea locuitorilor din comună la unele evenimente legate de aceasta (Adunarea de 

la Santau din anul 1760), colonizarea șvabilor, primele grupuri stabilindu-se în Sanislău 

în anii 1788 – 1791. 

 Instaurarea regimului habsburgic în această zonă în a doua jumătate a secolului al  

XVII-lea a determinat și apariția primelor școli în Sanislău în anul 1735, anul acesta 

împlinindu-se 285 de ani de la prima atestare documentară a școlii românești. 

 În capitolul V este prezentat ,,Istoricul Comunei între anii 1848-1918’’. Anul 

revoluționar 1848 a avut un puternic ecou în aceasta zonă locuitorii din Sanislău, 

Ciumești și Resighea revoltându-se împotriva nobilului Karolyi, ocupând cu forța 

terenurile comasate cu 6 ani în urmă și plantate cu duzi. Drept urmare au fost arestați și 

închiși la Carei 36 de locuitori din comuna obligați să plătească o despăgubire de 22.000 

de florini, iar patru considerați capi au fost condamnați la închisoare. 

 Sunt prezentate aici progresele pe plan economic, trecerea la folosirea mășinilor 

agricole, construirea căii ferate, a gării din Sanislău (1877), a poștei și a primei bănci cu 

numele de “Arina” în 1907. Viața culturală cunoaște un mai mare interes pentru locuitorii 

comunei, mulți tineri urmând pregătirea la școlile superioare din Carei, Beius, Blaj, 

Oradea, devenind învățători, peroți, juriști etc. 

 Lupta românilor pentru drepturi naționale este reliefată de activitatea unor 

personalități ca protopopul Gavril Lazăr de Purcaret – membru al Comitetului executiv al 

P.N.R. din Transilvania, participant la mișcarea memorandistă (1892-1894), primul 

președinte al Despartamântului Satmar al ,,Astrei’’, președinte al Cercului Carei al 

Reuniunii Învățătorilor Români Sătmăreni, președinte al Bancii ,, Arina’’. Activitatea sa a 

fost continuată de protopopul Alexa Pop care s-a evidențiat în cadrul P.N.R. fiind 

vicepreședinte al cercului electoral Carei, remarcându-se ca un vajnic luptător împotriva 

alipirii parohiilor greco – catolice românești  la Episcopia de Hajdudorog. 

 Sunt prezentate și evenimentele din toamna anului 1918, în urma dezmembrării 

Imperiului Austro-Ungar, formarea gărzii și consiliului național, participarea 

sătmarenilor Gheorghe Bulgăr și Ioan Mureșan la Marea Adunare Naționala de la Alba 

Iulia. 

 Ȋn capitolul VI este prezentată “Dezvoltarea comunei între cele doua razboaie 

mondiale (1918 – 1944)“. Evenimentele desfăsurate în această perioadă evidențiază 

progresele înregistrate în domeniul economic, raporturile agrare, meseriașii din comună 

și realizările în domeniul culturii. O importanță mai mare s-a acordat Societății culturale 

“Sentinela de Nord” din Sanislău care în 1925 a publicat și revista cu același nume, doar 

7 numere. 
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 Dictatul de la Viena a avut urmări negative în cadrul comunei, intelectualii 

comunei fiind nevoiți să se refugieze, iar școala cu limba de predare română a fost 

desființată, elevii fiind obligați să urmeze cursurile școlii cu limba de predare maghiara. 

Cel mai mult de suferit au avut locuitorii din satele Mârna Nouă și Horea înființate în 

anul 1924 prin colonizarea unor moți din Munții Apuseni. 

Deportarea nemților ȋn URSS 

 În capitolul VII ,,Instaurarea  regimului controlat de comuniști (1945-1948)’’, sunt 

prezentate principalele momente care au contribuit la crearea cadrului comunizării 

României sub presiunea trupelor de ocupație sovietică. 

 Deportarea populației de origine germană în lagărele de muncă din U.R.S.S. a 

debutat în Sanislău în 8 ianuarie 1945, când 418 cetățeni, din care 94 români, 76 

maghiari, restul șvabi au fost deportați la minele din Dombas de unde s-au întors în 

octombrie 1949. 

 În toamna anului 1945 s-a înființat prima celulă a Partidului Comunist condusă de 

evreul I. Polak. Sunt prezentate alegerile din 19 noiembrie 1946, modul cum au fost 

fraudate, naționalizarea unor obiective economice din comună în 11 iunie 1948. 

 ,,Comuna Sanislău în perioada 1949-1989’’ evidențiază transformările petrecute în 

anii comunismului, crearea întovărășirilor agricole, înființarea C.AP.-urilor și realizarile 

în domeniul economic, social, politic și cultural. Comunei Sanislău i s-a decernat 

“Ordinul Muncii Clasa I’’ în anii 1981-1984 si cel de ,,Erou al Muncii Socialiste’’ în 

1985. În domeniul învățământului, construirea școlii cu doua etaje având 16 sali de clasa, 

3 laboratoare, sală de sport, apă curentă și centrală termică dată în folosință  în 1980. 

 Sunt prezentate și obiceiurile cu ocazia evenimentelor din viața omului și 

sărbători, unele au dispărut, altele se mai pătrează și azi. O atenție deosebită este acordată 

culturii în perioada socialistă care preia modelul sovietic având ca scop formarea unor 

cetățeni devotați noului regim. Şcoala s-a bucurat de o mare importanță în viața comunei, 

fiind considerată ca o șansă de a scăpa de munca de la CAP, majoritatea tinerilor urmând 

școli profesionale și licee stabilindu-se la oraș, fapt ce a dus la îmbătrânirea și 

depopularea comunei. Între anii 1958 – 1969 în Sanislău a activat o școala agricolă care 

apoi a fost transferată la Livada. 

 Populația românească este ȋn scădere.  

,,Perioada postdecembristă-ilustrează schimbările care au avut loc în cadrul comunei 

după căderea regimului ceaușist: desființarea C.A.P.-urilor, constituirea fermelor 

agricole, înființarea unor ȋntreprinderi mici și mijlocii, alegerile locale și parlamentare, 

realizările în plan edilitar gospodăresc și cultural.Evoluția demografică a comunei este 

prezentată în capitolul XI, principalele trăsături fiind scăderea dramatică a procentajului 

populației de etnie româna care în 1773 reprezenta 84% iar în 2002 – 36,6%, 

deznaționalizarea șvabilor și conviețuirea pașnica a acestor etnii de-a lungul existenței 

lor. 

 ,,Viața spirituală” – scoate în evidență existența a trei confesiuni predominante: 
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ortodoxă, romano-catolică și calvină. Sunt consemnate date despre aceste confesiuni, 

parohiile respective, cele din Mârna și Horea. În capitolul XII sunt prezentate 15 

personalități care s-au născut sau au trăit în această comună. 

 

Obiceiuri 

O latură esențială a culturii spirituale o constituie datinile, obiceiurile, cântecele și 

dansurile populare. Acestea sunt legate îndeosebi de evenimente importante din viața 

omului și a colectivității: nașterea, căsătoria, moartea și marile sărbători. La botezuri 

obiceiuri specifice nu se cunosc și nici nu există nici în prezent. 

Nunta era și este evenimentul însoțit de cea mai mare veselie. Erau nenumărate 

acte ale nunții menite de a înveseli nuntașii și a încuraja pentru o viață nouă pe miri. Cu 

câteva zile înaintea nunții își trimiteau chemătorii prin comună la rude, cunoscuți și 

prieteni pentru a-i chema la nuntă. Chemătorii erau doi feciori îmbrăcați sărbătorește cu 

flori și cu panglici la butoniere și în mână cu un bețisor la fel împodobit cu flori și 

panglici. Intrând din casă în casă rosteau versuri de invitare la nuntă. Cu câteva zile 

înaintea nunții cei chemați, care doreau să ia parte la nuntă, duceau daruri fie la casa 

mirelui fie a miresei, constând din făină, zahăr, untură, de obicei o găină etc. Nuntașii, 

după ce se strângeau în casa mirelui, se duceau după mireasă, iar de aici la biserică. În 

fața mirilor și a părintilor, nașul, iar în cazul în care el nu avea darul oratoriei, unul dintre 

chemători rostea luări de adio de la părinți, după datinile din strămoși. După ceremonia 

religioasă se începea masa și dansul. Pe la miezul nopții nașul mare începea dansul 

miresei. Cei care doreau să danseze mireasa puneau bani într-o farfurie ținută de nas. La 

nunțile șvabilor, dar mai apoi și ale românilor se obișnuia ca un copil din familia mirelui 

sau a miresei să fure papucul miresei pe care nașul, după multă târguială, îl răscumpăra 

cu bani. 

Locuitorii din satele Horea și Marna Nouă aveau unele datini aduse din zonele de 

origine. De exemplu aici nuntașii adunați în casa mirelui plecau după mireasă însoțiți de 

lăutari chiuind și dansând pe drum. La Marna Nouă era obiceiul ca ajunși la casa miresei  

nuntașii mirelui trebuiau să spargă o sticlă cu cenușă atârnată de un copac. Acest obicei s-

a mai schimbat în prezent renunțându-se la chemători. 

La înmormântare românii aveau datini care indică originea lor romană. Se 

obișnuia să se pună bani în mâna mortului. Câtă vreme mortul era în casă se adunau 

vecinii și cunoscuții la priveghi intonând cântece funerare și rostind rugăciuni. Aceștia 

erau serviți cu ceva de mâncat și vin. La ceremonia de înmormântare se obișnuia să se 

cânte de către cantor „Hora mortului”. Aceste cântece de jale adaptate la diferite situații 

conferite de statutul defunctului au fost adevărate creații literare, contribuind la păstrarea 

limbii române. 

Dintre obiceiurile de iarnă o relevanță o au cele de Crăciun și de Anul Nou. La 

Crăciun copiii umblau la colindat, dar și cu Steaua și Vifleiemul. La Anul Nou umblau cu 

Plugușorul, Sorcova și mai rar cu Tulca. Toți sunt răsplătiți cu bani, prăjituri, nuci etc. 
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Obiceiurile de primăvară erau mai ales cele legate de învierea naturii și de 

sărbătoarea Paștelui. Un obicei interesant, păstrat de românii din Sanislău până la 

începutul secolului al XX-lea era de a face focuri în curtea bisericii în noaptea spre 

Vinerea Mare. Acestea ardeau toată noaptea în amintirea focului care l-a încălzit pe 

Sfântul Petru în curtea lui Caiafa. 

La români de Sfântul Gheorghe, iar la șvabi de 1 mai se așezau crengi de arbori 

verzi la poarta caselor unde locuiau fete. Acești arbori erau împodobiți cu flori de hârtie 

colorată cu batiste și năframă. Arborii erau puși de băieti la porțile iubitelor lor și era 

mare rușine pentru fata care nu a avut pom la poartă. 

Sărbătoarea Sfintelor Paști se bucură de un mare respect din partea tuturor 

confesiunilor din comună. La ortodocși în postul paștelui, pe lângă faptul că se comsumă 

numai alimente de post, în fiecare miercuri și vineri se oficiază slujbe (calea crucii) la 

biserică. În săptămâna premergătoare zilelor de paști toți locuitorii satului indiferent de 

confesiune se pregătesc de marea sărbătoare. Se face curățenie, în curte și în casă, se 

văruiesc pomii, se pregătesc cele mai alese mâncăruri, se fierbe șuncă și se vopsesc ouăle. 

În toate cele trei biserici în noaptea de sâmbătă spre duminică se oficiază slujba de 

înviere, unde participă majoritatea credincioșilor. În ziua de Paști cei de rit romano- 

catolic participă la slujba de sfințire a paștilor, iar la cei de rit ortodox sfințirea se face 

după încheierea slujbei. Atunci preotul însoțit de cantor având în față praporii purtați de 

băieții din sat sfințește coșurile cu șuncă, ouă, vin sau alte alimente. De obicei pe coșuri 

se pune o lumânare aprinsă. După ceremonie fiecare familie se întoarce acasă și se 

înfruptă din bunătățile mult râvnite, mai ales de cei care au ținut post. 

A doua zi de Paști s-a statornicit obiceiul ca bărbații, tinerii și copiii să meargă la 

stropit fetele cu parfum, zice-se „pentru a nu se ofili”. Obiceiul este practicat de toate 

confesiunile, inițial fiind practicat doar de catolici. 

Un obicei interesant de vară era acela de Sânziene, când se culegeau de pe câmp 

flori ce se împleteau în cununi. Pentru fiecare membru al familiei se împletea câte o 

cunună care se arunca pe acoperișul casei. Credința populară afirmă că aceia a căror 

cunună cădea de pe casă, mureau în cursul anului. 

Până în secolul al XIX-lea se mai păstrau și cântece populare, mai ales în cadrul 

șezătorilor unde fetele torceau cânepa sau la diferite clăci, fete și băieti cântau și 

povesteau aspecte din viata comunității. Documentele menționează că duminica se 

organiza și horă, de obicei în surile unor locuitori din comună până la construirea 

căminelor culturale. 

La aceste hore românii jucau „ardeleana”, maghiarii „ceardasul”, iar șvabii 

„kreizpolka”. Se făcea distincție între cei mai înstăriți și cei săraci, aceștia organizau 

petreceri separat. 

Astăzi, în condițiile mișcărilor masive de populație, a modernizării vieții rurale, o 

parte din aceste obiceiuri au dispărut. 
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Evenimente locale 

 

 Ziua comunei – sfârşitul lunii iulie – începutul lunii august 

 Hramul bisericilor 

 Activități sportive 

 Serbări școlare 

 Baluri de seară 

 

Personalităţi locale 

 

 Gheorghe Bulgăr - academician, filolog; 

 Gavril Lazăr de Purcaret - protopop, participant la Mișcarea memorandistă 1892-

1894; 

 Dumitru Hosu, membru fondator al Societăţii ASTRA; 

 Costa Carei - pseudonim a lui Coriolan Coltau, istoric; 

 Vasile Savinescu, gazetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SANISLĂU 

2021 - 2027 

 
63 

2.2 Caracterizarea geografică 

 

Clima 

 Clima este temperat continentală. Valoarea medie a temperaturii este: vara +10˚C 

+15˚C şi iarna -3 -+5˚C. Cantitatea de precipitaţii: min. 500 mm/m
2  

şi maxime 700 

mm/m
2.  

 
Prin poziția în cadrul geografic al țării și în ansamblul circulației generale 

atmosferice a spațiului european, comuna Sanislău se încadrează în sectorul climatic al 

Câmpiei de Vest ce se caracterizează printr-o relativă uniformitate teritorială și prin dese 

schimbări ale mersului vremii, în timpul anului și de la un an la altul, determinată de 

circulația ciclonică atlantică. Ea corespunde tipului de climă temperat continentală 

moderată cu un regim termic mai cald: veri călduroase și ierni ceva mai blânde decât în 

restul tării cu desprimăvărări timpurii și cu precipitații relativ reduse. Această nuantă mai 

moderată se datorează influenței maselor de aer umede de proveniență oceanică, aduse de 

vânturile de vest și sud-vest din zona Insulelor Azore. Regiunea aceasta la nord și est este 

ferită de efectele maselor de aer continental arctice de lanțul Munților Carpați. 

Regimul termic al localității este în strânsă legătură cu factorii amintiții mai sus. 

Astfel din datele înregistrate la stația meteorologică din Carei care se găseste la 15 km de 

Sanislău, reiese că temperatura medie anuală este de 9,3ºC. Această temperatură însă 

oscilează între 10,3ºC în 1939 și 7,4 în 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturile medii ale lunilor de toamnă și primăvară se prezintă cu valori 

aproximativ egale. În felul acesta valoriile medii ale temperaturii anotimpurilor se 

prezintă astfel pe baza datelor dintre anii 1869-1970.  

 

Valorile medii ale temperaturii anotimpurilor în perioada 1869-1970 

Iarna Primăvară Vara Toamna Media anuală 

-1,9ºC 9,1ºC 20,1ºC 10ºC 9,3ºC 
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Observațiile îndelungate arată că în cei mai multi ani au loc înghețuri de primăvară 

frecvente în aprilie sau chiar în mai și înghețuri timpurii în septembrie. Pentru aceasta 

este necesară luarea unor măsuri de prevenire atât în pomicultură cât și în legumicultură. 

O importanță deosebită o prezintă precipitațiile, în primul rând în agricultură unde 

recolta depinde de cantitatea de precipitații căzute. 

Privind valorile precipitațiilor atmosferice și repartiția lor în cursul anului, luate pe 

o perioadă de 45 de ani constatăm că lunile cele mai ploioase sunt mai și iunie, iar cele 

mai secetoase sunt februarie și septembrie, cu o cantitate  anuală medie de 584,2 mm. 

Cât priveste regimul eolian cele mai frecvente vânturi sunt cele din NE și SV, 

urmate de cele din NV și S. Calmul reprezintă 28,2% după scara Beauford. 

Vânturile din această regiune nu mai prezintă un pericol grav deoarece marea 

majoritate a dunelor au fost fixate prin vegetație forestieră, pajiști naturale sau plantații 

de pomi fructiferi sau vii. 

 

Apa 

În cadrul comunei Sanislău nu există nici un curs permanent de apă. În spațiile 

interdunale există văi cu caracter intermitent, așa spre exemplu pârâul Horea, având 

direcția nord-nord-vest trecând pe teritoriul Ungariei. În parte aceste văi sunt drenate de 

om și orientate spre zona Crasnei. Din cauza neregularităților dunelor, văile care 

brăzdează teritoriul comunei captează surplusul de apă provenită din precipitații și pe 

care îl transportă în locurile joase formând mlaștini și bălți de dimensiuni variabile. 

 Mlaștinile și bălțile interdunale au adâncimi diferite, putând păstra apa în tot 

timpul anului. Așa spre exemplu este Lacul „fără fund” care este și el în curs de secare și 

Balta Vermeș. 

 În anii secetoși bălțiile seacă aproape în întregime, iar pe locul lor se instalează o 

vegetatie spontană hidrofilă pe care omul o foloseste ca păsune sau fâneață. Pânza de apă 
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freatică se găsește în interdune aproape de suprafată la circa 0,5-1m adâncime, iar în zona 

dunelor această adâncime creste în funcție de înăltimea dunei. 

 
Mlaștina Vermeș – rezervație naturală 

 

 Localitatea Sanislău nu are în apropiere un curs de apă permanent. Pârâul Berea, 

care drenează zona, aparţine de bazinul hidrografic al râului Crasna şi se află la nord de 

localitate. 

 Localitatea Horea are în apropiere un curs de apă permanent, anume pârâul Horea, 

care drenează zona şi aparţine de bazinul hidrografic al râului Crasna. 

 Localitatea Mârna Nouă nu are în apropiere un curs de apă permanent. Pârâul 

Valea Mare, care drenează zona, aparţine de bazinul hidrografic al râului Crasna şi se află 

la est de localitate. 

 În cadrul teritoriului există un curs de apă permanent, Canalul Horea. Teritoriul 

din punct de vedere hidrologic aparţine bazinului Eriului. 

 În formele de microrelief negative sunt formate zone mlăştinoase cum este 

Mlaştina Vermeş care este rezervaţie naturală.  

 

Solul 

 Tipurile de sol variaza ȋn funcție de formele de relief. Solurile predominante sunt 

solurile brune de pădure, care ocupă versanții piemonturilor și ai munților joși, bogate ȋn 

humus de pădure și argilă. Alte soluri sunt solurile brun roșcate de pădure, slab podzolite, 

puternic erodate. 
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Flora şi fauna 

Din punct de vedere floristic înregul teritoriu al acestei zone ca și cel al județului 

Satu Mare se  încadrează în formațiunile de silvo-stepă, iar în momentul de față datorită 

factorului antropic  care se manifestă mult mai accentuat ca în trecut se constată că zona 

trece spre caractere de stepizare. 

Ca și vegetație lemnoasă trebuie menționată în primul rând pădurea care la nivel 

de comună ocupa în 1978, circa 1450 ha, iar în prezent 1163ha, unde esența lemnoasă a 

salcâmului ocupă cea mai mare suprafată jucând un rol dublu: fixarea dunelor de nisip și 

perdele de protecție. Spre hotarul cu Republica Ungară apar pâlcuri de stejăriște care au 

în componență următoarele specii: gorunul asociat cu carpenul apoi ici colo exemplare de 

tei cu mai multe specii, ulmul și jugastrul, iar spre marginea pădurilor  gladișul, lemnul-

câinesc, salba moale și dârzonul. 

Se constată că în spațiile interdunale unde terenul este mai umed, vegetația 

ierboasă se compune din plante hidrofile ca : ghizdeiul, coada-calului, iarba câmpului, 

trifoiul alb.  

Pe terenurile cultivate apare vegetația spontană a buruienilor dintre care cele mai 

frecvente sunt : coada calului, traista ciobanului si pirul. 

Cât privește fauna acestei regiuni se constată o interpătrundere faunistică, 

caracteristică stepei și silvostepei formată din : rozătoare în zona pășunilor și fânețelor. 

Este des întâlnit popândaul, iar în zonele cultivate hârciogul și șoarecele de câmp. Dintre 

zoofagele consumatoare a acestora se remarcă vulpea și dihorul, iar dintre păsări bufnița 

și șorecarul. 

Înaintând spre zona pădurilor de salcâm, întâlnim fitofagele: căpriorul, foarte 

frecvent, fiind protejat de lege și iepurele de câmp. Se întâlnesc  frecvent mistreți și 

bursuci. Dintre păsări se pot menționa: fazani, ciori, coțofane, vrăbii, pițigoi, sturzi, 

guguștiuci. În zona bălților din spațiile interdunale se întâlnesc : lișite, rațe sălbatice, iar 

în perioadele de migrațiune fac popas toamna și primăvara : gâștele sălbatice și cocorul. 

O adevărată comoară a naturii care păstrează plante și animale de o valoare de 

patrimoniu inestimabilă este Balta Vermeș de la Sanislău. Ca urmare a bogăției și a 

rarității tezaurului floristic și faunistic de pe nisipurile din nord-vestul României, acest 

ecosistem a fost declarat  rezervație naturală în baza deciziei nr. 65/1982 a Biroului 

Executiv al Consiliului Popular al Judetului Satu Mare figurând pe lista terenurilor 

naturale protejate de interes național sub numarul 2679, custode fiind Societatea 

Carpatină Ardeleana Satu Mare. După noile date suprafața rezervației este de 45 ha, 

marcate fiind 10 ha. 

Coordonatele geografice ale acestei stațiuni sunt: 47º38’ latitudine nordică și 

22º15’ longitudine estică, fiind situată la o altitudine de 130m, într-o microdepresiune de 

interdune mlăstinoasă. 

În mlaștina Vermeș au fost identificate 246 specii vegetale și 257 specii animale. 

Acest teritoriu are o vegetație specifică, unde s-au păstrat elemente arhaice ale florei, 
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dintre care unele au caracter relictar în zona de câmpie, datând din perioada glaciară. În 

zonele unde apa băltește și există exces de umiditate  sunt plante hidrofile care cresc în 

tufe sau luxuriante. 

Vermeșul adăpostește și o faună de nevertebrate remarcabilă, fiind totodată și un 

excelent loc de cuibărit sau de popas pentru numeroase specii de păsări rare. Dintre 

speciile de animale amintim: becatita comună, broasca de mlaștină foarte rară în țara 

noastră , caras argintiu, stârc cenușiu, erete de stuf, fazan, nagâț, sitar de mal, ciuf de 

pădure, lăstun, pițigoi, codobatură galbenă, bizam, vulpe, mistret, bursuc etc. 

Prin efortul comun al factorilor de decizie și al populației trebuie să se păstreze 

aceste comori ale naturii, atât pentru generația actuală cât și pentru cele viitoare.  

Pe teritoriul comunei cele mai multe plante sunt mezofile, mezoterme, neutrofile. 

Un număr mare din acestea sunt valorificate ȋn scopuri practice: medicinal, furajere, 

forestiere.  Exista și o mare varietate de fructe de pădure: măcese, coarne, mure, porumbe 

și ciuperci. 

 Fondul forestier acopera 2450 ha din suprafata totala a comunei și are ȋn special 

păduri de esență moale și tare: fag, salcam, stejar, carpen, gorun. 

 Principalele culturi din teritoriu sunt pomii fructiferi (pruni, meri, peri) și alte 

culturi agricole (porumb, grau, ovaz, cartofi). Cultura de tutun este o cultura traditională 

ȋn acest teritoriu.  

Resurse naturale 

 Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse 

proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale). 
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2.3 Caracterizarea demografică 

 

Condițiile naturale prielnice activității umane au determinat locuirea acestor 

teritorii încă din neolitic, existând o continuitate permanentă dovedită în mod 

incontestabil de izvoarele arheologice și istorice. În decursul îndelungatei sale istorii, pe 

teritoriul comunei s-au asezat alături de populația autohtonă diferite grupuri etnice încă 

din orânduirea comunei primitive. Primele date despre asemenea așezări sunt din secolul 

III î.Hr., când pe teritoriul comunei s-au statornicit celții. 

După recensământul din 1773 localitatea Sanislău avea 2282 locuitori cu 

următoarea structura etnică: 1916 români, 350 maghiari și 16 alte naționalități. Evoluția 

demografică a comunei poate fi urmărită mai bine în secolul al XIX-lea pe baza unor 

recensăminte bisericești consemnate în diferite documente. 

Numărul și dinamica populației comunei a fost influențată de o serie de factori: 

natalitate, mortalitate, condiții igienico-sanitare, epidemii, războaie, colonizări, emigrări, 

etc. Lipsa unor recensăminte periodice care să prezinte structura populației pe 

naționalități îngreunează analiza mai nuanțată a evolutiei demografice a comunei. 

 

Evoluția demografică a populației din 1773 pâna în 2011 

 

Localitatea Numărul  populatiei în urma efectuării recensământului  

Sanislău 1773 1869 1880 1890 1900 1910 1930 1966 1977 1992 2002 2011 

2282 3305 3445 4252 4830 4055 4336 4224 4145 3432 3193 3456 

 

Evoluția demografică și structura etnică în perioada 1773-2011 

 

Anul Total Români Maghiari Germani Alte nationalităti 

Nr % Nr % Nr % Nr % 

1773 2282 1916 83,96 350 15,33 - - 16 0,66 

1884 3618 1954 54 302 8,35 1160 32,06 202 5,58 

1907 5139 2232 43,43 783 15,23 1848 35,96 276 5,37 

1930 4550 2030 44,61 510 11,20 1670 36,70 340 7,47 

2002 3192 1169 36,62 1658 51,94 68 2,13 297 9,30 

2011 3456 1544 44,67 1373 39,72 118 3,41 9 0,28 

 

Scăderea procentajului populației românești se explică prin accentuarea politicii de 

maghiarizare a guvernului din Budapesta fapt reflectat pe întregul teritoriul Transilvaniei. 

Scăderea populației românești din comună este influențată și de plecarea unor 

tineri la studii și stabilirea în alte localități, dar mai ales datorită emigrării. O soartă și mai 

dramatică a avut-o populația de origine germană supusă unui proces intens de 
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maghiarizare, care în cadrul comunei se încheie la începutul secolului XX. Această 

populație și-a părăsit limba, obiceiurile, cultura renunțând și la naționalitatea de șvabi sau 

germani preferând-o pe cea de maghiar. 

După Unirea din 1918 în hotarul comunei au luat ființă două așezări prin 

colonizarea unor familii de moți din Munții Apuseni. Pe locul unei vechi așezări Karuj 

dispărută la începutul secolului al XX-lea, a luat ființă în 1924 localitatea Horea la o 

distanță de 10 km de Sanislău, iar la 4 km de Sanislău pe linia ferată Satu Mare - Oradea 

a fost înființată în 1925 localitatea Marna Noua. 

 Aceste asezări au fost locuite până în 1940 când aceste teritorii au fost integrate în 

statul maghiar prin dictatul de la Viena din august 1940. Supusă unei terori barbare de 

către bande de huligani, populația din aceste două localități a fost nevoită să-și părăsească 

vremelnic așezările, revenind după eliberare când au început să-și refacă gospodăriile. 

Perioada interbelică se caracterizează printr-o creștere a numărului populației. 

 

La recensământul din anul 2011, populația comunei alcătuia 3515 locuitori, 

47,83% bărbati si 52,17 % femei. 

 

Grupe de 

vârstă 

Ambele sexe Bărbați Femei 

Număr 

persoane 

% față de 

total 

Număr 

persoane 

% față de 

total 

Număr 

persoane 

% față de 

total 

Sub 15 ani 651 19 333 10 318 9 

15-59 ani 2086 59 1064 30 1022 29 

60 ani și 

peste 
778 22 282 8 496 14 

Total 3515 100 1679 48 1836 52 

 

Structura populației pe vârstă și sexe în comuna Sanislău la recensământul din 2011 

 

 Dinamica populației comunei Sanislău s-a realizat în cadrul general al condițiilor 

caracteristice acestei zone, fiind influențată de factorii generali și specifici care s-au 

manifestat în spatiul sătmărean. Fenomenele care s-au manifestat și se manifestă sunt 

scăderea populației,  în special a celei de etnie română, îmbătrânirea populației în general 

și sporul natural negativ care conform statisticii de mai sus tinde să se echilibreze. Un 

lucru care ascunde statistica este numărul real al populației de etnie rromă aceasta fiind 

mult mai numeroasă, dar care se declară de etnie maghiară. 

Asa cum se constată de-a lungul timpului în localitate au conviețuit în bună 

înțelegere oameni de etnii diferite, trăind împreună bucuriile și învingând necazurile, 

fiind deopotrivă autorii tuturor realizărilor din domeniile vieții sociale, economice și 

culturale. 
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În concluzie se poate observa că populația a cunoscut perioade de creștere, dar și 

de scădere, fiind determinată de factorii care au acționat în plan economic, socio-cultural 

și politic. 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sanislău înregistra 

3.515 de persoane, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 3.751 locuitori, ȋn anul 2020 fiind 3.722 persoane, din care 1.808 sunt 

persoane de sex masculin și 1.914 sunt persoane de sex feminin. Densitatea populației 

este de 46.98 loc/km². 

 

Populația pe sexe în anul 2020 
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 *Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

După cum se poate observa din imaginea de mai sus, se constată o scădere 

constantă ȋn perioada 2012-2016, urmată de o creștere ȋn anul 2017, apoi iar  o ușoară 
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scădere ȋn perioada 2018-2020 la nivelul comunei Sanislău a numărului de locuitori. 

Astfel, în anul 2012 populația comunei se ridică la 3.838 persoane, comparativ cu anul 

2020 când populația comunei coboară la 3.722 persoane.  

 

Această scădere se poate observa și în structura demografică a populației comunei 

pe sexe, atât la nivelul persoanelor de gen feminin cât și la nivelul persoanelor de gen 

masculin. 

 

Evoluția structurii demografice pe sexe în perioada 2012-2020 
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 *Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

În anul 2012, numărul persoanelor de gen feminin era de 1.997 și numărul 

persoanelor de gen masculin 18.41, în comparație cu anul  2020 când numărul 

persoanelor de gen feminin a ajuns la 1.914 și numărul persoanelor de gen masculin la 

1.808. 

 

Din punct de vedere al structurii populației pe grupe de vârstă, situația se prezintă 

astfel: 
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Conform datelor analizate, populația comunei Sanislău este una tânără, cele mai 

multe persoane ale comunei au vârstele cuprinse între 10-64 ani. Grupa de vârstă care 

deține numărul cel mai mare de persoane este reprezentată de grupa 40-44 de ani, care 

deține o pondere de 9% din populație, respectiv 319 persoane. 

 

Grupele de vârstă cuprinse între 30-34 ani până la 45-49 ani reprezintă 16% din 

populația totală. Ponderea cea mai mică în cadrul populației totale a comunei este 

deținută de categoria de vârstă 80-85 ani și peste, fiind de 4% din populație. 
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Numărul de șomeri înregistrați la sfârșitul lunii pe sexe pentru perioada ianuarie - 

decembrie 2019 
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*Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Din analiza graficului de mai sus, se observă că numărul de șomeri înregistrați la 

sfârșitul lunii pe ambele sexe prezintă o menținere, fiind înregistrați un total de 62 șomeri 

la nivelul comunei Sanislău. 

 

Majoritatea locuitorilor sunt români (43,47%), cu minorități de maghiari (39,2%) 

romi (11,58%) și germani (3,44%). Pentru 2,28% din populație, apartenența etnică nu 

este cunoscută.  

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (43,58%), 

cu minorități de romano-catolici (37,41%), reformați (13,57%) și baptiști (1,93%). Pentru 

2,19% din populație nu este cunoscută apartenența confesională.
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Populaţia regiunii analizate este în continuă scădere, ca de altfel pe întreg 

teritoriul național dar  şi  în  cel  al  majorităţii  Statelor  membre  ale  Uniunii  Europene.  

Între  principalele  cauze  ale scăderii  numerice  a  populaţiei  amintim:  scăderea  

indicelui  natalităţii,  creşterea  numărului  celor plecaţi din localitate. La acestea se 

adaugă fenomenul de îmbătrânire demografică. Mortalitatea se înscrie cu valori ridicate, 

uneori ce depăşesc natalitatea, datorită fenomenului generalizat  de  îmbătrânire  

demografică.   Tendinţa  acestui  parametru  demografic  este  de accentuare pe  fondul 

fenomenului sus menţionat, a scăderii nivelului de trai şi a problemelor din sistemul de 

ocrotire a sănătăţii. Structurile  de  populaţie  reprezintă  o  componentă  demografică  

deosebit  de  importantă  în evaluarea potenţialului demografic general. 

Pe  termen  lung  aceste  tendinţe  demografice  vor  afecta  sistemul  educaţional,  

în  sensul reducerii  efectivelor  de  elevi  şi  studenţi,  cât  şi  expansiunea  cererii  pentru  

servicii  de  sănăt ate  şi protecţie  socială.  Procesul  de  îmbătrânire  a  populaţiei  va  

exercita  o  influenţă  negativă  asupra întregii economii, pe măsură ce numărul 

populaţiei inactive va dezechilibra, în sensul împovărării, sistemului asigurărilor sociale. 
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2.4 Infrastructura 

 

➢ Infrastructura de utilități 
 

a. În localitatea Sanislău există o reţea de alimentare cu apă potabilă cu o lungime 

de 30 km, 3 puţuri forate la 180 m adâncime şi o staţie de pompare şi tratare. 

 În localităţile Horea şi Marna Nouă nu există reţea de alimentare cu apă potabilă. 

Cetăţenii au fântâni săpate la cca. 10 – 20 m adâncime, iar apa este potabilă pe toată 

suprafaţa comunei.  

 

b. În comuna Sanislău nu există reţea de canalizare a apelor menajere şi nici staţie 

de epurare a apelor reziduale. 

 Haznalele de diferite tipuri realizate în pământ, au efecte defavorabile de poluare 

asupra solului şi subsolului. 

 Apele din precipitaţii sunt colectate şi evacuate prin şanţuri deschise, existente pe 

marginea drumurilor. Receptorul final al apelor pluviale este râul Crasna. Printre 

proiectele prioritare ale comunei în perioada 2021-2027 se numără extinderea reţelei de 

alimentare cu apă, realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare. 

 

c. Alimentarea cu energie electrică a satelor comunei Sanislău se realizează din 

sistemul energetic național LEA 20 Kv, care are o lungime de 32 km. 

Posturile de transformare de la medie la joasă tensiune asigură în mod 

corespunzător alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor.  

Ȋn comună există rețea de iluminat public, ȋn toate satele aparținătoare. 

 Gospodăriile din comuna Sanislău  sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional.  

 În comuna Sanislău reţeaua electrică are o lungime de 32 km.  

Ȋn momentul de față aproximativ 90% din comună este acoperită de rețeaua de 

energie electrică. 

 

d. Telefonia fixă este prezentă pe teritoriul comunei și este asigurată printr-o 

centrală automată digitală. Rețelele pentru telefonie mobilă există în cele 3 sate 

componente ale comunei. Este de menționat faptul că telefonia mobilă acoperă întreg 

teritoriul comunei, astfel încât sunt rezolvate problemele de telefonie. 

 Ȋn comuna Sanislău beneficiaza de telefonie mobilă aproximativ 60% dintre 

locuitori si de telefonie fixa 15% din locuitori. Telefonia fixă este asigurată de 

RCS&RDS și TELEKOM, iar telefonia mobilă este asigurată de RCS&RDS, 

TELEKOM, VODAFONE și ORANGE. 
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 Internetul este asigurat prin satelit, prin intermediul operatorilor RCS&RDS și 

TELEKOM și acoperă aproximativ 50% din populație. 

Televiziunea este asigurata de operatorii RCS&RDS, VODAFONE și ORANGE, 

fiind prezentă ȋn aproximativ 90% din locuințe. 

 

e. Comuna Sanislău nu dispune de o rețea de alimentare cu gaze naturale, iar 

alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează în mare parte cu sobe sau centrale 

termice pe combustibil solid. 

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există un sistem centralizat de alimentare 

cu gaze naturale. Prepararea hranei se realizează prin sobe de tip aragaz cu butelii de gaz 

lichefiat. 

 În localităţile comunei Sanislău încălzirea este rezolvată cu sobe individuale cu 

combustibil solid. Ţinând cont că localitatea Sanisău nu deţine o reţea de distribuţie gaz 

metan, căldura din gospodării se obţine cu ajutorul combustibilului solid, respectiv 

lemne şi cărbuni. Singurele surse de încălzire sunt sobele de încălzire, sau centralele 

termice care utilize ază combustibil lichid uşor sau lemn. 

 

 f. Deșeurile menajere și deșeurile reciclabile tip ambalaje de hârtie și carton, mase 

plastice, folie, PET, doze de aluminiu sunt preluate de la gospodăriile locuitorilor de către 

firma de salubritate IERUL TIREAM în baza unui contract încheiat cu Primăria comunei 

Sanislău. De asemenea ȋn comuna există colectare selectivă. 

Lucrările de administrare și întreținere a domeniului public se realizează cu 

persoane beneficiare a ajutorului social, apte de muncă, cu cetățenii care au obligația de a 

participa la lucrările edilitar-gospodărești, conform O.G. 21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale. 

 

Protecţia biodiversităţii şi a peisajului 

 

 Mlaştina de interdune Vermeş 

- Rezervaţie de tip botanic cu suprafaţa de 10,0 ha. 

- Depresiune   umedă   intradunală   Vermeş   este   o   mlaştină   eutrofă   formată   

între   dunele continentale din Câmpia Voivozi – Sanislău (Nirului). Această zonă 

reprezintă un fragment de  vegetaţie  intrazonală  care  îşi  păstrează  zestrea  

floristică  şi  autenticitatea  structurii vegetaţiei. 

- Semnificaţia sa deosebită constă în faptul că mlaştina conservă unele relicte 

glaciare, care vegetează   optim,   deşi   se   află   la   limite   altitudinale   extrem   

de   joase   (138-150   m): Calamagrostic neglecta, C. canescens, Carex 

approminquata.  Optimul staţional al acestor relicte  se  află  în  complexele  
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eutrofe  din  depresiunile  reci  intramontane  al  Carpaţilor Orientali, la 

aproximativ 610-690 m altitudine. 

- Înmlăştinirea de la Vermeş mai adăposteşte şi unele specii rare din flora ţării:  

Aldrovanda vesiculosa,   Euphorbia lucida,   Hypericum   tetrapterum,   

Taraxacum   palustre,   Silene multiflora, Hottonia palustris. 

- Reprezintă singurul punct din ţară în care a fost găsită cuibărind becaţina comună 

Gallinago gallinago  (Papadopol,  1967).  În  desişul  vegetaţiei  palustre  

cuibăresc  specii  de  raţe  (Anas platyrhyndros, Anas querquedula, Aythya ferina, 

A. Nyroca),  lişiţe (Fulica astra), erete de stuf  (Circus  aeruginorus),  lăcarul  de  

mlaştină  (Acrocephalus  palustris),  lăcarul  mare  (A. arudinaceus) lăcarul de lac 

(A. scirpaceus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), codobatura albă (Motocilla 

alba) codobatura galbenă (Motocilla flava flava) ciocârlia de câmp (Alanda 

arvensis), sticletele (Carduelis carduelis). 

- Dintre amfibieni se întâlnesc trei specii comune de broaşte: Rana temporaria, R. 

dalmatina, Hyla arborea şi o specie rară în ţara noastră: Rana arvalis. 

- Printre  reptilele  identificate  amintim:  Lacerta  agilis  şi L.  viridis  care  s-au  

prezentat  într-o frecvenţă  impresionantă,  iar  dintr-o  specie  cu  importanţă  

deosebită  din  punct  de  vedere faunistic s-a identificat prezenţa şopârlei de nisip 

(Ableparus kitaibel). 

 „Mlaştina de la Vermeş” - cod nr. 2.679 – suprafaţa protejată: 10 ha. 

 Categoria  de  arie  naturală  protejată  conform  Legii  nr.462/2001:  rezervaţie  

naturală,  categoria  IV UICN, tipul rezervaţiei: botanică (b). 

 Impactul  antropic  generator  de  disfuncţii  şi  dezechilibre,  asociate  cu  stări  

critice  ale elementelor de biodiversitate, într-o pondere mai mare este determinat de: 

- restrângerea suprafeţelor forestiere şi degradarea progresivă a structurii acestora; 

- efectuarea  în  trecut  a  unor  lucrări  de  desecare  în  zona  ariilor  naturale  

protejate. 

 „Mlaştina   Vermeş”   şi  „Pădurea   Sanislău”   au   determinat   o   schimbare   a   

structurii vegetaţiei şi parţial a habitatelor naturale specifice acestor rezervaţii naturale. 

Se impune luarea unor măsuri urgente pentru refacerea regimului hidric specific acestor 

habitate naturale  (Rezervaţia  Vermeş constituie  unicul  loc  din ţară  unde  cuibăresc  

speciile  de Gallinago gallinago şi Limosa limosa); 

 

Propuneri pentru reabilitarea ecologică şi protecţia mediului în ariile umede 

 În urma analizei privind evaluarea stării biodiversităţii din regiunea  investigată, se 

propun următoarele măsuri de conservare şi reabilitare a ariilor umede: 

- ocrotirea efectivă a rezervaţiilor naturale existente în zonă; 

- identificarea  viitoarelor arii  protejate  (reminiscenţe  ale  vegetaţiei  şi  faunei 

primare  şi secundare de odinioară), conform Programului “Natura
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 2000” şi elaborarea documentaţiilor necesare declarării lor ca arii umede 

protejate; 

- demersuri pentru declararea ca arii umede protejate a Pădurii  Kőrös de la 

Sanislău; 

- ocrotirea  unor  specii  (asociaţii)  de  plante  şi  animale,  cu  prioritate  a  

endemitelor, rarităţilor  floristice  şi  faunistice,  a  speciilor  ameninţate  cu  

dispariţia  sau  protejate  prin Convenţia de la Berna, ori a elementelor cu 

importanţă fitoistorică şi/sau fitogeografică, conform „listelor roşii” ale plantelor, 

asociaţiilor vegetale şi animalelor din ariile umede ale zonei; 

- elaborarea şi promovarea unui program unitar de restaurare ecologică a zonei – 

susţinut prin proiecte finanţate (inclusiv structurale) - pentru refacerea ariilor 

umede (renaturarea  zonei),  care  să  capete  funcţii  multiple:  

   a.  acumulări  de  apă;  

   b.  iazuri  piscicole;  

   c. menţinerea şi reproducerea fondului piscicol natural;   

  d.  loc de vieţuire  mai ales pentru păsări (de cuibărit, popas în pasaj etc.); 

- nu se impune interzicerea totală a cositului, deoarece elementele floristice de talie 

mică sunt stânjenite de gramineele înalte necosite; 

- pentru diminuarea fenomenului de sărăturare a solului (şi de ruderalizare a 

vegetaţiei) sunt necesare măsuriviguroase privind colmatarea

 canalelor de drenare, reînmlăştinarea microdepresiunilor aferente 

râurilor, realizarea de importante acumulări de apă; 

- trebuie crescută suprafaţa şi îmbunătăţită structura pădurilor şi  tufărişurilor din  

zonă prin interzicerea defrişărilor, extinderea plantării de specii adecvate şi a 

ariilor acestora; 

- pentru a menţine fondul faunistic natural la o structură şi o calitate acceptabile se 

impun măsuri speciale: 

 a)   prevenirea braconajului şi a supraexploatării; 

 b)   monitorizarea nivelului şi calităţii apei pentru a preveni poluarea acesteia; 

 c)   înmulţirea artificială şi diseminarea puilor (alevini) în habitate adecvate; 

 d)   dezvoltarea vegetaţiei submerse şi de pe maluri pentru peştii fitofagi şi 

cuibărirea păsărilor; 

 e)   ocrotirea cuiburilor şi coloniilor; 

 f) interzicerea "comercializării" puiului de baltă, a unor animale sălbatice. 
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➢ Infrastructura de transport 

 

Din punct de vedere al accesibilității, teritoriul comunei Sanislău are o foarte bună 

accesibilitate de la municipiul Carei, față de care se află la o distanță de 17 km. 

 

Ţinând cont că drumurile comunale sunt parţial modernizate iar multe din străzile 

locale ce dau  în  drumul  principal  sunt  cu  îmbrăcăminţi  provizorii  din  pământ  sau  

pietriş,  se  doreşte  modernizarea acestora. 

 Reţeaua încă insuficientă de drumuri în interiorul comunei şi accesul dificil către 

acestea reduc mobilitatea populaţiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi a serviciilor, 

oportunităţile pentru angajare, funcţiile economice şi sociale ale comunităţilor şi implicit 

coeziunea internă a acestora. Sprijinul financiar pentru investiţii în infrastructură şi 

îmbunătăţirea mediului comunităţii conduc la creşterea activităţilor economice şi sociale, 

intensificarea relaţiilor şi prin aceasta, valorificarea potenţialului care încă nu a fost 

suficient exploatat. 

 Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a 

bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului 

pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie 

şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a 

investiţiilor productive. 

 Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea 

interregională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii 

întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă şi prin urmare, la o dezvoltare 

mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte. 

 Ca măsuri de dezvoltare locală, aceste priorităţi le considerăm de importanţă 

majoră, asigurarea accesibilităţii pentru toate localităţile arondate comunei noastre, 

asigurarea unui transport în condiţii de siguranţă pentru cei care utilizează acest serviciu 

public şi nu în ultimă instanţă, atunci când nevoia o va cere, asigurarea unui ritm de 

dezvoltare a reţelei de transport, rutier sau feroviar public pentru transport de persoane şi 

mărfuri. 

 Principalele căi de acces în comună sunt: 

 E 671 Oradea  - Satu Mare; 

 DN 19 Oradea  - Satu Mare; 

 DJ 195 C Oradea  - Satu Mare; 

 Calea ferată Oradea – Satu Mare. 

 

Oraşe importante apropiate: 

 Carei – 17 km, 

 Satu Mare  – 55 km 
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Distanţa din centrul comunei pâna la: 

 Aeroportul Satu Mare – 60 km, 

 DN 19 – 4 km, 

 E 971 – 4 km, 

 Gara Sanislău, 

 Benzinărie Carei – 20 km. 

 

 Starea existentă a drumurilor: 

-  31 km asfaltați 

- 3 km pietruiți 

- 5 km drum de pământ 

 

Transportul în comun este realizat de firme private pe ruta Sanislău - Carei. În 

comuna Sanislău există 6 staţii de transport amenajate. 

 

➢ Fondul locuibil 

 

Ca tipologie morfologică trăsătura caracteristică a satelor care corespunde 

întocmai și comunei Sanislău este că acestea sunt amplasate în zonele de contact dintre 

formele de relief (dealuri și depresiuni), zone în care microclimatul este mai favorabil și 

resursele naturale sunt suficiente. 

Locuințele sunt aşezări vechi care şi-au continuat existenţa pe aceleaşi vetre din 

primele etape de populare pe aceste meleaguri.  

 

Ca urmare a poziţiei geografice a acestei comune, cu un relief deluros, satele 

componente sunt aşezări tipic de deal pe care s-au dezvoltat activităţi economice de tip 

agricol, culturi şi creşterea animalelor. 

Forma alungită, uneori ramificată, cu structură adecvată este o caracteristică 

specifică așezărilor comunei datorată în special condițiilor mediului geografic. Formele 

de relief nu au fost propice dezvoltării rețelelor localităților pe toate direcțiile. Pentru o 

mai bună folosire a reliefului dar și pentru a lăsa libere terenurile favorabile agriculturii, 

locuitorii au preferat așezarea la poalelor dealurilor, așezare ce coincide cu cea a 

principalelor drumuri. Din acest motiv satele comunei au un număr redus de străzi, cu 

gospodării de o parte și de alta, având forma vetrei alungită.  

Cea mai mare parte a locuințelor sunt de tip individual. 
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Numărul de locuințe existente la nivelul comunei prezintă de-a lungul timpului o 

evoluție. Astfel, la sfârșitul anului 2015 numărul de locuințe existente în comuna 

Sanislău era de 1497 locuințe, iar la sfârșitul anului 2019 numărul de locuințe a ajuns la 

1503. Acest lucru se constată și în cazul suprafeței locuibile. La sfârșitul anului 2015 

suprafața locuibilă era de 68.227 m², iar la sfârșitul anului 2019 suprafața locuibilă a 

ajuns la 68.767 m².    

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempoonline/#/pages/tables/insse-table 
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2.5 Educație 

 

Sistemul educațional din comunăul Sanislău este structurat pe: învățământ 

preșcolar, primar, gimnazial. 

 Există o singură unitate școlară cu personalitate juridică - ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

GHEORGHE BULGĂR SANISLĂU (ciclul primar și gimnanzial), care are arondată 

structura - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SANISLĂU. 

 

 

 

 

 

 
Şcoala gimnazială „ Gheorghe Bulgăr” Sanislău 

 

 
Grădinița cu program prelungit Sanislău 

 

 Şcoala Sanislău are apă curentă, grup sanitar interior, încălzire pe motorină cu 

calorifere, săli de clasă, laboratoare: de informatică, chimie, fizică, biologie, cabinete: de 

limba română, matematică, limba maghiară și istorie,  o sală de sport, calculatoare, fax, 
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xeroxuri, imprimante. Şcoala este frecventată de  280 elevi îndrumaţi de 34  cadre 

didactice  (pe parcursul anului școlar 2019-2020). 

  

 Situaţie statistică a cadrelor didactice pe grade: 

 

 

Cadre didactice 

Nr. 

total 

Califi-

cați 

Titu-

lari 

Supl. 

Califi-

cați 

Grad I 
Grad 

II 
Def. Debut. 

Educatoare/ 

institutor 
8 8 4 4 0 2 6 0 

Învăţători/institutor 9 9 9 0 5 0 4 0 

Profesori 17 17 12 5 8 2 3 4 

Total  34 34 25 9 13 4 13 4 

% 100 100 73,53 26,47 38,23 11,77 38,23 11,77 

 

 La începutul anului școlar 2019 – 2020 director al școlii: profesor SAITOS MARIA 

RODICA și director adjunct  profesor ENGSLI  HELGA.  

 În comună funcționează și o Grădinița cu program prelungit cu un număr de 102 

copii preșcolari împărțiți pe 6 grupe, 3 la secția română și 3 la secția maghiară dintre care 2 

sunt cu program prelungit si 4 cu program normal. Grădinița este dotată cu materiale 

didactice variate folosite în desfășurarea procesului instructiv – educativ. Sunt 6 săli de 

grupă, grup sanitar interior, încălzire cu gaz (calorifere). 

 Şcoala dispune de un cabinet de consiliere și orientare unde se lucrează atât cu elevi 

cu cerințe educative speciale cât și pentru consilierea elevilor care ȋntâmpină diverse 

probleme. Totodată elevii sunt consiliați pentru orientarea școlară. 

 

Proiecţia structurii şcolii pe anul şcolar 2019 – 2020 

  

 Şcoala funcţionează numai cu învăţământ de zi. Aceste clase sunt structurate astfel: 

 -învăţământ primar - 9 clase, 4 secţia română, 5 secţia maghiară 

 -învăţământ gimnazial - 7 clase, 3 secţia română, 4 secţia maghiară 

  

 Număr elevi pe cicluri de învăţământ: 

 -clasele V-VIII –  125 elevi 

 -clasele  pregătitoare – a IV a – 155 elevi 

Curriculum la decizia școlii  

 

Tabel nominal cuprinzând disciplinele opționale pentru anul școlar 2019/2020 
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Numărul de opționale pe clasa : 1 

 

NR. 

CRT. 
CLASA 

DENUMIREA 

OPȚIONALULUI 
PROPUNĂTOR DISCIPLINA 

1 
CLASA 

a V a A 

Mândru ca sunt 

român! 
Prof. Saitos Maria  

Opțional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

2 
CLASA 

a V a B 

O lume cu mult soare 

și plină de jucării ! 
Szalontai Eva 

Opțional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

3 

CLASA 

a VI –

VII a A 

Pregătiți pentru viață. 

Educație pentru viață 

și comunitate 

Cu programa 

aprobată de MEN 

– Făt Doina 

Opțional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

4 
CLASA 

aVI a B 

Cu mască, fără 

mască…-arta actoriei  
Menesi Beata 

Opțional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

5 
CLASA 

aVII a B 
Ȋn lumea teatrului Menesi Beata 

Opțional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

6 

CLASA 

a VIII a 

A 

Tehnologia 

informației și a 

comunicațiilor 

Iluț Mihaela  

Opțional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

7 

CLASA 

a VIII a 

B 

Tehnologia 

informației și a 

comunicațiilor 

Szalontai Eva 

Opțional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

 

 La începutul anului școlar 2019 erau 4 laboratoare, 1 sală de sport 

 

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EFECTIVELE DE ELEVI: 

 

Învățământ preșcolar 

Grădinița cu program prelungit 102 copii:  

- 49 secția română 

- 58 secția maghiară 

 

Învățământ primar și gimnazial 

Număr de elevi înmatriculaţi: 280 

Secţia română:  

- învăţământ primar: 57  
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- învăţământ gimnazial: 56 

Secţia maghiară:  

- învăţământ primar : 98 

- învăţământ gimnazial : 69 

 

Elevi pe clase:  

  

Nr.crt. Clasa Nr. de elevi Observații 

1.  CPA 14  

2.  CPB 12  

3.  I A 6  Simultan cu 

clasa a III a A 

4.  I B 18  

5.  II A 13  

6.  II B 20  

7.  III A 11 Simultan cu 

clasa  I  A 

8.  III B 23  

9.  IV A 13  

10.  IV B 25  

 Total CP-I-IV 155  

11.  V A 15  

12.  V B 21  

13.  VI A 13 Simultan cu 

clasa a VII a A 

14.  VI B 18  

15.  VIIA 11 Simultan cu 

clasa a VI a A 

16.  VII B 14  

17.  VIII A 17  

18.  VIII B 16  

 Total V-VIII 125  

 Total  280  

 

 

La Grădinița cu program prelungit  Sanislău 

 

Grupe Secția Nr. Preșcolari 

Grupa mică Secția română 17 
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Grupa milocie Secția română 15 

Grupa mare Secția română 16 

Total   Secția română 48 

Grupa mică Secția maghiară 15 

Grupa milocie Secția maghiară 16 

Grupa mare Secția maghiară 23 

Total  Secția maghiară 54 

Total   102 

 

 Copiii romi sunt ȋnscriși la secția de maghiară  într-o mare proporție dar un 

procent mic se regăsesc și la secția română. 

 

Performanţele elevilor 

Rata de promovabilitate pentru anul şcolar 2018 – 2019: 

- învațământ primar  91,66 % 

- învațământ gimnazial 93,27 

 

Dotări unități de ȋnvățământ 

           S-a înlocuit vechea centrală termică energofagă, consumatoare de cantități mari de 

combustibil, cu randament scăzut și fiabilitate redusă, cu o centrală termică modernă de 

ultimă generație în 2006. Au fost înlocuite ferestrele și usile vechi ale școlii cu ferestre și 

uși de temopan și s-a dotat școala cu un microbuz  marca Volskwagen cu 18 locuri din 

fonduri de la Ministerul Educației și Cercetării în perioada 2006-2007. S-a introdus apa 

potabilă de la rețeaua stradală. Asigurarea unor condiții ergonomice s-a realizat prin 

înlocuirea vechiului mobilier în zece clase cu mobilier nou. Pentru a asigura condiții 

igienico-sanitare normale s-au reabilitat grupurile sanitare și rețeaua de scurgere în anul 

2010. 

             Întrucât școala cu clasele I-IV Horea funcționa simultan cu un număr redus de 

elevi, fapt ce afecta calitatea procesului instructiv –educativ, în anul 2005 s-a hotărât la 

cererea părinților, aducerea elevilor la școala din Sanislău. 

            În procesul instructiv-educativ s-a urmărit în permanență creșterea calității prin 

încadrarea unor cadre calificate cu dragoste față de profesia de dascăl, dar și 

modernizarea curriculumului. Pentru aceasta s-a amenajat un cabinet de informatică încă 

din anul școlar 2001-2002, cu 15 calculatoare, cumpărate din fonduri extrabugetare, 

astfel că de la această dată în școala noastră s-a predat la clasele V-VIII, ca obiect de 

studiu optional informatica. Cu fonduri de la Ministerul Educației și Cercetării în anul 

2008 acest cabinet a fost dotat cu mobiler nou si dotat cu 26 de calculatoare de ultimă 

generatie. S-a tecut treptat la introducerea în planul de învătământ la clasele V-VIII a 

limbii engleze, la cererea părinților elevilor începând cu anul școlar 2004-2005. 
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            Pentru copii de vârstă preșcolară s-a construit o gradiniță modernă cu șase săli de 

grupă, sală de mese, sală festivă și dormitoare în perspectiva trecerii la program 

prelungit. Cladirea dotată cu mobilier nou și jocuri pentru copii a fost dată în folosință în 

anul 2008. 

          Începând din anul 2013 grădinița își desfășoară activitatea cu program prelungit. 

 Anual au fost făcute  achiziții pentru dezvoltarea bazei materiale a unităților 

școlare. 

 

Parteneriate cu alte unități de ȋnvățământ sau alte instituții 

 

 Institutia școlară are ȋncheiate parteneriate cu diverse instituții și unități școlare :  

- Parohia Ortodoxă Sanislău; 

- Parohia Romano-Catolică Sanislău; 

- Parohia Reformată Sanislău; 

- Biblioteca Comunală Sanislău; 

- Postul local de poliție Sanislău; 

- Primăria comunei Sanislău; 

- CMI “Dr. Cocis Hajnalka”-medic stomatolog; 

- Cabinet medical individual Kremer Renata; 

- Asociația Părinților ”Gheorghe Bulgăr” Sanislău; 

- Asociația Kinderland (Parteneriat educațional școală-familie-comunitate: 

“Ȋmpreună pentru copiii noștri”); 

- Biblioteca Municipală Carei (Proiect pentru dezvoltare cognitivă și emoțională a  

elevilor proveniți din medii defavorizate: “Lumea minunata a poveștilor”);  

- Fundația ,,Sf. Elisabeta” Petrești (Parteneriat SNAC);  

- Grădinița cu program prelungit nr. 4 Moreni, județul Dâmbovita (Parteneriat 

educațional “România văzută prin ochi de copil”);  

- Asociația Comunităților Interculturale Oradea ( Proiect de ȋnvățare nonformală 

“Eco education”);  

- Şcoala Gimnazială Ciumești;  

- Şcoala Gimnazială ,,Stefan Vonhaz” Petrești;  

- Şcoala Gimnazială ,,Fenyi Istvan” Căpleni;  

- Şcoala Gimnazială ,,Tempfli Jozsef “ Urziceni;  

- Şcoala Gimnazială Foieni (Parteneriat educațional “Prietenie prin tradiție”);  

- Şcoala Gimnazială “Zelk Zoltan” Valea lui Mihai” (Proiect educativ 

interjudețean “ Vrem să fim prieteni”);  

- Autoguvernarea Naționala Română, Mateszalka, Ungaria (Proiect educațional 

internațonal “Cultură și civilizație”);  
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- Asociația Română pentru Dezvoltare Europeană, Timișoara (Proiectul” Tinerii 

spun NU discriminării”);  

- Casa de tip familial “Violeta”și “Speranța” Carei (Proiect educațional SNAC);  

- Şcoala Gimnazială Tȋrnova, județul Arad (Proiect interjudețean: “Fii român de 

ziua ta”). 

 

 

Managementul unității de ȋnvățământ 

 Conducerea şcolii, împreună cu membrii Consiliului de Administraţie, asigură 

buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ, precum şi îndeplinirea obiectivelor 

cuprinse în planul managerial. 

 Echipa managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în 

calitate de conducător al unităţii şcolare, de angajator, de evaluator şi de ordonator de 

credite. De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi 

dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din 

membrii personalului didactic o adevărată echipă. Conducerea şcolii a desfăşurat o 

activitate transparentă prin comunicare permanentă cu toate cadrele didactice şi celelalte 

categorii de personal angajat şi nu au existat grave probleme de comunicare. Consiliul de 

Administraţie a fost constituit conform ordinelor în vigoare şi şi-a desfăşurat activitatea 

respectând tematica şedinţelor propusă la începutul anului şcolar, soluţionând în mod 

operativ toate problemele apărute, luând hotărârile care se impuneau în fiecare situaţie. 

 

Misiunea 

            

 Școala noastră este un real centru de resurse educaționale și de servicii oferite 

comunității, prin furnizarea de programe educaționale moderne , dezvoltarea interacțiunii 

cu mediul social , cultural și economic; este locul în care , în siguranță , fiecare persoană , 

indiferent de etnie , este educată , ajutată și orientată să trăiască cu idealuri și valori 

precum bunătate, corectitudine și responsabilitate , urmărind ca această  să fie pregătita 

pentru viată, într-o lume și o societate în permanentă schimbare. Instituția școlară  

vizează dezvoltarea capacitătilor, deprinderilor și competențelor care să le permită 

elevilor nu doar obținerea de performanțe, ci și alegerea unei cariere de succes, prin 

includerea într-o formă superioară de școlarizare.  

 

Valori 

- profesionalism 

- perseverenţă 

- integritate 

- responsabilitate  
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 Orientarea spre calitate, eficienţă, stimularea învăţării continue și  deschiderea 

către comunitatea locală sunt câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul 

educaţional sătmărean. 

Viziunea 

              

 Școala noastră va fi întotdeauna locul în care toți copiii își vor defini  și dezvolta 

personalitatea , părinții vor avea mereu un partener de calitate în educație iar cadrele 

didactice , antrenate într-o continuă perfecționare, vor oferi tuturor elevilor șansa de a 

reuși. 

 

Realizări 

 O realizare importantă a școlii din Sanislău a fost câștigarea proiectului 

„Comunicare și creativitate în comunitate” prin publicarea revistei „ORIZONT”.  

 Revista își continuă și astăzi aparitia, ȋnsă aparițiile revistei  sunt mai rare decât 

inițial. 
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2.6 Cultură, sport și agrement 

 

Tentativele de diversificare a ofertei culturale și de atragere a publicului, de 

educare a gustului pentru cultură, sunt relativ noi și încă insuficiente. Cu toate acestea, nu 

se poate să nu se aprecieze faptul că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituțiile de 

învățământ și cele de cercetare se implică tot mai activ în viața comunității, cu acțiuni și 

evenimente noi care au drept obiectiv atragerea publicului, formarea acestuia față de 

instituțiile de profil și de actul cultural. 

 

Deși Comuna Sanislău nu reprezintă un important centru cultural cu putere de 

influență asupra vieții culturale regionale, aici au loc periodic manifestări, care atrag și 

interesul cetățenilor din alte localități. 

 

 O  parte  a  resurselor  turistice  ale  acestei regiuni  este  reprezentată  de  

patrimonial  antropic, care   include   patrimoniul   construit   şi   unul   spiritual   sau   

etnografic   (încorporând   ocupaţiile, obiceiurile, portul popular, jocul etc.). Partimoniul 

construit este cel pe care îl vom prezenta plecând de la lista monumentelor istorice din 

anul 2004, încheind cu  câteva propuneri vizând valorificarea turistică a acestui 

patrimoniu cu valoare culturală, naţională şi universală. 

 Momentele importante din istoria patriei și sărbătorile religioase au fost cinstite 

prin organizarea unor activități adecvate. Evenimente ca 25 octombrie, 1 decembrie, Ziua 

Eroilor la Înălțarea Domnului, au fost comemorate an de an la Monumentul Eroilor din 

localitate cu participarea autorităților locale, a locuitorilor comunei, a elevilor și cadrelor 

didactice. 

 Activități cu caracter cultural patriotic au fost organizate la împlinirea a 100 de ani 

de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918.  

 

Monumente ridicate în cinstea eroilor neamului 
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 În memoria personalitătii omului de cultură Gheorghe Bulgăr prin Hotărârea 

nr.13/2003 a Consiliului Local Sanislău din 15 aprilie 2003 și a aprobării Inspectoratului 

Şcolar Județean Satu Mare, în ziua de 23 septembrie 2003, cu ocazia „Zilelor Poesis” a 

avut loc în Sanislău ceremonia consacrată acordării denumirii școlii a numelui acestui fiu 

al satului. La comemorare au participat oficialitățile comunei, elevi și cadre didactice, 

locuitori ai satului și scriitori din țară și străinătate.   

În comună îşi desfăşoară activitatea  trei  cămine culturale situate în fiecare din 

cele trei sate ale comunei: Sanislău, Horea, Marna Nouă. 

 Zona se distinge prin păstrarea nealterată a portului popular, de o mare varietate şi 

o coloristică aparte. Costumul popular al zonei, dansurile şi cântecele sunt argumente ale 

diversităţii şi bogăţiei folclorului românesc.  

 La nivelul comunei Sanislău se desfăşoară o serie de activităţi culturale.  

 Pe teritoriul comunei Sanislău există situri arheologice importante unde se fac 

săpături arheologice sistematice. Acest complex arheologic deosebit de bogat şi variat 

constă în numeroasele aşezări şi cimitire aparţinând diferitelor epoci, apoi ai orânduirii 

comunei primitive, prefeudalismului şi feudalismului. 

 Biserica “Sfinţii Arhangheli“ din sec. al XVIII-lea din localitatea Sanislău este un 

monument de arhitectură. 

 

Principalele instituții culturale de pe teritoriul comunei Sanislău sunt: 

 

- Biblioteca Comunală 

- Căminele culturale 

- Instituții de cult 

- Monumente istorice 

 

➢ Biblioteca Comunală 

 

În centrul comunei Sanislău își desfășoară activitatea o bibliotecă, ai cărei 

utilizatori sunt ȋn mare parte elevi. 

 

➢ Căminele culturale 

 

Comuna Sanislău deține 3 cămine culturale, câte unul ȋn fiecare sat, dotate 

minimal. 

Căminul cultural din Marna Nouă a fost renovat recent și s-a amenajat o parcare ȋn 

fața acestuia. 
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Căminul Cultural Marna Nouă 
 

➢ Instituții de cult 

 

La nivelul comunei Sanislău se află 6 biserici: 3 ortodoxe, una romano – catolică, 

una baptista  şi una reformată. 

 Biserica Ortodoxă “Sfinţii Mihail şi Gavril”  din localitatea Sanislău; 

 Biserica romano – catolică “Naşterea Maicii Domnului” din localitatea 

Sanislău; 

 Biserica reformată din localitatea Sanislău; 

 Biserica Ortodoxă “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din localitatea 

Marna Nouă; 

 Biserica Ortodoxă “Sfântul Nicolae” din localitatea Horea; 

 Biserica Baptistă  Sanislău 
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Biserica Ortodoxă Sanislău 

Prima mențiune a parohiei din Sanislău apare într-un „Schematismus cleri almae 

diaecensis Szatmarinensis” din 1864 care consemnează vechimea acesteia din anul 1562. 

Mențiuni sporadice apar și în conscripțiile efectuate în timpul împăratului Carol al VI-lea 

din anul 1734, în Sanislău existând o biserică din lemn, nouă cu acoperiș de paie și în 

timpul împărătesei Maria Tereza 1747 când documentele consemnează o biserică din 

lemn recent înălțată, cu acoperiș de șindrilă, fapt ce lasă să se înțeleagă că biserica 

menționată în 1734, deși fusese nouă, a fost distrusă probabil din cauza vreunui incendiu, 

fenomen frecvent în acele timpuri. 

Despre prima biserică din piatră se știe că a fost construită în 1765, dovadă fiind 

cererea adresată de parohia greco-catolică din Sanislău contelui Karolyi, stăpânul 

domeniului Sanislău, de a li se permite construirea unei biserici din piatră, fapt ce s-a și 

întâmplat în acel an. 

În anul 1865 biserica a fost acoperită din nou cu șindrilă, iar acoperișul a fost 

vopsit. Biserica a fost zugravită și pedimentată cu piatră naturală, lucrarea a fost 

executată de către maestrul Ioan Bontea.  Ca urmare a deteriorării turnului în 1869 acesta 

a fost acoperit cu tablă de către maestrul Ludovic Tabay. În anul 1870 au fost construite 

scaunele din biserică. Enoriașii Demetriu Silaghi și Ioan Silvăsan au donat sumele 

necesare pentru cumpărarea stranelor din biserică. În anul următor a fost pictată biserica 

de către maestrul Ioan Trost, cheltuielile fiind acoperite din fondurile bisericii. Între anii 

1872-1873 a fost construit un impunător iconostas, altarul și presemidiarul de către 

maestrul Carol Muler din Debretin. 

Din donațiile cetățenilor au fost cumpărate pentru biserică numeroase obiecte: 

prapori, veșminte preotești, cărți bisericești, cruci unele chiar aurite etc. 

Dimensiunile bisericii de astazi sunt: lungimea 36m, lățimea 11m și înălțimea 

10m. 

Biserica este construită într-un stil ecletic, îmbinându-se elementele de stil 

neoromanic cu elemente bizantine. Fiind masivă, pereții exteriori sunt sprijiniți cu 
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contraforți. Pictura inițială de inspirație renascentistă reprezentând scene biblice și figuri 

de sfinți s-a menținut până în 1982. Biserica are hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril. 

În cursul anilor 1910-1912 pereții exteriori s-au înclinat spre exterior, cel din nord 

cu 13 cm, iar cel dinspre sud cu 4,05 cm. Pentru a stopa această înclinare arhitectul Quai 

Giovani, din Beiuș, originar din Italia, fiind considerat unul dintre cei mai renumiți 

specialiști din zonă, hotărăște construirea unor contraforți în exteriorul pereților în formă 

de semicerc, formându-se cele două nișe la mijlocul bisericii. 

Catapeteasma, zugrăvelile și picturile au fost executate în anul 1913. Cu aceste 

eforturi s-a realizat această monumentală biserică, de dimensiunile unei adevărate 

catedrale. Pictura s-a refăcut în 1982, în prezent fiind de nuanță bizantină. 

Din anul 1913 și până ȋn prezent s-au făcut mai multe reparații și investitii pentru 

biserică, astfel că lucrarea de pictură s-a încheiat la 15 noiembrie 1985, în 1986 au fost 

vopsite băncile și s-a pus burete îmbrăcat cu stofă, tot în 1986 a fost împodobită biserica 

cu patru candelabre, două mari și două mici, în același an a fost curățat iconostasul, a fost 

vopsit altarul și s-a introdus o stație de amplificare. În perioada următoare s-au efectuat 

lucrări de reparații la turnul bisericii, s-a vopsit tabla de pe acoperiș, s-au tencuit pereții 

bisericii la exterior și s-au înlocuit ușile de la intrarea în biserică și casa parohială cu uși 

din tâmplărie P.V.C. 

 

Din contribuția familiilor Man Petru, Simonca Ioan și Soproni Vasile s-a ridicat în 

fața bisericii o frumoasă cruce de marmură și s-a pavat spațiul din jur. A fost dotată 

biserica cu obiecte de cult și podoabă, care îi conferă imaginea sacră a unui adevărat lăcaș 

de cult. 

 

Biserica romano-catolică din Sanislău este așezată în partea centrală a comunei. 

Parohia romano-catolică a fost reînființată în anul 1800 în urma stabilirii unor familii de 

șvabi în comună pe domeniul grofului Karolyi. Biserica a fost zidită în anu l824, iar la  

poarta de intrare se poate observa stema grofului Karolyi, care a sprijinit enoriașii în 

vederea construirii acestui lăcaș de cult. Biserica are hramul în fiecare an, în data de 8 

septembrie ziua „Nasterea Maicii Domnului”. O sărbătoare mare pentru catolicii din 

comună este și data de 11 februarie, ziua apariției Fecioarei Maria lui Bernadette din 

Lourdes. 
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Biserica romano-catolică 

Preoții care au păstorit în această parohie s-au preocupat de administrarea și 

întreținerea bisericii, a capelei și a cimitirelor. 

O preocupare a bisericii a fost și instruirea și educarea elevilor, în 1875 s-a 

construit o clădire din lemn pentru școala confesională romano-catolică. 

Dotarea și înfrumusețarea bisericii a fost o preocupare permanentă a preoților și 

enoriașilor, astfel s-au realizat statuile Inima lui Isus și a Sfântului Iosif, de către 

sculptorul Gratalan Ianos, iar pentru pereții bisericii au fost achiziționate icoanele 

Sfântului Petru și Sfântului Pavel. 

În anul 1900 parohia romano-catolică a sărbătorit 100 de ani de la reînființare. Şi 

în perioada următoare au fost preocupări pentru dotarea bisericii: statuia Sfântului Anton 

în 1901, s-a cumpărat o orgă pentru școală și biserică și s-au schimbat băncile în biserică 

în 1902, iar în 1908 au fost procurate statuile Sfântului Francisc de Assisi și a Sfântului 

Vendel. 

Cu ajutorul contelui Karolyi în 1912 s-a construit gardul de fier din fața bisericii, 

iar orga care s-a stricat în 1909 a fost dusă la Valea lui Mihai pentru reparații. În anul 

1980 biserica a fost renovată și sfințită din nou. 

 

Biserica reformată din Sanislău este o construcție ce datează din secolul al XV-

lea. Este construită în stil gotic, ununavică, iar cele cinci contraforturi în trepte și absida 

pentagonală mai păstrează urmele arhitecturii originale. În timpul răspândirii reformei, în 

a doua jumătate a secolului al XVI-lea, populația de origine maghiară din sat a trecut la 

religia reformată, calvină, iar biserica ce inițial a fost romano-catolică a intrat în 

proprietatea lor, lucru ce nu s-a schimbat de atunci. 
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Unele caracteristici ale edificiului, cum ar fi orientarea, structura planului, 

sanctuarul poligonal și contraforturile sunt argumente ce susțin vechimea medievală a 

bisericii. Biserica-sală cu tavan plat este prevăzută cu o a doua intrare pe fațada sudică, 

ceea poate constitui un alt argument în favoarea originii medievale. Mobilierul edificiului 

a fost realizat pe parcursul secolului al XIX-lea, în stil clasic. Edificiul a fost grav afectat 

de cutremurul  din 1834. Meșterii au rezolvat întărirea zidurilor edificiului la colțurile 

vestice și lânga turn, folosind coloane cilindrice și nu contraforturi. 

În anul 1869 a fost construit turnul actual al bisericii, până atunci clopotul se afla 

pe o schelă din lemn, iar în 1898 exteriorul bisericii și al turnului a fost renovat. Din 

donația credincioșilor în 1904 a fost cumpărată o orgă, care funcționează și astăzi. 

Ca urmare a deteriorării bisericii, în 1942 a fost renovată în exterior și în interior, a 

fost văruită. 

Lucrări importante au avut loc în 1946 când a fost renovat interiorul bisericii și s-a 

construit un tavan nou, iar pe podea au fost fixate plăci de mozaic, pereții văruiți și alte 

lucrări mai mici din banii donați de credincioși. 

Ca urmare a deteriorării acoperișului în 1950 acesta este renovat și vopsit 

împreună cu turnul bisericii, tencuiala a fost refăcută și văruită din banii donați și din 

banii obținuți în urma vânzării unor terenuri agricole cu soluri nisipoase. 

În urma unei furtuni în anul 1955 turnul bisericii a fost avariat și s-a refăcut pe o 

nouă structură de lemn. Tot acum s-a instalat un sistem de paratrăznet, iar în 1964 este 

introdus curentul electric în biserică. 

În 1972 are loc cea mai mare lucrare de renovare din istoria bisericii și cea mai 

reușită, când este renovat turnul în întregime, tencuiala și interiorul bisericii cu ajutorul 

meșterilor din sat, repararea paratrăsnetului din banii donați și cu ajutorul oamenilor care 

au lucrat la renovare. Biserica Reformată a primit ajutor și de la Biserica romano-catolică 

fără nici un contraserviciu. 

Cele mai recente lucrări s-au realizat în 1982 când acoperișul de tablă de pe turnul 

bisericii a fost schimbat și vopsit, iar în 1988 interiorul bisericii a fost renovat. 

În turnul Bisericii Reformate din Sanislău se află trei clopote în stare de 

funcționare, unul de 300 kg. cumpărat din banii donați în 1926, unul de 150 kg. din anul 

1815 și unul de 100 kg. tot din 1926. 

În 2008 luna iulie în sat a avut loc o mare furtună ce a avariat turnul bisericii, care 

a fost refăcut din banii donați de enoriași, totodată fiind renovat și paratrăsnetul. 
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 Biserica Reformată 

Satul Horea a luat naștere în anul 1924 pe locul unui fost cătun menționat în 

documente sub numele de Karuj. Inițial localitatea a luat denumirea de „Urmașii lui 

Horea”, iar din 1930 s-a acordat denumirea actuală Horea, în memoria conducătorului 

răscoalei de la 1784, simbol al luptei țărănimii iobage pentru libertate. Este așezat în 

partea de sud-vest a județului Satu Mare, la granița cu Ungaria. Din punct de vedere 

administrativ satul aparține de comuna Sanislău.  

Locuitorii satului sunt moți colonizati din Munții Apuseni, Turda și județul Cluj 

toți de religie ortodoxă. 

 
Biserica Ortodoxă din Horea 

  

 Biserica Ortodoxă Horea a fost construită în anul 1930 la marginea de vest a 

localității pe cea mai înaltă colină, fiind situată la circa 300 de metri de linia de frontieră 

româno-maghiară. Parohia a luat fiintă în anul 1924 odată cu localitatea. Sub raport 

confesional locuitorii satului Horea sunt ortodocși. 
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Biserica s-a construit sub pastorația preotului paroh Gavril Mărcuș, prin 

contribuția a circa 80 de familii, terenul fiind pus la dispoziție de statul român. Este 

construită din cărămidă arsă, pe o fundație din același material și acoperită cu tablă 

zincată. În anul 1940 locuitorii satului au fost expulzați dincolo de linia de demarcație 

după ce au fost hărțuiți și batjocoriți de unele persoane constituite în adevarate bande. 

Casele și gospodăriile au fost devastate și jefuite, biserica a fost devastată și 

profanată, dispărând și Sfintele moaște din masa Sfântului Altar. S-au pierdut multe din 

documente cu privire la întemeierea satului și a parohiei. 

După eliberare, dar mai ales din 1945 locuitorii satului au început să se reîntoarcă 

la vetrele lor și să-și refacă gospodăriile distruse și odată cu acestea au început și 

refacerea bisericii. Refacerea bisericii a necesitat ample lucrări de renovare atât în interior 

cât si în exterior. Timp de 14 ani ȋn Parohia din Horea  a păstorit preotul Tăut Zaharia, 

din 1974 până în 1988. Ȋn această perioadă a  fost refăcută tencuiala exterioară a bisericii, 

s-a reparat acoperișul. Din 1 august 1988 este numit preot paroh Tihai Lucian. Acesta a 

continuat lucrările de întreținere și reparații, astfel a fost reparată și vopsită tabla de pe 

acoperișul bisericii, s-au reparat jgheaburile, acestea au durat până în 25 august 1997. 

Prin contribuția enoriașilor s-au turnat din beton treptele de urcare spre biserică în 1999, 

iar în anul 2000 s-a ridicat o cruce din marmură de către familia Mateș Gheorghe. 

În anul 2004 s-au efectuat ample lucrări de renovare, au fost tencuiți și acoperiți cu 

terasit pereții exteriori, iar în curtea bisericii a fost așezată o troiță de lemn, lucrările fiind 

sfințite de Preasfințitul Iustin Sigheteanul.   

 

     Troița de lemn    Crucea ridicată în anul 2000 
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Treptele de urcare spre biserică 

 În anul 2008 s-au efectuat lucrări importante: s-a extins biserica prin atașarea unui 

turn ridicat din temelii, s-a reparat acoperișul, s-au turnat trotoare ȋn jurul bisericii, s-au 

înlocuit ușile și geamurile și s-a dotat biserica cu un clopot nou prin donații de la enoriași. 

Pictura ȋn turnul nou al bisericii a fost executată de Preotul Vîlcu Gheorghe cu fii. 

Aceste lucrări au fost binecuvântate de PS. SA Iustin Sigheteanul la data de 11 iulie 

2010. 

 

Satul Marna Nouă a luat ființă în anul 1924 prin împroprietărirea a 42 de familii 

de moți din Munții Apuseni, din localitatea Mărișel și împrejurimi. Denumirea localității 

Marna Nouă este dată în cinstea românilor din armata austriacă participanți la luptele de 

pe râul Marna în primul război mondial. Localitatea se află la 2 km de șoseaua națională 

și la 6 km de municipiul Carei. 

Biserica Ortodoxă Marna Nouă este construită mai recent, dar parohia a luat 

ființă odată cu satul Marna Nouă în anul 1924. Din lipsa unui lăcaș de cult locuitorii 

satului au ajuns la o înțelegere cu administratorul grofului Jozsef Degenfeld de a le 

permite să amenajeze într-o încăpere goală, anexă a clădirii unde locuiau servitorii, o 

capelă și în acelasi timp sală de clasă pentru scoală. 

Primul preot titular în parohia Marna Nouă a fost numit Gheorghe Laurențiu, cu o 

bogată experiență, preocupat de desfășurarea slujbelor religioase și a activităților 

administrative. 

După de 22 de ani preotul Gheorghe Laurentiu pleacă din  parohie la Oradea ca 

profesor, venind ca preot în sat Gheorghe Munteanu din Ianculești, care a păstorit pâna în 

1970. 

Din 1970 a fost numit preot Vasile Chirosca care încă de la venirea în parohie a 

luat initiațiva construirii unei biserici și a început adunarea de fonduri. În 1974 biserica 

este ridicată în roșu, electrificată și tencuită în interior și exterior. S-a construit un 
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iconostas nou din lemn, iar lucrările de pictură sunt executate de Mureșan Ioan din Satu 

Mare și Hampa Dumitru din Baia Mare în 1979. În ziua de 8 noiembrie 1980, de ziua 

Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, zi devenită hram al bisericii are loc sfințirea acestui 

lăcaș de cult de către episcopul Oradiei, Vasile Coman. 

Din anul 2001 în parohia Marna Nouă o fost numit preot paroh Mircea Pintea, care 

cu ajutorul și contribuția sătenilor a reușit să construiască o casă parohială, realizându-se 

astfel dorințele enoriașilor de a avea o parohie împlinită. 

 

 

Biserica Ortodoxă din Marna Nouă 

 

 

➢ Sport şi agrement 

  

 Comuna Sanislău deține un teren de sport și 4 locuri de joacă pentru copii: 3 ȋn 

satul Sanislău și unul ȋn Marna Nouă. 
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Parc de joacă Marna Nouă 

 

 
Parc de joacă Sanislău 

  

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SANISLĂU 

2021 - 2027 

 
103 

➢ Turism 

 

Premise  naturale  pentru  practicarea  turismului 

  În  ciuda  unei  aparente limitări  în  ceea  ce  priveşte  potenţialul  turistic  natural,  

analiza  diverselor componente  naturale  relevă  existenţa  unor  raporturi  de   

favorabilitate. Trebuie  amintit  aici  potenţialul  turistic  asociat  caracteristicilor  

climatice, care îmbracă  aspecte  specifice  unui  bioclimat de cruţare, favorabil 

activităţilor   turistice   recreative  şi  de refacere (favorizând refacerea organismului după 

perioade de stres). 

 

Premise  antropice  pentru  practicarea  turismului 

 În  această  categorie sunt incluse o serie de vestigii arheologice regăsite pe 

teritoriul comunei, obiective  cu  valenţe culturale, elemente arhitectonice rurale 

tradiţionale,  elemente  etno-folclorice  (cu  diversitate  ridicată,  în  condiţiile existenţei  

unor  tradiţii  aparţinând  populaţiilor  de  diferite  etnii:  români, maghiari, şvabi).  

 Turismul este doar o oportunitate, posibilitățile nefiind valorificate mai ales sub 

aspect economic. 

 Specificul agricol al comunei oferă posibilitatea turiștilor, în primul rând, de a 

cunoaște unele tradiții culturale din comuna Sanislău, de a-și petrece vacanța într-un 

mediu rural autentic, unde ei caută liniștea, aerul curat și vor să practice drumeția, sportul 

sau alte activități. 

 Obiectivele turistice ca: monumentul eroilor si morminte ale soldaților 

necunoscuți, biserici: ortodoxă, romano-catolică, reformată, pădurile de salcâm, Mlaștina 

Vermeș și ospitalitatea sătenilor implică diverse categorii sociale și de vârstă și oferă 

vizitarea monumentelor istorice, muzeelor sau participarea la desfășurarea unor sărbători 

sau datini tradiționale, practici legate de calendarul agricol sau evenimente sociale din 

viata comunității, contemplarea naturii. 

 Monumente istorice ridicate în memoria ostașilor români căzuți în timpul celor 

două războaie mondiale, iar în satul Horea monumentul conducătorului răscoalei de la 

1784 Horea, al cărui nume îl poartă localitatea sunt obiective de o autentică valoare 

istorică și artistică. 
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Monumentul lui Horea 

 

 De menționat este faptul că în Sanislău s-a născut Gheorghe Bulgăr (1920-2001), 

profesor universitar, unul dintre cei mai mari lingviști pe care i-a avut România, iar în 

memoria lui, Şcoala Generală din Sanislău îi poartă numele, aici aflându-se informații 

despre viata și opera sa. 

 Din păcate „Casa memorială Gheorghe Bulgăr” nu s-a putut amenaja cu toate că s-

au făcut demersuri în acest sens, iar casa există și în prezent. 

 Cu ocazia culegerii strugurilor anual se organizează la căminul cultural „Balul 

Strugurilor” la care participă alături de tinerii din comună și tineri din localitățile vecine. 

 În Sanislău sunt trei biserici: ortodoxă, romano-catolică si reformată. Arhitectura, 

pictura dar și trecutul istoric al acestor biserici oferă adevărate momente de destindere 

spirituală stârnind admirația vizitatorilor. Cu ocazia hramurilor acestor biserici vin mulți 

oameni din străinătate și din zonele învecinate. 

 Un moment important pentru sătenii comunei îl constituie „Zilele Sanislăului” 

care se organizează în fiecare an, de obicei la sfârșitul ultimei săptămâni a lunii iulie. 

Organizarea și sărbătorirea zilelor comunei, la inițiativa autorităților locale au reprezentat 

momente de adevărată sărbătoare pentru toți locuitorii comunei. Cu acest prilej s-au 

organizat concursuri sportive, programe cultural –artistice, tombolă, întreceri distractive 

și recitaluri ale unor trupe sau cântăreți de muzică populară și usoară recunoscuți. 

 O oportunitate în dezvoltarea agroturismului în comună o oferă „Mlaștina 

Vermeș” rezervație naturală cu o suprafață de 10 ha. Este o mlaștină entrofă înfiripată în 

spațiul de interdune continentale din Câmpia Nirului. Mlaștina este locul pentru creșterea 

unor specii remarcabile de plante ale terenurilor mlăștinoase și loc pentru cuibăritul 

păsărilor. Este vizitată în special cu ocazia unor activități cu caracter științific. 

 Turismul rural este o stare de spirit ce implică deopotrivă ospitalitate din partea 

comunității rurale și respect și considerație pentru mediul rural, din partea turistului. 

Valorificarea acestor obiective turistice poate aduce mari avantaje locuitorilor și 
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comunității. Programe existente în cadrul organizării regionale, facilitățile fiscale și 

avantajele oferite la nivelul zonei, asigură posibilități multiple de a se investi în 

agroturism. 

Componentă fundamentală a dezvoltării economice, turismul este parte din 

priorităţile prezentei Strategii de Dezvoltare Locală. Integrarea turismului în conceptul de 

marketing teritorial ţine de oportunitatea pe care turismul o oferă ca posibilităţi de 

promovare a zonei. Astfel că implementarea unor măsuri de promovare a turismului 

asigură promovarea tuturor aspectelor locale, de la potenţial economic până la resurse 

naturale de calitate. 

Turismul este una dintre politicile transversale ale Uniunii Europene fundamentată 

juridic prin articolul 3, litera “u” din Tratatul de la Masstricht, în care se autorizează 

comunitatea să adopte măsuri de dezvoltare în acest sector. Turismului îi sunt adresate 

dispoziţiile de liberă circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor întreprinderilor 

mici şi mijlocii. 

 Vorbind despre turism semnifică să înfruntăm domenii cum ar fi protecţia 

mediului, politicile de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea transporturilor, protecţia 

consumatorilor, dezvoltarea de tehnologii moderne, tradiţie culturală locală. La nivelul 

întregii Uniuni Europene există aproximativ 2 milioane de iniţiative economice în 

sectorul turistic. Aceasta semnifică un procent de 5% ca aport la economia comunitară. 

 Administraţia publică prin implementarea prezentei strategii va urmări să 

promoveze şi să susţină orice iniţiativă privată sau public-privată de dezvoltare a 

turismului. 

 Următoarele măsuri se impun în această direcţie: 

- încurajarea întreprinderilor turistice pentru satisfacerea exigenţelor clienţilor; 

- crearea, modernizarea şi eficientizarea infrastructurilor de turism; 

- valorificarea resurselor umane în turism; 

- identificarea de pieţe naţionale şi internaţionale care să primească oferta locală de 

turism; 

- sprijin şi consultanţă oferită întreprinzătorilor din domeniu în vederea accesului la 

finanţări europene în domeniul turismului; 

- crearea şi utilizarea unui sistem de indicatori; 

- monitorizare în mass-media. 

 

 Promovarea ofertei turistice va urmări premizele prezentate mai jos: 

- definirea unei mărci locale şi crearea de activităţi pentru susţinerea acestuia; 

- elaborarea de materiale de promovare, unitare şi de calitate (tematice sau 

diversificate, în limba română şi alte limbi de circulaţie internaţională): postere, 

broşuri, materiale informative, cataloage cu produse şi servicii, hărţi, calendare ale 

evenimentelor etc.; 
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- diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare turistică locale, 

prin birourile de turism din străinătate şi în localităţile din străinătate; 

- promovare on-line şi crearea de legături între site-urile internet existente; 

- susţinerea de activităţi de promovare în mass-media; 

- integrarea pachetelor şi circuitelor turistice în programele naţionale de promovare; 

- încurajarea oricăror altor canale şi mijloace de promovare a turismului 

(evenimente, concursuri, conferinţe, spectacole etc.). 

Datorită organizării regionale, facilităţilor fiscale şi avantajelor oferite, la nivelul 

zonei există posibilităţi multiple de a se investi în agroturism. Acestor coordonate li se 

adaugă şi prezenţa rezervaţiei naturale în comună “Mlaştina Vermeş” (10 ha). 

 Este situată în vecinătatea localităţii Sanislău, o mlaştină entrofă înfiripată în 

spaţiul de interdune continentale din Câmpia Norului, care reprezintă sectorul de nord al 

Câmpiei de Vest a ţării. 

 Câmpia Nirului este reprezentată de relieful cu nisipuri, modelat încă din 

pleistocenul superior. 

 Suprafaţa mlaştinii este aproximativ 60 ha, din care circa 40 ha este desecat din 

cauza drenării zonei cu 2 canale. 

 Mlaştina Vermeş a fost locul pentru specii remarcabile de plante ale terenurilor 

mlăştinoase şi loc pentru păsările cuibătoare. 

 Prin declararea mlaştinii ca rezervaţie naturală şi prin unele măsuri care urmează 

să se realizeze, se doreşte revitalizarea şi reabilitarea întregii zone. 

 În zona în care este situată comuna poate fi practicat ecoturismul (în arealele 

protejate), turism cultural şi de pelerinaj. 

 

➢ Atracţii turistice 

 

- Biserica Reformată, construită în secolul al XV-lea, mai păstrează încă urme ale 

arhitecturii originale; 

- Conacul Szilagyi Domotor, construit aproape de cimitirul de la capătul comunei, a 

aparţinut familiei de nobili Szilagyi Domotor; 

- Rezervaţia Naturală Mlaştina Vermeș, arie protejata conform legii 5/2000; 

- Bustul sculptat în lemn al lui Horea (situat în centrul satului de reşedinţă). 
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2.7 Sănătate  și asistență socială 

 

➢ Sănătate 

 

Infrastructura de sănătate este formată din: 

 Un dispensare uman  

 Un dispensar veterinar, la centrul de comună 

 Doua farmacii, la centrul de comună 

 Două cabinete stomatologice situate la centrul de comună 

Serviciile medicale sunt asigurate de un medic şi doi asistenţi medicali. 

În comuna Sanislău se află un dispensar veterinar. Asistenţa sanitar - veterinară 

este asigurată de doi medici veterinari.  

 Consiliul Local şi Primarul comunei Sanislău, ca autorităţi publice locale, au 

datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale. Pentru 

aceasta administraţia locală dispune de un compartiment specializat de asistenţă socială. 

  

Elementele esenţiale pentru cadrul de dezvoltare al sectorului sanitar sunt: 

Îmbunătăţirea informării în domeniul sanitar pentru toate păturile sociale; 

Crearea unui mecanism de reacţie rapidă pentru a răspunde gravelor ameninţări la 

adresa sănătăţii locuitorilor; 

Înfruntarea factorilor determinanţi, în mod particular factorii nocivi legaţi de 

modul de viaţă dăunător sănătăţii (aceasta include acţiuni de prevenţie iniţiate de la 

nivelul şcolilor şi până la proiecte ample de monitorizare şi servicii ambulatorii). 

Pentru a pune accentul asupra sectoarelor în care comunităţile nu sunt în grad de a 

interveni eficace în mod independent – pentru care este necesară o coordonare de la nivel 

superior – comunitatea locală va optimiza efectele propriilor acţiuni producând “plus 

valoare” în ceea ce priveşte integrarea într-un sistem de filieră regională în cadrul 

sectorului sanitar. 

 

 Din analiza principalelor instituţii de sănătate ce deservesc populaţia stabilă din 

teritoriu, dar şi a dotărilor pe care acestea le au şi a personalului medical în grija căruia 

se află destinul locuitorilor, schiţăm câteva disfuncţii: 

 - dependenţa populaţiei de serviciile sanitare de la Tăşnad, Carei şi Satu Mare, 

desprinzându-se clar o polarizare accentuată înspre serviciile oferite şi de alte centre 

urbane din judeţ; 

           - ponderea  redusă  a  personalului  medical  angajat  în  domeniul  sanitar,  cu  

precădere  a  celui specializat; 

 -deservirea  unor  unităţi  administrativ-  teritoriale,  din  punct  de  vedere  sanitar,  

de  către personal medical din afara regiunii, respectiv din Satu Mare şi Carei. 
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Dezvoltarea   teritorială   durabilă   reprezintă   o   componentă   fundamentală   a   

politicilor   Uniunii Europene,  entitate  multistatală  preocupată  de  propria  afirmare  

economico-  socială.  Unul  dintre scopurile acesteia este şi cel de înlăturare a 

disparităţilor existente între diferitele ţări componente, dar  şi  în  interiorul  aceleiaşi  ţări.  

Ele  sunt  mult  mai  numeroase  şi  mai  evidente  în  ţ ările  recent aderate, între care, de la 

1 ianuarie 2007, este inclusă de drept şi de facto şi ţara noastră. 

În acest  sens,  coeziunea  teritorială  reprezintă  actualmente  o  sintagmă  frecvent  

întâlnită  în majoritatea absolută a documentelor ce vizează dezvoltarea regională 

concepute de forurile de profil ale Uniunii Europene. Ea devine nu numai a treia 

dimensiune, alături de cea economică şi socială la tratatul Constituţional  al UE,  dar  şi 

un  corolar  al  dezvoltării  însăşi.  Se  constituie,  aşadar,  într -un element  cheie,  decisiv,  

al  interrelaţiilor  spaţiale  la  toate  nivelurile  de  integrare,  într-un  factor indispensabil 

funcţionării optime a sistemelor regionale. 

În acest  sens, subliniem rolul decisiv pe care  îl au  în teritoriu primăriile, 

consiliile  locale, asociaţiile de comune, asociaţiile de consilii, ONG-urile, asociaţiile 

locale (agricole, comerciale, de mediu, de protecţie socială, culturale, etc.). 

Sectorul social din teritoriu este foarte slab dezvoltat  majoritatea serviciilor 

sociale fiind furnizate de  direcţiile  de  asistenţă  socială  a  primăriilor,  organizaţiile  

private  şi  neguvernamentale  din domeniul serviciilor sociale fiind foarte slab 

reprezentate. 

 

 
Cabinet stomatologic 
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Farmacie Sanislău 

 

 

➢ Asistență socială 

 

Serviciile sociale sunt acordate prin intermediul compartimentului de Autoritate 

Tutelară din cadrul primăriei comunei Sanislău, care prin angajații săi rezolvă problemele 

sociale ale locuitorilor comunei indiferent de etnia, sexul, apartenența politică sau 

religioasă a solicitanților. 

 

Serviciile acordate au drept scop prevenirea situațiilor de dificultate sau risc în 

care se poate afla individul și/sau comunitatea la un moment dat și se concretizează în: 

- identificarea, consilierea și sprijinirea persoanelor singure și familiilor vulnerabile 

de pe raza comunei Sanislău;  

- evaluarea nevoilor copilului și familiei; 

- planificarea și facilitarea accesului la suport;  

- efectuarea de anchete sociale. 
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Conform datelor furnizate de către Compartimentul de asistență socială al comunei 

Sanislău, există un total de 197 persoane care beneficiază de ajutor social, astfel: 

- Sanislău: 195  

- Horea:  1 

- Marna Nouă: 1 

 

Având în vedere faptul că marea majoritate a serviciilor sociale sunt furnizate de 

primării, acestea nu au nici capacitatea financiară nici cea instituţională de a furniza 

servicii sociale de specialitate pentru a satisface necesităţile cetăţenilor. În consecinţă în 

fiecare localitate inclusă în GAL Sud Vest Satu Mare APL-urile  furnizează  servicii  

primare  de  asistenţă  socială  care  includ  următoarele servicii: 

 

 activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup; 

 activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii; 

 măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială; 

 măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de 

criză; 

 măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a 

persoanelor în dificultate; 

 activităţi şi servicii de consiliere; 

 măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social 

pentru încurajarea participării şi solidarităţii sociale; 

 orice  alte  măsuri  şi  acţiuni  care  au  drept  scop  prevenirea  său  limitarea  

unor  situaţii  de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la 

marginalizare său excluziune socială. 

 

 Prestații sociale: 

 

Prestații sociale 
Nr. beneficiari 

2017 

Nr. beneficiari 

2018 

Nr. beneficiari 

2019 

VMG 109 85 86 

Ajutor de urgență 10 9 2 

Alocație pentru 

susinerea familiei 
84 75 96 

Ajutor încălzire 66 48 45 

Tichet social 

grădiniță 
67 80 64 

Indemnizație pentru 

creșterea copilului 
16 19 16 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SANISLĂU 

2021 - 2027 

 
111 

Stimulent de 

inserție 
6 2 9 

Alocații de stat 36 42 38 

Indemnizații pentru 

persoane cu 

handicap 

34 36 38 

Asistenți personali 38 37 39 
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2.8 Economia locală 

 

Economia comunei Sanislău este susținută în principal de către agricultură, fiind 

urmată de către creșterea animalelor. Culturile cel mai des ȋntâlnite sunt: porumb, grâu, 

floarea soarelui și legume. Creșterea animalelor este o preocupare de bază a locuitorilor: 

bovine, ovine, porcine, păsări. Terenurile cultivabile reprezintă un potențial real pentru 

dezvoltarea agriculturii ecologice. 

 

 Situându-se într-o zonă de câmpie, comuna Sanislău este o așezare cu profil 

agricol, marea majoritate a populației active fiind ocupată și în această perioadă în 

agricultură. Agricultura pe aceste teritorii are bogate și vechi tradiții așa cum am văzut 

încă din epoca bronzului. Această activitate s-a perpetuat de-a lungul secolelor, fiind 

principala sursă de existență a locuitorilor. De-a lungul timpului modul și mijloacele de 

exploatare a pământului au evoluat de la agricultura primitivă la agricultura modernă a 

zilelor noastre. 

             Activități specifice zonei sunt: cultura plantelor, creșterea animalelor, morărit, 

activitățile economice principale fiind: mica industrie și comerțul. 

  

Ramura economică secundară prezintă ca şi caracteristică generală un grad 

relativ mare de diversificare, dar, pe de altă parte, o tărie internă care nu asigură decât 

secvenţial competitivitatea în raport cu mediul concurenţial specific. 

 Factorii cauzali ai acestei stări de fragilitate economică sunt reprezentaţi de: 

- insuficienta valorizare a forţei de muncă cu pregătire medie şi superioară; 

- slaba reconversie profesională spre domenii economice viabile; 

- utilizarea insuficientă şi ineficientă a resurselor locale; 

- nivele reduse ale valorii adăugate pentru produsele finite realizate. 

 
 Industria alimentară, reprezintă una din ramurile industriale cu număr mare de 

agenţi economici şi cu cea mai mare răspândire spaţială. Particularităţile acestui sector 

economic derivă din faptul că prezintă  atât  forme  şi  unităţi  de  producţie  moderne,  cât  şi  

forme  de  valorificare  a  unor  procese tehnologice  tradiţionale,  fapt  regăsit  ca  un  punct  

forte, în numărul relativ ridicat de produse  alimentare  tradiţionale  atestate.  

 
Produse alimentare tradiţionale atestate: 

- Brânză telemea de oaie 

- Urdă de oaie 
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Comerţ şi servicii 

 
Structura   pe   ramură   a   agenţilor   economici   privaţi   este   determinată   de   

activităţile comerciale. În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai 

mult spre producţie şi servicii. 

Potenţialul economic al comunei susţine următoarele activităţi: 

 Agricultura, specifică zonei de câmpie, favorabilă culturilor de cereale – grâu, 

porumb, floarea soarelui, legumiculturii şi creşterii animalelor;  

 Activităţi de turism şi agroturism, de valorificare a cadrului natural şi a 

monumentelor istorice, religioase şi de arhitectură tradiţională de pe teritoriul 

comunei;  

 Activităţi de mică industrie şi transport pentru valorificarea eficientă a 

produselor agricole ale comunei – unităţi de prelucrare locală a produselor, de 

servicii de reparaţii, de prestări de servicii pentru populaţie etc. 

 

Deși  în  zonă  există  tradiții  puternice  în  producția  anumitor  produse  agro-

alimentare (din lapte, carne, fructe), activitățile productive nu s-au dezvoltat. Lipsa 

dotărilor moderne, a facilităților pentru colectarea, depozitarea și prelucrarea unor 

produse locale, dar mai ales  lipsa  de  cunoștințe  privind  marketingul  și  distribuția  

acestora  și  a  canalelor  de distribuție  și  comercializare  fac  ca  aceste  produse  să  fie  

utilizate  mai  degrabă  pentru consumul propriu. 

Activitățile de comerț sunt axate în principal pe comercializarea de produse 

industriale alimentare și nealimentare,  comerț general. Comerțul  cu  alte  produse  

agroalimentare  locale  este  practicat  prin anumite centre de achiziții sau în cadrul unor 

târguri organizate periodic în diverse localități sau în afara microregiunii. 

Serviciile pentru agricultură sunt dezvoltate la un nivel foarte scăzut. Irigațiile 

sunt utilizate  la  o  scară  foarte  mică,  iar  serviciile  de  mecanizare  se  limitează  la  

reparatia  unor echipamente cu grad avansat de uzură. 

Serviciile  de  consultanță  agricolă sunt  dezvoltate  la  nivelul  fiecărei  primării,  

dar  sunt ineficiente și nu prezintă un interes real pentru populație. 

Este  de  remarcat  faptul  că  turismul ca  și  activitate  a  operatorilor  economici  

din microregiune este aproape inexistent,  în ciuda potențialului uriaș de dezvoltare a 

agroturismului în zonă. Numărul structurilor de cazare este uneori insuficient, în special 

vara. 

 Activitatea de comerţ este răspândită în comună, dispunând de unităţi de 

alimentaţie publică (magazine mixte, baruri), specifice mediului rural. 
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Intreprinderi mici şi mijlocii 
 

Analiza  micro-întreprinderilor  din  mediul  rural  evidenţiază  capacitatea  

relativ  redusă  a acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de 

muncă pentru populaţia din mediul rural. 

Analiza  activităţilor  comerciale,  de  artizanat  şi  servicii  indică  faptul  că  

numărul  de locuitori  din  zona  rurală,  ocupaţi  în  toate  activităţile  de  acest  tip  

analizate, e nesemnificativ. Comunităţile suferă din lipsa oportunităţilor ocupaţionale în 

aceste sectoare, care pot ajuta la ameliorarea condiţiilor de trai. 

Informaţiile  disponibile  privind  aceste  activităţi  reprezintă  doar  parţial  

situaţia  reală, deoarece acestea se desfăşoară şi în cadrul unei pieţe informale a muncii 

din zona rurală. Totuşi, venitul care se putea obţine din aceste surse acoperă doar 

necesarul pentru subzistenţă, existând nevoia de dezvoltare a acestor activităţi care pot 

contribui la dezvoltarea economiei rurale, în general. 

Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea 

dezvoltării altor activităţi  rurale,  pentru  crearea  de  oportunităţi  ocupaţionale  

alternative.  Sprijinirea  furnizării serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un factor 

important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de sporire a atractivităţii zonelor rurale. 

Conceptul de marketing teritorial vine să susţină ansamblul de preocupări în 

sectorul dezvoltării durabile prin facilitarea utilizării de resurse în vederea producerii de 

bunuri şi servicii precum şi comercializării acestora. Administraţia publică îşi propune ca 

direcţii de acţiune în acest sector să identifice şi să consolideze o “marcă locală” care să 

poată reprezenta pentru turistul care vizitează localitatea sau pentru investitorul interesat 

de potenţialul local un adevărat punct de reper al comunităţii noastre comparativ cu 

celelalte localităţi. 

Construirea acestei mărci locale va porni de la resursele de care dispunem în 

prezent şi va culmina cu promovarea la nivel internaţional a comunei noastre prin 

parteneriate şi contacte peste hotare. Aceasta se va realiza prin implementarea de 

programe de “înfrăţire” a comunei cu comune din alte ţări membre ale UE şi prin acţiuni 

specifice. 

Un alt aspect pe care îl urmărim în acest sector este amplificarea procesului de 

relaţionare între diverşi factori economici şi sociali. Această comunicare va facilita 

dezvoltarea durabilă a comunităţii noastre şi va pune bazele unor programe ample în care 

administraţia publică va acţiona ca şi un catalizator şi îşi va aduce aportul atât prin 

acţiunile legale, cât şi ca şi cofinanţator. 

Marketingul teritorial pe care ni-l propunem are ca măsuri de dezvoltare 

locală creşterea estetică a peisajului comunei noastre, dar şi dezvoltarea serviciilor de 

turism şi primire a turiştilor în mod profesional. 

Vom promova turismul integrat în care turistul să beneficieze de servicii 

moderne, dar cu amprenta tradiţiilor culinare şi culturale locale. Internaţionalizarea unei 
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mărci locale pe care dorim să o creăm depinde în mare măsură de calitatea acestor 

servicii pe cale le oferim. 

Din punct de vedere al distribuţiei este necesară potenţarea canalelor de 

comercializare prin intermediul mijloacelor informatice, datorită costurilor reduse. Astfel, 

accesul la pieţele virtuale de gros permite fără consum de timp sau finanţe activarea de 

rute comerciale după modelul practicat deja în ţările europene. Dezvoltarea acestui tip de 

comerţ va necesita schimbare de atitudine, de aceea se impune ca administraţia publică 

locală să ofere un bun exemplu în această direcţie dezvoltând modalitatea de lucru prin 

reţeaua de internet. 

  

 

Pe ansamblul comunei, sectorul privat este reprezentat de următoarele societăți: 

 

- SA CONTEX SANISLĂU 

- SA TERRA SANISLĂU 

- SA VIITORUL SANISLĂU 

- SC ALE AGROZONE AVT SRL 

- SC RAZMIR AGROGOLD SRL 

- SC GALINA PROD COM SRL   

- SC COMCEREAL SRL 

- SC AVICOLA DAN SRL 

- SC LOLOCA SRL 

- SC KONIG MUHLER SRL 

- SC KUNCZ SRL 

- SC MACEA BOV SRL 

- SC HEINRICH TRANS SRL 

- SC FINK FENSTER SRL 

- SC PASFERMA SRL 

- SC SAM MILLSFEED SRL 

- SC BIFAE SRL 

- SC GREEN VOOD ENERGY SRL. 

 

 

În ce privește structura suprafeței fondului funciar după modul de folosință, 

situația acestuia se prezintă astfel: 
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Modul de folosință pe suprafața agricolă Anul 2020 (ha) 

Total 7.477 

Agricolă 4.798 

Arabilă 3.908 

Pășuni 651 

Păduri 1.163 

Livezi 3 

Terenuri neagricole  2.679 

 

*Sursa: Compartiment Registru agricol 

 

Din totalul de 7.477 ha ce constituie suprafața teritoriului administrativ al 

comunei, terenul arabil ocupă o suprafață de 3.908 ha, reprezentând 52% din totalul 

suprafeței comunei.  

 

Teritoriul comunei, definește clar funcțiunea predominant agricolă prin cele 4.798 

ha - total teren agricol din suprafața totală a teritoriului administrativ. Terenul arabil 

deține un rol important în cadrul teritoriului la care se adaugă suprafața pădurilor (1.163 

ha),  a pășunilor (651 ha),  și a livezilor (3 ha). 

 

Suprafața cultivată ȋn prezent este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr.crt. Principalele culturi Suprafața (ha) 

1. Porumb 1.803 

2. Grâu 618 

3. Floarea soarelui 440 

4. Cartofi 250 

5. Legume ȋn câmp 281 
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*Sursa: Compartiment Registru agricol 

 

Producția agricolă este reprezentată în principal de către cultura de porumb, 

urmată de producția de grâu, producția de floarea soarelui, cartofi și legume ȋn câmp.  

 

Zootehnia 

Creșterea animalelor reprezintă o componentă principală a activității agricole. 

 

În Comuna Sanislău principalele categorii de animale care reprezintă sectorul 

zootehnic sunt definite de către ovine, porcine, bovine și păsări. 

Efectivul de animale și păsări 
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Efectivul de ovine este reprezentativ la nivelul comunei.  

 

Pomicultura 

 
În comuna Sanislău livezile se întind pe o suprafaţă mică, respectiv 3 ha. Producţia 

de fructe este reprezentată de livezile situate în cadrul gospodăriilor individuale dominată 

de speciile de mar, soiuri Florina si Golden delicious. Acest sector se poate dezvolta prin 

modernizarea tehnologiilor de cultivare şi recoltare, dar şi prin amplasarea unor centre de 

colectare, prelucrare şi valorificare a acestor produse. 

 
Legumicultura 

 
Pe raza comunei Sanislău legumicultura este bine dezvoltată, datorită aşezării 

georafice a comunei,  ocupând  suprafeţe  mari, respectiv, 281 ha, cultivându-se de   

localnici  pentru  consum propriu.  

Principalele legume cultivate sunt: varză, ardei, vinete, roșii. 

 

Silvicultura 

 
Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a comunei Sanislău este 

de 1163 ha.  

Comuna dispune de arii împădurite întinse, marea majoritate populate de salcâmi, 

valorificate atât ca zonă meliferă, cât şi ca teren de vânătoare. Pe raza comunei Sanislău 

se află Mlaştina Vermeş, rezervaţie naturală care protejează numeroasele specii de plante 

şi animale rare identificate aici (chiar specii relicte din epoca glaciară). Mlaştina este 

singurul loc unde s-a semnalat cuibărirea becaţinei comune (Galinago gallinago) în 

România. 

 

 

Apicultura 
 

Apicultura beneficiază de condiţii de favorabilitate ridicată în arealul studiat. 

Acest lucru se datorează atât particularităţilor climatice cât şi caracteristicilor legate de 

flora meliferă. Aceasta din urmă este bine reprezentată, cu specii care pot asigura 

producţii ridicate de polen şi miere. În ciuda elementelor de favorabilitate, se remarcă 

faptul că numărul familiilor de albine din arealul  studiat  este  relativ  mic, respectiv 542 

familii de albine.   
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2.9 Administrația publică  locală 

 

Administrația publică locală este reprezentată de către Primăria comunei Sanislău 

și Consiliul Local al comunei Sanislău. 

 

 

Foto: Primăria comunei Sanislău 
 

Primăria comunei Sanislău este   organizată   şi   funcţionează   potrivit   

prevederilor   O.G. nr. 57/2019  privind  Codul Administrativ,  cu  modificările  şi  

completările  ulterioare  şi  în conformitate   cu   hotărârile   Consiliului   Local   Sanislău 

privind   aprobarea   organigramei,  a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale 

aparatului propriu de specialitate. 

 

Primarul, viceprimarul, secretarul general, împreună cu aparatul propriu de 

specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită 

Primăria Comunei Sanislău, ce duce la  îndeplinirea  hotărârilor  luate  de  Consiliul  

Local  şi  dispoziţiile  Primarului,  bazându-se  pe problemele colectivităţii locale. 

 

Primarul  este  şeful  administraţiei  publice  locale  a  comunei  Sanislău şi  al  

aparatului propriu  de  specialitate  pe  care  îl  conduce  şi  îl  controlează  (conform  art.  

54 din O.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ), având principale atribuții 
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următoarele: 

- atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; 

- atribuții referitoare la relația cu consiliul local; 

- atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale; 

- atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local. 

Primăria Comunei Sanislău reprezintă administraţia publică locală prin care se 

realizează autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca 

autoritate deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă. 

 

 Consiliul Local este format din consilieri locali aleși de către populația comunei în 

urma alegerilor locale care se derulează la fiecare 4 ani. 

Consiliul local reprezintă legislativul local, instituția care gestionează activitatea 

economică și legislativă a localității prin Hotărârile de Consiliu Local care sunt adoptate 

în ședințele ordinare și extraordinare desfășurate în fiecare lună. 

 

De asemenea, Consiliul Local este reprezentat de 3 comisii de specialitate după 

cum urmează:  

- comisia de dezvoltare economico-socială, buget – finanţe, aministrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, 

servicii publice, comerţ şi liberă iniţiativă – pe lângă Consiliul Local al comunei 

Sanislău; 

- comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea drepturilor 

cetăţenilor, ordine publică şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pe 

lângă Consiliul Local al comunei Sanislău; 

- comisia pentru ȋnvăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a 

monumentelor  istorice şi de arhitectură – pe lângă Consiliul Local al comunei 

Sanislău. 

 

Consiliul Local Sanislău este format din 13 consilieri, iar structura politică este 

următoarea: 

Partid Număr consilieri 

F.D.G.R. 7 

P.N.L. 2 

P.S.D. 2 

A.L.D.E. 2 
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Primarul și viceprimarul comunei au obligația de a organiza, pe baza măsurilor 

stabilite de Consiliul local, îndeplinirea integrală a sarcinilor de serviciu, îmbunătățirea 

continuă a activității personalului din aparatul de specialitate, asigurând întărirea 

disciplinei în muncă, exercitând un control permanent asupra modului de îndeplinire a 

sarcinilor prevăzute în programele de activitate săptămânale, lunare și de perspectivă. 

 

Conform organigramei, structura primăriei comunei Sanislău este: 

 

Compartiment/Serviciu/Birou Număr persoane 

Primar 1 

Viceprimar 1 

Secretar general 1 

Contabil și achiziții publice 4 

Autoritate tutelară 3 

Agricol 1 

Urbanism și situații de urgență 2 

Cultură 1 

Administrativ și gospodărire comunală 8 

Poliția locală 3 

 

Personalul din aparatul de specialitate își desfășoară activitatea pe bază de 

programe de activitate, sub îndrumarea primarului, viceprimarului și secretarului general. 

 

Periodic, primarul, viceprimarul și secretarul general realizează instruirea 

personalului din aparatul de specialitate în probleme profesionale, pe plan local. 

 

Principalele atribuții și sarcini specifice ce revin aparatului de specialitate în 

domeniul administrației publice locale sunt: 

 

- întocmește lucrările pregătitoare privind organizarea și desfășurarea alegerilor 

generale și locale; 

- elaborează proiectele programelor de dezvoltare economico-socială, urmărind 

îndeplinirea obiectivelor prevăzute în programele aprobate; 
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- asigură primirea și transmiterea spre rezolvare persoanelor competente a cererilor, 

reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, urmărind soluționarea lor și 

expedierea în termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

- organizează primirea în audiență a cetățenilor de către primarul, viceprimarul și 

secretarul comunei și urmăresc rezolvarea problemelor ridicate; 

- inițiază acțiuni de popularizare a legilor și a celorlalte acte normative; 

- înregistrează, repartizează și expediază corespondența și urmăresc rezolvarea ei în 

termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

- asigură evidența, păstrarea și conservarea documentelor secrete de stat și de 

serviciu; 

- asigură folosirea documentelor și eliberarea de certificate, copii și extrase de pe 

documentele ce le dețin, în condițiile prevăzute de lege; 

- ia măsuri cu privire la selecționarea și conservarea arhivei instituției și asigură 

păstrarea materialului selectat la Arhivele Statului; 

- sesizează de îndată conducerea instituției, Consiliul Local și organul local de 

poliție în caz de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere a documentelor secret 

de serviciu sau de transmitere ori divulgare a unor informații sau alte date având 

acest caracter; 

- răspunde de aplicarea legii cu privire la confecționarea și folosirea sigiliilor și a 

ștampilelor; 

- asigură paza bunurilor publice și a locuințelor din comună cu ajutorul paznicilor, 

conform hotărârii de Consiliu Local. 

 

Primăria își desfășoară activitatea într-o clădire renovată ȋn anul 2016 la interior și 

ȋn anul 2017 la exterior, cu următoarele dotări: 

- 12 calculatoare desktop   

- 3 laptopuri 

- 10 imprimante  

 

De asemenea, primăria dispune de: 

- 2 autoturisme 

- 2 mașini PSI 

- 2 tractoare 

- 1 excavator 

- 2 remorci 

- 1 mașină de tuns iarba 

 

Conform informațiilor finanaciare pe ultimii trei ani, Primăria comunei Sanislău a 

reușit să administreze cu eficiență banii publici așa cum reiese din tabelul de mai jos: 
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Situația financiară a bugetului local: 

 

 2017 

- Lei- 

2018 

- Lei- 

2019 

- Lei- 

Venituri totale realizate 7.329.191 4.697.743 5.282.285 

Cheltuieli totale realizate 6.827.616 4.913.369 4.977.999 

 

 

Comuna Sanislău face parte din Grupul de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare și 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – AXA. 
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3. ANALIZA SWOT 
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3. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este 

descriptiv: 

Strengths (puncte tari)  

  Weaknesses (puncte slabe) 

                          Opportunities  (oportunităţi)  

                             Threats (ameninţări). 

 

Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de 

care comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi 

similare. 

 

Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile 

insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 

Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile 

ale mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de 

la schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se 

dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

 

Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale 

acestuia privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la 

schimbările de mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau 

instabile care afectează capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care 

şi le-a propus. 

 

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de 

prezumţii în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei 

analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. 

 

Unele “oportunităţi” şi “ameninţări” vor apărea din “punctele tari” şi “punctele 

slabe” ale comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Implicaţii sociale atât ale 

punctelor forte, cât şi ale punctelor slabe determină semnificativ dezvoltarea economică 

ulterioară a comunei. 
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 Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 

 

 
 

 

 

 

Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de 

dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de 

intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările 

comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor 

dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii. 

 

În urma analizelor generale şi sectoriale, pentru perioade semnificative din 

evoluţia economico-socială a comunei Sanislău, se pot sistematiza următoarele elemente 

ale analizei SWOT. 
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3.1 Populația și dezvoltarea socială 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 ospitalitatea recunoscută a 

locuitorilor; 

 rata redusă a infracționalității; 

 forță de muncă ieftină; 

 structură etnică diversificată; 

 romii sunt intergraţi în societate; 

 disponibilitate de angajare în 

diferite meserii, în funcție de 

motivarea personală; 

 număr mare al persoanelor tinere 

apte de muncă; 

 populație preponderent tânără cu 

vârsta cuprinsă între 30 și 54 de 

ani, reprezentând aproximativ 39% 

din populația totală; 

 structură echilibrată pe sexe, cu un 

ușor avantaj al sexului feminin; 

 dorința populației de a avea locuri 

de muncă pe teritoriul comunei sau 

în localitățile învecinate; 

 buna relaționare între populație. 

 

 îmbătrânirea populației; 

 existenţa şomajului de lungă 

durată, care conduce la 

descalificarea şi descurajarea 

foştilor angajaţi; 

 migrarea tinerilor spre centre 

urbane; 

 adaptarea mai lentă a populației 

mature și vârstnice din comună, la 

schimbările și provocările lumii 

actuale în general, și la fenomenul 

mobilității și reconversiei 

profesionale, în special; 

 insuficienta informare a populaţiei 

cu privire la programele de 

calificare şi reconversie existente în 

judeţ; 

 migrarea persoanelor cu pregătire 

profesională, în special spre mediul 

urban și în străinătate; 

 capacitatea financiară relativ 

scăzută a locuitorilor zonei. 

Oportunități Amenințări 

 existența campaniilor de 

creștere demografică la nivel 

național; 

 existența alocațiilor pentru 

creșterea copiilor; 

 existența unor reglementări care 

stipulează acordarea de 

facilități angajatorilor care 

creează noi locuri de muncă 

pentru șomeri, tineri absolvenți 

etc; 

 integrarea grupurilor etnice 

defavorizate în societate; 

 menținerea tendințelor 

migraționiste către centrele 

urbane a populației tinere; 

 declinul demografic şi 

îmbătrănirea populaţiei 

comunităţii; 

 creșterea șomajului în rândul 

absolvenților de liceu; 

 creșterea ratei divorțului 

cauzează un număr mare de 

familii monoparentale; 

 fenomenul de migrație separă 

membrii familiei pentru 
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 promovarea remigrației și 

existența unor stimulente pentru 

aceasta; 

 modificarea mentalității 

persoanelor disponibilizate, 

prin abordarea de atitudini 

active pe piața muncii (căutarea 

unui loc de muncă, reconversie 

profesională); 

 implicarea autorităților locale în 

problemele comunității, în 

vederea identificării de soluții 

financiare, materiale; 

 monitorizarea stării 

ocupaţionale a populaţiei; 

 organizarea de cursuri de 

formare şi reconversie 

profesională în comună; 

 accesarea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea profesională 

a persoanelor active din 

comună. 

perioade lungi de timp; 

 creșterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative asupra 

pieței muncii, economiei locale 

și asistenței sociale în 

perspectivă; 

 amplificarea pregătirii teoretice 

a forţei de muncă în detrimentul 

aspectelor aplicative; 

 estomparea tradițiilor locale, 

odată cu trecerea timpului. 
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3.2 Infrastructura 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 distanța mică față de Carei - 17 km; 

 distanța relativ mică față de municipiul 

Satu Mare, reședința de județ – 55 km; 

 aproprierea graniţei cu Ungaria 

favorabilă în contextul dezvoltării 

relaţiilor interteritoriale  

transfrontaliere; 

 existența autobuzelor pentru 

efectuarea transportului public pe ruta 

Carei – Sanislău; 

 existența accesului direct la transportul 

feroviar; 

 racordarea locuințelor la rețeaua de 

alimentare cu energie electrică; 

 rețea de iluminat public/stradal; 

 acces la internet și televiziune; 

 existența reţelelor  de  telefonie  fixă și 

mobilă; 

 existența reţelei de alimentare cu apă 

potabilă ȋn satul Sanislău; 

 existența unui serviciu public de 

salubritate organizat la nivel local și 

concesionarea serviciului de colectare 

a deșeurilor către un agent economic 

autorizat;  

 colectarea selectivă a deșeurilor; 

 existența unui serviciu de voluntariat 

pentru situații de urgență, care are un 

grad de dotare cu echipamente foarte 

bun și un număr suficient de voluntari; 

 structura lineară a spațiului locuibil, 

de-a lungul drumurilor ce străbat 

comuna, asigură accesibilitatea la căile 

de comunicații. 

 infrastructură rutieră slab dezvoltată 

(străzi neasfaltate, trotuare lipsă); 

 lipsa rețelei de alimentare cu apă ȋn 

satele Horea și Marna Nouă; 

 lipsa serviciului public de canalizare și 

epurare a apelor uzate; 

 lipsa unei rețele de transport  și 

distribuție a gazelor naturale; 

 posibilități financiare reduse ale 

localnicilor pentru reabilitarea 

clădirilor; 

 inexistența surselor de energie 

„verde”;  

 conștientizare redusă a populației 

referitoare la colectarea selectivă. 

Oportunități Amenințări 

 existența fondurilor nerambursabile;  instabilitate legislativă națională în 
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 disponibilitatea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare; 

 asfaltarea drumurilor care străbat 

comuna; 

 ȋnființarea reţelei de apă ȋn satele 

Horea și Marna Nouă; 

 ȋnființarea reţelei de canalizare; 

 modernizarea sistemului rutier; 

 program de  educare a  populaţiei  

pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor; 

 creşterea suportului financiar acordat 

de Uniunea Europeană prin Fonduri 

Structurale pentru finanţarea 

proiectelor de infrastructură şi mediu; 

 posibilitatea accesării unor programe 

de finanţare comunitare ale Uniunii 

Europene pentru sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii în mediul rural. 

 

domeniu; 

 birocrație mare în cadrul instituțiilor 

de finanțare; 

 instabilitate macroeconomică; 

 influențele încă mari ale politicului în 

domeniul acordării de finanțări 

nerambursabile; 

 apariția unor dificultăți în desfășurarea 

lucrărilor de infrastructură (condiții de 

trafic sau meteo); 

 creșterea riscului abandonării și 

degradării fondului construit, prin 

emigrarea temporară a populației în 

alte zone ale județului sau ale UE; 

 costul ridicat al documentațiilor 

preliminare și necesitatea cofinanțării 

proiectelor, poate împiedica accesarea 

fondurilor europene; 

 mentalitatea de indiferenţă faţă de 

protecţia mediului. 
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3.3 Educație 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existenţa unităţilor de învăţământ cu 

bune condiţii   de funcţionare  şi 

implicarea cadrelor didactice; 

 resurse de dezvoltare personală   şi 

profesională   prin   deţinerea   

bibliotecii comunale; 

 management şcolar adecvat în 

unităţile de învăţământ public; 

 personal didactic titular calificat; 

 existența unităților de învățământ 

pentru toate categoriile de copii de la 

ciclul preșcolar până la cel gimnazial; 

 existenţa laboratoarelor ȋn școală; 

 grupe de elevi și preșcolari ȋn română 

și maghiară; 

 existenţa unui cabinet de consiliere și 

orientare; 

 existenţa programelor opționale; 

 copiii romi sunt ȋnscriși la secțiile de 

maghiară și română; 

 existenţa grădiniței cu program 

prelungit; 

 elevi dotaţi pentru activitatea de 

performanţă; 

 aparițiile revistei ORIZONT; 

 participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare pe o tematică 

diversă; 

 cadrele didactice au abilităţi în 

domeniul IT şi preocupări pentru 

predarea lecţiilor asistată pe 

calculator; 

 conectarea la Internet; 

 menţinerea stării de funcţionare prin 

activităţi de întreţinere şi reparaţii 

periodice; 

 conservatorism în utilizarea metodelor 

activ-participative de predare-

învăţare-evaluare la ciclul gimnazial; 

 valorificarea insuficientă a datelor 

obţinute în urma monitorizării şi 

controlului activităţii didactice; 

 salariile mici ale personalului didactic; 

 imposibilitatea motivării financiare a 

performanței școlare; 

 lipsa unui proiect cu finanţare externă; 

 inconsecvenţa în promovarea imaginii 

şcolii în comunitate. 
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 parteneriate cu alte unități de 

ȋnvățământ și alte instituții; 

 finanțare din partea autorității publice 

locale pentru funcționare și alte 

activități extrașcolare; 

 lipsa abandonului școlar; 

 accesul școlii la internet. 

Oportunități Amenințări 

 dezvoltarea parteneriatelor în 

domeniul public-privat în procesul 

educațional și de formare 

profesională; 

 preluarea modelului de bună 

practică de tipul ”after-school”;  

 accesarea unor fonduri europene în 

vederea reabilitării și modernizării 

infrastructurii educaționale; 

 creşterea exigenţei părinţilor faţă 

de serviciile pe care le oferă 

şcoala; 

 legislaţia muncii permite angajarea 

de către şcoală a personalului 

calificat pentru compartimentele 

deficitare; 

 existența multor proiecte POS-

DRU pentru dezvoltarea 

personală; 

 paletă largă de oferte pentru 

proiectele de parteneriat; 

 asistenţă de specialitate în 

realizarea de proiecte de 

parteneriat; 

 deschiderea spre colaborare a 

instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală. 

 scăderea interesului elevilor și 

profesorilor față de sectorul 

educațional este cauzat în cea mai 

mare parte de incoerența politicilor 

naționale și a unei salarizări încă 

deficitare pentru cadrele didactice 

din învățământul preuniversitar; 

 scăderea constantă a natalității 

cauzează dezechilibre în fluxul 

elevilor, creând o incertitudine la 

nivelul cadrelor didactice pe 

termen mediu și lung; 

 nu toţi elevii au posibilitatea să-şi 

procure auxiliare şcolare; 

 existenţa unor necorelaţii între 

programele şcolare de la 

învăţământul primar cu cele de la 

învăţământul gimnazial; 

 starea fizică precară a manualelor 

la unele obiecte; 

 creşterea numărului de elevi 

proveniţi din familii 

monoparentale sau din familii 

emigrate în ţările UE; 

 lipsa de timp a părinţilor conduce 

la o slabă implicare a familiei în 

viaţa şcolii; 

 timpul limitat al părinţilor conduce 

la o slabă implicare a acestora în 

viaţa şcolii. 
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3.4 Cultură 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența bisericilor pe raza 

comunei; 

 existența căminelor culturale; 

 existența bibliotecii comunale; 

 existența unui teren de sport și a 

locurilor de joacă pentru copii; 

 Rezervaţia Naturală Mlaştina 

Vermeș; 

 puternic patriotism local; 

 bună colaborare între biserici și 

administrația locală în ceea ce 

privește implicarea acestora în 

activitățile culturale ale 

comunității; 

 organizarea periodică de 

evenimente care susțin și 

promovează valorile culturale și 

tradiționale ale comunei (ex: 

Festivaluri, datini și obiceiuri);  

 organizarea zilei comunei. 

 informare / participare scăzută a 

cetățenilor la acțiuni/ activități de 

interes cultural; 

 posibilități financiare reduse pentru 

tipărirea de broșuri, pliante de 

promovare a obiectivelor de interes 

cultural de pe raza comunei; 

 insuficientă preocupare pentru 

cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor 

locale; 

 lipsa promovării potenţialului 

zonei. 

Oportunități   Amenințări 

 stimularea creativității și inițiativei 

locale prin revigorarea și 

valorificarea tradițiilor cultural – 

artistice (serbări, hore etc); 

 atragerea de surse de finanțare 

pentru conservarea și modernizarea 

obiectivelor culturale de pe raza 

comunei; 

 dezvoltarea programelor de 

înfrățire cu localități din țară și/ sau 

străinătate; 

 renovarea căminelor culturale; 

 conștientizarea populației despre 

rolul și importanța culturii 

naționale în propășirea neamului 

 buget insuficient alocat activităților 

culturale; 

 îmbătrânirea populației active, 

migrația tinerilor și dezinteresul 

față de viața spiritual-culturală a 

comunității; 

 teama localnicilor faţă de 

investiţiile turistice. 
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nostru românesc;  

 parteneriate cu instituții culturale 

județene, naționale și europene în 

vederea unei mai bune cunoașteri 

și promovări a culturii naționale și 

europene; 

 organizarea de tabere de vară 

pentru elevi, studenţi, cetăţeni 

străini. 
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3.5 Sănătate  și asistență socială 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența dispensarului uman; 

 existența farmaciilor umane; 

 existența dispensarului veterinar; 

 existența stomatologiilor; 

 toți locuitorii sunt înscriși la un 

medic de familie; 

 profesionalismul medicilor de 

familie; 

 pondere mică a populației cu nevoi 

de asistare; 

 administrația locală asigură servicii 

pentru protecția socială; 

 distanța mică față de Servicul de 

Ambulanță Carei. 

 existența unui număr relativ mare de 

persoane vârstnice  cu venituri mici; 

 inexistența unor servicii adresate 

persoanelor vârstnice sau/și cu 

dizabilități (îngrijiri la domiciliu/ centre 

de zi și centre de primire); 

 lipsa voluntariatului în domeniul 

serviciilor pentru vârstnici; 

 lipsa locuințelor sociale pentru 

persoane sărace/ familii tinere care nu 

au posibilități financiare pentru 

achiziționarea de locuințe; 

 lipsa unui centru social (azil) pentru 

persoane vârstnice aflate în situații care 

nu le permit să-și asigure serviciile de 

îngriire personală și a locuinței. 

Oportunități Amenințări   

 existența fondurilor nerambursabile 

pentru dezvoltarea de activități 

economice servicii medicale; 

 deschiderea autorității publice 

locale pentru atragerea de fonduri 

în nume propriu sau prin 

parteneriat public-privat în vederea 

modernizării și extinderii rețelei 

serviciilor medicale; 

 promovarea la nivel european și 

național a incluziunii sociale; 

 ajutoare financiare primite de la 

bugetele comunitare, naționale și 

locale pentru beneficiarii de 

servicii sociale; 

 dezvoltarea economică a comunei, 

care va permite îmbunătățirea 

nivelului finanțărilor care vor putea 

fi atrase la nivel local; 

 costuri ridicate ale serviciilor 

medicale; 

 imposibilitatea unor pacienţi de a 

plăti anumite servicii medicale; 

 slaba receptivitate a pacienţilor la 

programele naţionale de sănătate; 

 costurile ridicate pot genera 

dificultăți în dotarea diverselor 

obiective de asistență socială care 

se doresc a fi înființate; 

 birocrația excesivă cu privire la 

furnizarea de ajutoare sociale; 

 fraudarea fondurilor la nivel 

național de persoane ce nu pot fi 

beneficiari ai acestora; 

 creșterea fenomenului de migrare, 

duce la creșterea numărului 

copiilor crescuți de bunici, alte 

rude, sau cu domicilii multiple; 
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 ȋnființarea unui centru social (azil) 

pentru persoane vârstnice; 

 posibilitatea înființării unor 

structuri ale economiei sociale. 

 sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă. 
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3.6 Economia locală 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 potențial agricol ridicat; 

 potențial zootehnic bogat; 

 produse agricole ecologice; 

 produse tradiționale; 

 sprijinul autorităţilor locale în 

vederea demarării unor 

investiţii în plan local; 

 potențial de dezvoltare a 

agroturismului; 

 punct de trecere a frontierei; 

 existența de resurse ce pot fi 

valorificate economic 

(suprafețe mari de pășuni, 

obiective naturale, cadrul 

natural); 

 existența unei infrastructuri 

convenabile de comunicații; 

 amplasare teritorială favorabilă 

în ceea ce privește 

accesibilitatea pe cale rutieră; 

 existența forței de muncă 

disponibilă în comună, multe 

persoane apte și doritoare de a 

lucra, specializate pe domenii; 

 existența agenților economici 

înregistrați care își au sediul sau 

punctele de lucru pe teritorilul 

comunei; 

 ponderea considerabilă a 

terenurilor agricole din totalul 

suprafeței comunei; 

 diversitatea redusă a domeniilor 

economice reprezentate de către 

agenții economici activi pe 

teritoriul comunei. 

 scăderea numărului total de 

întreprinderi și a volumului 

cifrei de afaceri generat de 

mediul de afaceri local; 

 imposibilitatea mediului de 

afaceri local de a oferi locuri de 

muncă pe măsura cererii din 

comună; 

 slaba valorificare a 

parteneriatului public-privat; 

 slaba diversitate a economiei 

locale; 

 fertilitate scăzută a solului, ceea 

ce generează o productivitate 

scăzută ȋn agricultură; 

 interes scăzut al agenților 

economici locali pentru 

formarea profesională a 

angajaților; 

 număr relativ scăzut al 

investitorilor străini din 

comună; 

 grad redus de asociere a 

proprietarilor agricoli; 

 lipsa promovării programelor 

de finanţare nerambursabile; 

 strategie neperformantă la 

nivelul comunei în ceea ce 

privește stimularea înființării de 

IMM-uri având ca rezultat 

nivelul redus de dezvoltare al 

acestui sector; 

 număr redus al locurilor de 

muncă pe piața locală; 

 experiență redusă/ lipsă de 

experiență a unor agenți 
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economici locali, în domenii de 

actualitate pentru afaceri - 

marketing și management; 

 migrație masivă a populației 

active în zone mai dezvoltate 

ale României și în țări din 

spațiul european; 

 scăderea constantă a cererii – 

mare și ofertei – mare de 

servicii în plan local; 

 lipsa unei piețe agroalimentare. 

Oportunități Amenințări 

 programe de sprijinire a înfiinţării 

de grupuri de producători; 

 valorificarea sprijinului financiar 

oferit prin PNDR pentru 

dezvoltarea sectorului agricol; 

 cofinanțare din resurse 

guvernamentale a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii rurale, a 

activităților generatoare de venit, a 

pregătirii resursei umane; 

 diversificarea activităților 

economice; 

 oportunități în înființarea de 

structuri de consultanță/ informare 

privind sistemele/ mecanismele de 

finanțare și creditare a sectorului 

economic; 

 promovarea și stimularea 

asociațiilor agricole în scopul 

exploatării intensive a terenurilor; 

 utilizarea tehnologiilor 

performante; 

 valorificarea terenurilor agricole 

degradate şi nevaloroase; 

 cooperare între producătorii 

agricoli locali și agenții economici 

activi în domeniul industriei 

 instabilitate legislativă, modificarea 

frecventă a economiei, legi 

stufoase; 

 politică nefavorabilă dezvoltării 

afacerilor (taxe și impozite 

numeroase); 

 criză economică mondială 

agravantă a situației economiei 

europene; 

 adaptabilitatea scăzută la 

schimbare a agenților economici și 

a forței de muncă; 

 capacitate redusă de susținere 

financiară a modernizării; 

 perpetuarea agriculturii de 

subzistență; 

 invadarea pieței interne cu produse 

agricole ale țărilor beneficiare a 

unor fonduri substanțiale ale UE în 

ceea ce privește susținerea 

sectorului agricol; 

 condițiile UE dificile a fi 

îndeplinite de către agenții 

economici autohtoni, aspect care 

face ca, pentru majoritatea 

producătorilor agricoli din 

România, piața UE să fie 
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alimentare; 

 înființare piață de desfacere; 

 creşterea gradului de diversificare a 

agriculturii; 

 creşterea investiţiilor străine în 

teritoriu. 

 

inaccesibilă; 

 insuficientă pregătire în vederea 

accesării Fondurilor Structurale și 

de Coeziune; 

 fonduri străine pentru investiții 

relativ scăzute în raport cu 

necesarul; 

 profilul pur agricol al majorității 

satelor; 

 sistemul de achiziții împiedică 

câștigarea contractelor de către 

firmele locale fiind foarte 

restrictiv. 
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3.7 Administrația publică  locală 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 experienţa în administratie a 

primarului, consiliului local şi 

personalului de specialitate; 

 existența personalului cu studii 

superioare în instituțiile publice; 

 actualizarea  periodică  a 

organigramei primăriei;  

 implicarea activă a instituțiilor 

publice - Primăria, în problemele 

comunității; 

 compartimentul de informare a 

cetăţenilor şi relaţii publice care 

funcţionează în cadrul Primăriei al 

comunei Sanislău ca interfaţă 

principală între instituţie şi 

cetăţeni; 

 aplicarea metodologiei de evaluare 

a performanţelor personalului 

angajat în administraţia publică; 

 existența instituțiilor de bază, 

protecție civilă și ordine publică; 

 existența compartimentului ISU 

dotat la standarde europene; 

 deschiderea administrației actuale 

către investiții; 

 existența logisticii necesare 

desfășurării în bune condiții a 

activității instituțiilor publice; 

 transparenţa   în   recrutarea   şi   în 

promovarea personalului; 

 existenţa unui program de 

contabilitate şi salarii; 

 existența unei clădiri dotate pentru 

desfășurarea activității 

personalului; 

 implementarea măsurilor de acces 

 legislație insuficient cunoscută de 

către personalul din instituțiile 

publice, ca urmare a numărului 

mare de schimbări legislative; 

 aplicarea legilor, uneori în moduri 

diferite, ca urmare a necorelării 

normelor metodologice; 

 rezistenţa la schimbare manifestată 

de o parte din personalul instituţiei; 

 insuficienta conştientizare a 

noţiunilor de eficienţă, rentabilitate 

şi transparenţă în administrarea 

domeniului public şi privat al 

comunei; 

 existenţa unui sentiment de frustare 

a funcţionarilor (angajaţi 

contractuali şi funcţionari publici) 

motivat de sistemul de salarizare, 

promovare, precum şi de menţinere 

a unei imagini publice negative a 

funcţionarului din administraţia 

publică; 

 posibilităţi reduse de motivare 

financiară a personalului şi de 

atragere a persoanelor cu calificare 

superioară în structurile 

funcţionarilor publici; 

 încărcarea cu sarcini suplimentare 

peste cele prevăzute în fişa postului 

datorită insuficienţei personalului 

din instituţie. 
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liber la informații (pagină web, 

afișaje la Primărie). 

Oportunități Amenințări 

 programe de specializare și 

formare profesională; 

 promovarea modelelor de bune 

practici prin transfer de 

tehnologie și parteneriate la 

nivel național și internațional; 

 reducerea birocrației prin 

implementarea de programe e-

guvernare; 

 dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă  la comunitate; 

 creşterea autonomiei locale în 

actul administrativ; 

 posibilitatea accesării de 

fonduri guvernamentale și 

europene pentru organizarea de 

sesiuni de instruire pe diverse 

domenii de activitate; 

 implementarea de proiecte de 

mediatizare a legislației; 

 aplicarea principiului 

transparenței în activitatea 

instituțiilor publice. 

 practicarea unor politici 

discriminatorii în alocarea 

resurselor locale; 

 nemulțumiri manifestate de 

către populație generate de 

măsurile economice și sociale 

luate de Guvern; 

 schimbări legislative prea 

frecvente pentru a fi asimilate 

eficient; 

 fonduri insuficiente; 

 riscul eșecului în realizarea și 

finalizarea unor proiecte; 

 refuzul achitării unor taxe și 

impozite. 
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4.  DIRECŢII DE DEZVOLTARE 

 

4.1  Direcții de dezvoltare 

 

Comuna Sanislău își propune să dezvolte o economie locală bazată în principal pe 

valorificarea resurselor locale, agricultură, mediu, tradiții, și o incluziune socială 

armonioasă, pentru a crește nivelul de trai al comunității. 

 

Prioritățile pentru Comuna Sanislău ȋnființarea rețelei de alimentare cu apă ȋn satul 

Horea și extinderea rețelei de alimentare cu apă ȋn satul Marna Nouă, extinderea rețelei 

de canalizare, achiziționarea unui buldoexcavator, reabilitarea căminelor culturale,  

reabilitarea Şcolii Gimnaziale Sanislău. 

 

Ȋn prezent, există următoarele proiecte de investiții: 

 

Denumirea proiectului 
Valoarea 

investiției 
Surse de finanțare 

Ȋnființarea rețelei publice de alimentare cu apă 

ȋn localitatea Horea, comuna Sanislău, județul 

Satu Mare 

3.437.705 lei PNDL2 

Achiziționare buldoexcavator pentru comuna 

Sanislău, județul Satu Mare 

358.394 lei AFIR 

Extindere alimentare cu apă ȋn localitatea 

Marna Nouă, comuna Sanislău, județul Satu 

Mare 

1.217.499 lei  

Extinderea rețelei de canalizare UAT Sanislău 5.149.913 euro SC Apaserv Satu 

Mare SA 

 

 

Obiectivele specifice, corelate cu prioritățile de finanțare: 

 

 Creșterea atractivității comunei și dezvoltarea durabilă a comunei prin 

îmbunătățirea infrastructurii; 

 Dezvoltarea economică și creșterea competitivității comunei prin sprijinirea 

micilor investitori, dezvoltarea infrastructurii specifice cercetării/inovării în 

domeniul agricol și calificarea resurselor umane; 

 Protecția și îmbunătățirea mediului prin creșterea calității infrastructurii de mediu 

și creșterea eficienței energetice. 
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DOMENII  MAJORE DE ACŢIUNE ȊN CADRUL STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE: 

 

 Modernizarea rețelei de drumuri locale; 

 Dezvoltarea rețelelor de utilități; 

 Investiții pentru protecția mediului; 

 Sprijinirea investitorilor prin acordarea de facilități și încurajarea parteneriatului 

public-privat; 

 Dezvoltarea serviciilor publice și eficientizarea activității administrației publice 

locale din comună prin dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor; 

 Creșterea calității și accesului la servicii publice; 

 Accentuarea rolului e-guvernării. 

 

E-guvernarea implică mai mult decât sisteme informatice, aceasta implică 

regândirea organizațiilor și proceselor astfel încât serviciile publice să fie livrate 

mai eficient. E-guvernarea permite cetățenilor și organizațiilor publice să-și atingă 

obiectivele mai ușor, mai rapid și la un cost mai mic. 

 

 

 

DOMENII PRIORITARE ALE DEZVOLTĂRII LOCALE ÎN COMUNA 

SANISLĂU ȊN PERIOADA 2021 – 2027 

 

 1. Dezvoltarea infrastructurii locale de bază (căi rutiere, utilități)  

 

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru 

implementarea cu succes a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale comunei, contribuind la 

creşterea mobilităţii persoanelor și a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua trans-

europeană de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul 

rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport locale şi judeţene. 

O infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de transport 

contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în economia 

europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă. 

 

De asemenea, investiţiile în infrastructura de transport determină creșterea 

gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor, iar corelarea cu investiţiile în sănătate, 

educaţie şi servicii sociale va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile 

pieţei forţei de muncă de la nivel local/judeţean. 
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 Domeniul de intervenție 1.1: Reabilitarea infrastructurii locale de transport 

rutier 

 Modernizarea reţelei de drumuri locale/Comunale care asigură conectivitatea cu 

reţeaua judeţeană şi naţională 

 Dezvoltarea transportului inter modal şi a logisticii aferente 

 

 Domeniul de intervenție 1.2: Reabilitarea infrastructurii locale de bază 

(utilități și investiții pentru creșterea calității vieții) 

 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice din spaţiul rural: alimentare cu apă, 

canalizare, reţele gaze naturale 

 Dezvoltare centre civice rurale, infrastructură de recreere şi sport 

 

 

 2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale (sănătate, educație, 

servicii sociale)  

 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale presupune crearea premiselor necesare pentru 

asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului 

european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor 

de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă. 

Serviciile de sănătate se confruntă cu probleme operaţionale şi ca urmare a 

echipamentelor şi utilităţilor depăşite tehnic şi moral. 

Calitatea educaţiei şi a reformei educaţionale sunt afectate de infrastructură 

insuficientă, de motivaţia personalului (salarii mici) şi de situaţia materială slabă a 

populaţiei. 

Discrepanţele educaţionale între mediul rural şi mediul urban sunt încă evidente, 

şcoala în mediul rural confruntându-se în mod special cu probleme grave: starea precară a 

clădirilor, lipsa cadrelor didactice în multe din zonele rurale, distanţe mari până la şcoală, 

dificultăţi în a participa la formele secundare de învăţământ, plasate predominant la oraş. 

 

 

 Domeniul de intervenție 2.1: Creșterea gradului de ocupare în rândul 

tinerilor și a grupurilor vulnerabile 

 Acțiuni pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a tinerilor  

 Acțiuni de prevenire și combatere a șomajului  

 Construirea de locuințe pentru tineri 
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 Domeniul de intervenție 2.2: Îmbunătățirea accesului la educație 

 Sprijinirea în formarea și perfecționarea cadrelor didactice 

 Acțiuni de prevenire și combatere a abandonului școlar 

 Creșterea accesului la programe de formare pe tot parcursul vieții 

 Reabilitarea și dotarea unităților școlare de la nivelul comunității 

 

 Domeniul de intervenție 2.3: Creșterea accesului la servicii de sănătate 

 Modernizarea infrastructurii medicale 

 Sprijin în formarea și perfecționarea cadrelor medicale  

 Acțiuni de informare și educare în domeniul sănătății 

 

 Domeniul de intervenție 2.4: Promovarea incluziunii sociale pentru persoane 

defavorizate 

 Înființarea și modernizarea infrastructurii serviciilor sociale  

 Modernizarea serviciilor sociale 

 Acțiuni de combatere și informare în domeniul serviciilor sociale 

 

 

 3. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

 

Gestionarea raţională şi eficientă a resurselor naturale, în special a energiei, 

reprezintă o provocare critică de mediu, sănătate şi competitivitate. Acestea constituie, de 

asemenea, un potenţial important pentru creşterea economică şi crearea de locuri de 

muncă. 

 

 

 Domeniul de intervenție 3.1: Ȋmbunătățirea eficienței energetice ȋn sectorul 

public și privat 

 Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea 

şi prepararea apei calde menajere, prin folosirea panourilor solare sau a altor 

elemente inovative 

 Modernizarea echipamentelor de producere a utilităţilor termice/Introducerea 

reţelelor de alimentare cu gaze 

 

 Domeniul de intervenție 3.2: Modernizarea infrastructurii de mediu 

 Ȋnființarea reţelelor de canalizare la nivel local 
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 Dezvoltarea infrastructurii de mediu pentru a spori gradul de atractivitate al 

condiţiilor oferite dezvoltării de noi activităţi economice 

 Extinderea utilizării sistemelor de tratare a apelor uzate 

 Îmbunătăţirea infrastructurii adecvate prevenirii riscurilor naturale de mediu 

 Gestionarea apei şi a apelor uzate 

 Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate, gestionarea apei şi a apelor uzate 

 

 Domeniul de intervenție 3.3: Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea și gestionarea riscurilor 

 Eficientizarea consumului de energie şi promovarea surselor regenerabile de 

energie 

 Sprijin pentru investiţii de prevenire a riscurilor şi măsuri de gestionare a riscurilor 

(gestionarea inundaţiilor, prevenirea incendiilor forestiere, regenerarea pădurilor) 

 Acţiuni de conştientizare 

 

 

 4. Creșterea competitivității economice a comunei  

 

 Domeniul de intervenție 4.1: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri, inclusiv 

infrastructura specifică cercetării și inovării ȋn domeniul agricol 

 Sprijin pentru accesarea de fonduri pentru dezvoltarea unor afaceri a tinerilor 

antreprenori 

 Crearea și organizarea de evenimente economice și sprijinirea participării 

antreprenorilor locali la evenimente economice regionale, naționale și 

internaționale 

 Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură în zonele rurale 

 Investiţii în active fizice: modernizare ferme, procesare, infrastructura de adaptare 

 Creşterea competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură şi creşterea viabilităţii 

exploataţiilor 

 

 Domeniul de intervenție 4.2: Sprijinirea activităţii IMM-urilor şi micilor 

investitori 

 Sprijinirea activităţii IMM-urilor, în special a microîntreprinderilor şi a start-up-

urilor 

 Sprijinirea IMM-urilor din sectorul agricol prin valorificarea activelor neutilizate 

şi dezvoltarea de microferme 
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 Diversificarea bazei economice în mediul rural, prin dezvoltarea 

microîntreprinderilor şi a artizanatului, pentru susţinerea valorilor şi tradiţiilor 

locale. 

 

 

 5. Dezvoltarea rurală durabilă și modernizarea agriculturii 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii în mediul rural 

 Dezvoltarea socială a comunităţilor rurale 

 Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia 

 Valorificarea optimă a resurselor locale 

 Diversificarea și dezvoltarea sectorului agricol şi agro-alimentar 

 Îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor agricole 

 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 

zonele rurale 
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4.2  Planul local de acțiune 

 

Pentru implementarea strategiei de dezvoltare a comunei Sanislău  instrumentul 

utilizat este planul local de acţiune. 

Planul local de acţiune cuprinde lista proiectelor prioritare, inclusiv sursele de 

finanţare, identificate sau estimate, precum şi perioada de implementare a proiectelor. 

 

Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie 

acţiunile şi paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar ca 

aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor 

pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.  

 

Conţine:  

 responsabilitatea asumării sarcinilor,  

 calendarul desfăşurării acţiunilor,  

 resursele alocate,  

 metodele de monitorizare şi evaluare.  

 

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare 

şi conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen 

determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de 

realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, 

fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare (SDL).  

 

Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, 

care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă 

bine definită.  

 

PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să țină cont de evoluţia 

macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi 

de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la 

intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect 

este mai mică, având în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele 

economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică. 

 

Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Sanislău, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării 
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comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel ca 

durabilitatea să devină punctul forte al acesteia.  

 

Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost 

analizată în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar 

obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru 

dezvoltările ulterioare.  

 

Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Sanislău reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării 

comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne.  

 

Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte 

necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel 

încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru 

Comuna Sanislău.  

 

Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor 

care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.  

 

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze 

distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate:  

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)  

b. Planul de executare (implementarea activităţilor)  

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor) 

Pentru a asigura o dezvoltare ȋnchegată a comunei Sanislău  suportul necesar 

trebuie să fie asigurat de către: 

 Administrația Locală (primăria) şi Consiliului Local, care trebuie să-şi reia 

planificarea dezvoltării instituţionale pentru acordarea unui suport logistic 

complex necesar Planului Local de Acţiune; 

 Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actorii principali ai dezvoltării locale, 

prin atitudine şi participare activă; 

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanțatoare, asigurând suport financiar şi 

logistic (informaţii şi tehnologii moderne). 

 

Planul de acţiune cuprinde:  

 programul de management, care planifică o serie de activităţi de organizare şi 

iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile 

cuvenite.  
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 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe structuri 

de implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, 

organizare, coordonare, antrenare. 

 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul administraţiei 

locale. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorităţii de 

realizarea a obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului: presiune - 

stare - răspuns.  

 

Acest criteriu se aplică astfel:  

 se măsoară presiunea necesităţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul 

iniţial; această presiune se cuantifică pe nivelurile: maximă, medie, mică  

 se evaluează situația iniţială, de fapt, stadiul în care se află acţiunea (studiu de 

fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.)  

 se presupune aplicarea măsurii  

 se măsoară starea ipotetică finală, care se cuantifică sub formă de raspuns. 

 

Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de 

planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să 

poată fi evaluată continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- 

tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) 

selectionaţi ca relevanţi pentru comuna Sanislău. Utilitatea unui plan de acţiune este dată 

de amploarea şi complexitatea acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea 

obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei. 

 

Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Sanislău  suportul necesar 

trebuie să fie asigurat de către: 

 Administrația Locală (primăria) şi Consiliului Local, care trebuie să-şi reia 

planificarea dezvoltării instituţionale pentru acordarea unui suport logistic 

complex necesar Planului Local de Acţiune; 

 Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actorii principali ai dezvoltării locale, 

prin atitudine şi participare activă; 

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanțatoare, asigurând suport financiar şi 

logistic (informaţii şi tehnologii moderne). 

 

Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:  

 

1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc:  

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea 

resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2021 - 2027  
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 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare 

şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine  

 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii 

de marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi 

mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor  

 

2. Funcţia de organizare - cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi 

responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate 

astfel: persoane individuale, agenți economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de 

specialitate din consiliul local. 

3. Funcţia de coordonare - cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, 

deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de 

dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).  

4. Funcţia de antrenare - cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a 

structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din 

strategia de dezvoltare locală.  

5. Funcţia de control şi evaluare - cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute 

sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare 

a programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care 

determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi 

pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 

 

În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Sanislău, ca 

autoritate publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelele 

de decizie şi execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare 

suficiente şi mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme 

de comunicare, dar şi analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.  

Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, cât şi cele ce pot apare în viitor 

Administraţia publică locală trebuie să adopte un management eficient.  

 

Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care 

Administraţia publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii 

funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.  

 

În acest sens o principală preocupare a managerului primăriei este de armonizare a 

procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.  
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4.3  Consolidarea capacității instituționale a Primăriei 

 

Condiţiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt 

susţinerea şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei 

comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor ȋn ceea ce priveşte 

rezolvarea propriilor probleme. 

 

Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi instituțiile statului, 

trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea 

autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului instituțional. 

 

Activitatea publică locală va fi orientată spre:  

 Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor 

tuturor locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune; 

 Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (apă, canalizare, gaze etc.); 

 Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare 

a veniturilor la buget;  

 Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului. 

 

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:  

 Organizarea licitaţiilor de cumpărare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi 

servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;  

 Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de 

personal angajat în instituțiile bugetare, acolo unde este cazul;  

 Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea 

limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare;  

 Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi 

către sfera privată. 

 

Consolidarea finanţelor publice: 

 Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-

economice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat; 

 Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi 

menţinerea echilibrului bugetar;  

 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes 

local; 

 Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă.  
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Stabilirea şi promovarea parteneriatului:  

 Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care ȋşi desfăşoară activitatea în 

folosul cetăţeanului;  

 Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile 

social, cultural şi de mediu.  

 

 

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:  

 

Dezvoltarea managementul resurselor umane  

 Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor publici pe 

domeniile prioritare dezvoltării comunei.  

 

Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională  

 Identificarea unui sistem de training adecvat;  

 Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;  

 Corelarea necesităţilor cu potențialul uman existent.  

 

Utilizarea eficientă a resurselor umane  

 Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a 

regulamentului de ordine internă;  

 Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite.  

 

Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale  

 Responsabilitatea funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;  

 Conștientizarea importanței activităţii fiecărui angajat;  

 Transparenţa funcţionării sistemului instituțional pentru fiecare angajat;  

 Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea 

activităţilor depuse.  

 

Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean  

 Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului;  

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii 

economici;  

 Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul 

decizional;  

 Comunicare operativă cu cetăţenii comunei;  

 Implementarea unui sistem de management al calităţii.  
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Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice  

 Administrarea corespunzatoare a banilor publici;  

 Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor;  

 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare 

nerambursabilă.  

 

Dezvoltarea managementul informaţiilor  

 Analizarea nevoilor în domeniul software;  

 Corelarea şi integrarea bazelor de date din primărie.  
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4.4  Proiecția financiară 

 

 

Un manager este interesat, în cele din urmă, de aspectele financiare ale proiectului 

în care se implică, oricât de interesantă şi de inovatoare este realizarea unui proiect.  

 

De aceea, trebuie acordată toată atenția documentelor referitoare la aspectele 

financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate şi 

proiectului tehnic (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea 

perioadă de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.).  

 

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor 

comunităţii locale. 

 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul 

derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării 

proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se facă 

distincția între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria comunei 

Sanislău.  

 

O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi 

efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a 

proiectului.  

 

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a 

doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai 

ȋndepărtată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului 

tehnic. 

 

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să 

se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.  

 

În cazul în care acest moment este mai ȋndepărtat în realitate decât s-a presupus 

iniţial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. Atunci când se 

previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine şi mărimea 

resurselor necesare.  
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Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum 

prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să se 

poată justifica nivelul pentru care s-a optat.  

 

Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum 

vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.  

De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este 

greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe 

următorii ani nu se poate exprima exact. 

Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de stat şi 

necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de 

funcţionare. 
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5.  PROIECTE DE DEZVOLTARE 

 

 

DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

locale de bază 

 

Creșterea 

accesibilității 

comunității la 

servicii de bază  

 

Modernizarea 

infrastructurii 

rutiere  

Modernizare drumuri 

comunale  

Modernizare drumuri de 

interes local  

Modernizare drumuri de 

exploatație agricolă 

Realizare, modernizare, 

reabilitare, poduri, 

podețe, pasaje și punți 

pietonale 

Amenajare alei pietonale, 

rigole, trotuare 

Dezvoltarea zonelor 

metropolitane pentru 

asigurarea ȋn comună a 

serviciilor de apă, 

canalizare, transport etc. 

Realizarea 

sistemelor de 

canalizare 

Realizarea, extinderea, 

reabilitarea, modernizarea 

sistemelor de canalizare 

și stații de epurare a 

apelor uzate 

Înființarea rețelei 

de distribuție gaze 

naturale  

Alimentare cu gaze 

naturale și rețea de 

distribuție  

Modernizare 

sistem de iluminat 

stradal 

Construire, modernizare, 

reabilitare, extinderea 

sistemelor de iluminat 

public stradal, cu 

prioritate ȋn mediul rural 

Dezvoltare centre 

civice rurale, 

infrastructură de 

Reabilitare cămine 

culturale Sanislău, Horea 

și Marna Nouă 
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recreere  Realizarea, reabilitarea 

spațiilor verzi ȋn comuna 

Sanislău 

Achiziționarea de 

utiliaje  

Achiziționare utilaje și 

echipamente pentru 

serviciile publice 

2. Modernizarea 

și dezvoltarea 

infrastructurii 

sociale (sănătate, 

educație, servicii 

sociale)  

Creșterea 

gradului de 

ocupare în 

rândul tinerilor 

și a grupurilor 

vulnerabile  

Acțiuni pentru 

sprijinirea 

integrării pe piața 

muncii a tinerilor  

Formarea tinerilor 

antreprenori din comuna 

Sanislău 

Creșterea competențelor 

tinerilor din comuna  

Sanislău 

Acțiuni de 

prevenire și 

combatere a 

șomajului 

Creșterea competențelor 

și consilierea șomerilor 

Locuințe pentru 

tineri 

Construirea de locuințe 

pentru tineri 

Îmbunătățirea 

accesului la 

educație  

 

 

 

 

Modernizarea 

infrastructurii 

școlare la nivelul 

comunității  

Reabilitare, modernizare 

baza sportivă 

Reabilitare Şcoala 

Gimnazială Sanislău 

Sprijinirea în 

formarea și 

perfecționarea 

cadrelor didactice  

Formarea și 

perfecționarea cadrelor 

didactice 

Schimb de experiență cu 

alte instituții de 

învățământ din străinătate  

Acțiuni de 

prevenire și 

combatere a 

abandonului 

școlar  

Prevenirea abandonului 

școlar prin acțiuni de tip 

școală după școală  

Creșterea 

accesului la 

programe de 

formare pe tot 

parcursul vieții 

Înființare de programe de 

tip a doua șansă  
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Creșterea 

accesului la 

servicii de 

sănătate  

 

Acțiuni de 

informare și 

educare în 

domeniul 

sănătății  

Campanii de informare și 

conștientizare asupra 

sănătății umane  

Modernizarea 

serviciilor sociale  

 

Dotarea serviciilor 

sociale  

Formarea și specializarea 

angajaților din serviciile 

sociale 

Promovarea 

incluziunii 

sociale pentru 

persoane 

defavorizate  

Acțiuni de 

combatere și 

informare în 

domeniul 

serviciilor sociale  

Campanii de 

monitorizare, informare și 

conștientizare  

3. Protecția 

mediului și 

creșterea 

eficienței 

energetice 

Promovarea 

eficienței 

energetice  

 

Creșterea 

eficienței 

energetice  

Utilizarea energiei 

regenerabile  

 

Informarea și 

promovarea 

eficienței 

energetice în 

rândul populației 

Campanii de informare și 

conștientizare  

 

Protejarea 

mediului 

 

Creșterea calității 

factorilor de 

mediu  

Înființarea sistemului de 

management al deșeurilor 

din agricultură  

Amenajarea spațiilor 

publice cu pubele de 

gunoi 

Campanii de informare și 

conștientizare 

 

4.Creșterea 

competitivității 

economice a 

comunei  

Dezvoltarea 

spiritului 

antreprenorial al 

reprezentanților 

comunității  

Sprijin pentru 

accesarea de 

fonduri pentru 

dezvoltarea unor 

afaceri a tinerilor 

antreprenori  

Formarea și instruirea 

tinerilor antreprenori  
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 Ȋncurajarea 

activităților 

turistice 

Ȋncurajarea activităților 

turistice 

Crearea și 

organizarea de 

evenimente 

economice și 

sprijinirea 

participării 

antreprenorilor 

locali la 

evenimente 

economice 

regionale, 

naționale și 

internaționale  

Târg de produse 

tradiționale 

 

Sprijin pentru participare 

la târguri regionale și 

naționale  

Sprijin pentru 

participarea la târguri 

internaționale 

5. Dezvoltarea 

rurală durabilă și 

modernizarea 

agriculturii 

Îmbunătăţirea 

accesibilităţii în 

mediul rural 

Diversificarea 

economiei rurale 

şi creşterea 

competitivităţii 

acesteia 

Crearea și dezvoltarea de 

activități neagricole 

Organizarea unor cursuri 

de pregătire pentru 

reorientarea fermierilor 

către domenii agricole cu 

cerințe pe piață 
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6. SURSE DE FINANŢARE 

 

 Prin implementarea unor proiecte concrete, a căror susținere financiară poate fi 

asigurată din resurse proprii (bugetul local), din resurse externe (fonduri nerambursabile 

guvernamentale, fonduri nerambursabile europene, fonduri rambursabile – de tipul 

creditelor), poate fi posibilă dezvoltarea socio-economică a comunei Sanislău. De 

asemenea, există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, variantă 

susținută de statele europene dezvoltate. Luând în considerare contextul socio-economic 

prezent, cea mai bună variantă ar fi o combinație între variantele prezentate anterior.  

Așadar, pentru Comuna Sanislău, fondurile europene vor constitui un instrument 

important care va putea fi utilizat pentru dezvoltarea locală și consolidarea 

competitivității.  

 

Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există 

resurse financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în 

mod tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de 

exemplu, infrastructură, activități cu caracter social etc).  

 Astfel pot fi acordate finanțări pentru infrastructură, educație, cultură, protecția 

mediului, cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi 

civile și cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială etc.  

Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii identificăm 

următoarele tipuri de finanțări: 

 
 a) Fonduri Structurale și de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei 

obiective ale Politicii de Coeziune UE;  

 b) Fonduri de la bugetele naționale  

 c) Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finanțatori 

(inclusiv de la Uniunea Europeană) 
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Fonduri structurale și de coeziune 

 

 
 

 POLITICA DE COEZIUNE  

 Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 

obiective principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:  

 1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii  

 2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  

 3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  

 4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

 5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul 

crescut asupra digitalizării și al economiei circulare. 

 Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru 

financiar multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D a Raportului de țară din 2019 

privind România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea 

dezechilibrelor economice, prezintă punctele de vedere preliminare ale serviciilor 
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Comisiei cu privire la domeniile de investiții prioritare și la condițiile-cadru pentru 

aplicarea eficace a politicii de coeziune în perioada 2021-2027. Aceste domenii de 

investiții prioritare au fost stabilite în contextul mai amplu al blocajelor în materie de 

investiții, al nevoilor de investiții și al disparităților regionale analizate în raport. Această 

anexă constituie baza unui dialog între România și serviciile Comisiei în vederea 

programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul de coeziune și Fondul social european Plus)  

 Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face 

descentralizat, prin 8 programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de 

dezvoltare regională.  

 Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.  

 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea 

autoritatea de management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 

autorități de management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele 

Agenții de Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent au doar rol de organism 

intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma 

să devină autorități de management ele însele.  

Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale 

Regionale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare 

pe care le vor deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate. 

 

 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ:  

 În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare 

Rurală ar urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției 

unui nou concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic 

Național.  

 Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective 

clare cu accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și 

biodiversitate, să creeze zone rurale mai dimamice.  

 Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agicole Comune pentru perioada 2021 – 

2027 vizează:  

 1. Reechilibrarea lanțului alimentar  

 2. Combaterea schimbărilor climatice  

 3. Managementul durabil al resurselor  

 4. Conservarea peisajelor și a biodiversității  

 5. Sprijinirea reînoirii generaționale  

 6. Dezvoltarea zonelor rurale  

 7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor  
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 8. Venituri echitabile pentru fermieri  

 9. Creșterea competitivității  

  

 Bugetul politicii agricole comune:  

 Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă suma de 

20,5 miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65% 

din buget, 363 mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 

2% din buget, iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală 

(FEADR), adică 33% din bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului 

European de Dezvoltare Rurală – FEADR sunt cuprinse atât investiții ale mediului 

privat cât și investițiile Unităților administrativ teritoriale locale, respectiv investiții 

publice.  

 De menționat este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat 

măsurilor LEADER!  

Atenția sporită către obiectivul 2 ”Combaterea schimbărilor de mediu și climă” 

este confirmată încă odată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat 

pentru FEADR , 35% este adresat intervenții lor adresate obiectivelor specifice de mediu 

și climă. 

 Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, 

pentru perioada 2021 - 2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de 

perioada 2014 - 2020, conform propunerii Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond 

astfel:  

 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR)  

 27% către Fondul Social European  

 15% către Fondul de Coeziune  

 1% către Cooperarea teritorială europeană (ETC )  

  

 În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru 

perioada 2021 – 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând 

a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare 

dintre cele 8 regiuni ale țării:  

 1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

 2. Programul Operațional Transport (POT)  

 3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

 4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

 5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

 6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

 7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)  

 8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)  

 9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)  
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 În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile 

pentru Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt 

Programe Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor va fi Autoritate de Management pentru Programul Operațional Transport, 

iar Ministerul Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte 

Programe Operaționale menționate mai sus.  

 Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 

vor fi finanțate următoarele axe prioritare:  

 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă:  

 Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, 

sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare  

 Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulara  

 Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate  

 Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor  

 

2. Programul Operațional Transport (POT)  

 Axa Prioritară 1. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport rutier  

 Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere 

pentru accesibilitate teritorială  

 Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată  

 Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  

 Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov  

 Axa prioritară 6. îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și 

rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de 

transport pe calea ferată  

 Axa prioritară 7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

 Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor  

 Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de 

transport  

 Axa prioritară 10: asistență tehnică  
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3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

 Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  

 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

 Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband 

 Axa prioritară 5. Instrumente financiare 

 Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative 

 

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

 Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  

 Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii 

oferite în regim ambulatoriu  

 Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al 

morbidităţii  

 Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii  

o Investiții prioritare în infrastructură  

o Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel 

central şi local din domeniul sănătății publice  

o Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de 

testare a sângelui și/sau procesare a plasmei  

 Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  

 Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  

 Axa prioritară 7 . Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și 

utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament  

 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

 Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

 Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  

 Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 

formare profesională  

 Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic  

 Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic  
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 Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  

 Axa prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială  

 Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii 

 Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 

Educație/Ocupare)  

 

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

 Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii 

(intervenții adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4 

 Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 

5 

 Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate 

 Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii 

 Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice 

 Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

 Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

 Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)  

 

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)  

 Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice  

 Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart  

 Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate  

 Axa prioritară 5. O regiune accesibilă  

 Axa prioritară 6. O regiune educată  

 Axa prioritară 7. O regiune atractivă  

 Axa prioritară 8. Asistență tehnică  

 

9. Programul Operațional Tranziție Justă  (POTJ)  

 Axa Prioritară 1. O tranziție justă prin dezvoltarea antreprenoriatului, IMM-urilor, 

cercetării și inovării și digitalizării 

 Axa Prioritară 2. O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri 

pentru energie curată cu emisii reduse 
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 Axa Prioritară 3. O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea 

economiei circulare 

 Axa Prioritară 4. O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței 

de muncă calificată 

 Axa Prioritară 5. Asistență Tehnică 

 

10. Planul Național de Redresare și Reziliență  (PNRR)  

 Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – 

#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen 

lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027.  

 Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față 

provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. 

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al 

#NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. 

 Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru 

investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea 

rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, 

economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și 

oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale.  

 Din alocarea totală de 672,5 miliarde de euro pentru Mecanismul de Redresare și 

Reziliență (MRR) la nivelul UE, România poate beneficia de aproximativ 30,5 miliarde 

de euro, compuse din 13,8 miliarde de euro sub formă de granturi și 16,7 miliarde de euro 

sub formă de împrumuturi. 

 Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE 

trebuie să elaboreze propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care își 

stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice 

și creșterii capacității de reziliență.  

 PNRR are la bază 6 piloni principali: 

 Tranziția spre o economie verde 

 Transformarea digitală 

 Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă 

 Coeziunea socială și teritorială 

 Sănătate și reziliență economica, socială și instituțională 

 Politici pentru generația următoare copii și tineri 

 

 

11. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)  
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Surse de finanțare din bugetele naționale 

 
 PROGRAMELE FINANȚATE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE 

INVESTIȚII S.A.  
 

 Compania Națională de Investiții S.A. funcționează ȋn baza Ordonanței nr. 

25/2001 privind ȋnființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A cu modificările și 

completările ulterioare.  

 Finanțator: Guvernul României  

 Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau 

social  

 Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și 

extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar  

 Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile 

administrației publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și 

persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități 

ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul 

Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”  

 Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea 

unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:  

 1. Subprogramul ”Săli de sport”  

 2. Subprogramul ”Bazine de înot”  

 3. Subprogramul ”Complexuri sportive”  

 4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”  

 5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

 6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

 7. Subprogramul ”Unități sanitare”  

 8. Subprogramul ”Săli de cinema”  

 9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

 10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone 

defavorizate”  

 11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

 12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu 

apă”  

 13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul 

construcțiilor” 
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - PNDL  
 

Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază 

principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim 

de servicii publice. Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru 

implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională 

prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

 Finanțator: Guvernul României  

 Programe de finanțare și solicitanți eligibili:  

 Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de 

interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea 

apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse 

turistice - Hotărârea Guvernului nr. 577/1997;  

 Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural - 

Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;  

 Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa 

Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. 

c);  

 Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi 

drumuri de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.  

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor 

obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea 

autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în 

integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces 

egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea 

comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe 

principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor 

obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu 

îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este 

imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de 

România în cadrul Uniunii Europene. 

Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul 

programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, 

respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice: 

 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli 

postliceale, unităţi de învăţământ special de stat; 
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 unităţi sanitare; 

 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau 

drumuri publice din interiorul localităţilor; 

 poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

 platforme de gunoi; 

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

 modernizarea bazelor sportive; 

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 

a instituţiilor publice din subordinea acestora; 

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de 

punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii 

aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în 

administrarea acestora.  

 

Finanţare  

 Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor 

aprobate anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal 

constituite.  

 În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei 

interne de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA 

întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe 

site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

 Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia 

finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare.  

 Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate 

cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, 

în termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume.  

MLPDA virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile 

beneficiarilor. 
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 PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE 

MEDIU  

 Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură 

suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, 

constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea 

producătorului”.  

 Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului 

Mediului.  

 Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public. 

 Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat 

public. 

 Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de 

comună, oraș sau municipiu. 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu 

 Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea 

corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit 

reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii. 

 

Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în care 

autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri 

 

Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se 

limitează doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, 

existând și alte surse de finanțare precum: 

 

 GRANTURILE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI 

NORVEGIENE  

 Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă 

contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea 

disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea 

relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele 

baltice.  

 Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare  

 Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  

 Domenii finanțate:  

- dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații 

de risc, drepturile omului  

- energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică  

- dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM  

- sănătate publică  
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- cercetare  

- patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală  

- justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen  

- afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității  

- educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri  

- dialog social și muncă decentă  

- cetățenie activă – societate civilă  

- mediu și schimbări climatice  

 

 EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură  

 Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și 

audiovizualului.  

 Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând 

organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în 

domeniu.  

 Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit 

și se evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă 

informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această 

finanțare.  

 Domenii finanțate: cultură și audiovizual  

Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/ 

 

 
 PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru 

mediul înconjurător și acțiuni în domeniul climei  

 Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

 Finanțator: Ministerul Mediului  

 Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru 

perioada 2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, 

eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la 

schimbările climatice – inclusiv prin tranziția către o energie curată –, de a proteja mediul 

și de a mări nivelul de calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. 

 Prin programul LIFE au fost cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.  

Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/ 

 

 PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)  

 Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

 Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC  
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 Obiective: reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere 

cu iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și 

eficientizarea sistemelor de iluminat public stradal.  

 Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea 

consumului de energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public 

stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de 

iluminat.  

 Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul 

public stradal, cu 50-70%.  

 Mai multe informații: www.rosenc.ro  

 
 

 ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL  

  Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care 

operează la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul 

finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de 

evaluare și selecție.  

 Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultură, 

persoanele fizice autorizate, societățile comerciale care derulează activități culturale.  

Finanțator: Ministerul Culturii  

 Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, 

gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale 

internaționale ale României.  

 Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale  

 Mai multe informații: www.afcn.ro  

 

 

Creditarea  

Reprezintă o modalitate de obținere a finanțării pentru proiectele de investiții, care 

implică un anumit grad de risc în ceea ce privește posibilitatea de rambursare a datoriilor, 

luând în considerare valoarea ridicată a costurilor aferente creditelor, dar și situația de 

incertitudine generată de criza financiară. 

 

Parteneriat de tip public-privat  

O altă opţiune viabilă care a luat naştere în condiţiile restricţiilor bugetare, fiind 

gândite să exprime o modalitate de cooperare între entitatea publică şi sectorul privat 

pentru furnizarea unor servicii de calitate, servind ca un instrument adecvat realizării de 

investiţii publice.  
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Ca un prim beneficiu al parteneriatelor de tip public-privat se evidențiază faptul că 

acestea permit dezvoltarea de proiecte de interes public cu finanțare privată. În condițiile 

în care constrângerile bugetare sunt tot mai mari, controlul cheltuielilor publice este tot 

mai strict, aceste tipuri de parteneriate devin cea mai atractivă variantă de abordare a 

proiectelor publice.  

 

Capacitatea financiară a unității administrativ teritoriale  

Relevant pentru evaluarea capacității financiare generale a unității administrativ 

teritoriale este capacitatea acesteia de a genera venituri. Acest indicator constribuie la 

conturarea unei imagini clare asupra capacității financiare a unității administrative 

teritoriale.  

Pentru finanțarea investiţiilor propuse în planul de acţiune este oportună atragerea 

de fonduri externe, întrucât suma destinată acestora este redusă în raport cu necesităţile 

de investire. De asemenea, fondurile provenite din bugetul local sunt extrem de limitate, 

disponibilitatea acestora fiind relativă, motiv pentru care nu este recomandată susţinerea 

proiectelor din bugetul local. 
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7. MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 
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7. MONITORIZARE  ŞI  IMPLEMENTARE 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a 

proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a 

informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora, 

relative la dezvoltarea comunităţii. 

 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

 evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat  

 constatarea durabilităţii proiectelor implementate  

 

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul 

implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând 

responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al 

proiectelor planificate. În plan instituţional principalii actori locali ai implementării 

strategiei vor fi: 

 

 administraţia locală (Consiliul Local,  Primăria)  

 agenţii economici  

 societatea civilă  

 locuitorii comunei  

 structuri externe (instituţii judeţene)  

 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 

 

A. Adoptarea 

 

În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma 

dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului 

Local în vederea aprobării. 

 

B. Implementarea 

 

În cadrul acestei etape se vor realize acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele 

concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 

necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii 

implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare. 
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C. Monitorizare 

 

Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, 

patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia 

în sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, 

informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, 

ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea 

implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial.  

 

Responsabilităţile de bază sunt: 

 planificarea implementării acţiunilor;  

 elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;  

 coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor;  

 coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării 

problemelor identificate;  

 monitorizarea implementării;  

 elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local;  

 acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;  

 elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;  

 analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;  

 elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie;  

 elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.  

 

D. Evaluarea implementării strategiei 

 

Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi 

indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua 

evaluări intermediare, pe faze de implementare. 

 

E. Analiza impactului 

 

Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul 

cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se 

vor efectua studii de impact de specialitate ȋnaintea începerii unui proiect sau la o anume 

perioadă de timp după finalizarea proiectului. 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi 

periodic un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 
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8. CONCLUZII 

 

Dezvoltarea comunei Sanislău nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice 

locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi 

constant în realizarea obiectivelor strategice. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Sanislău pentru perioada 2021 - 

2027 va folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor 

stabilite vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil 

pentru existenţa viitoare a comunei. 

 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare 

nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine în 

totalitate realizarea acestora. 

 

Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții, fapt prevăzut de 

administraţia locală şi susţinut  de comunitatea locală.  

 

Modernizarea drumurilor, ȋnființarea/extinderea rețelelor de apă și canalizare ȋn 

Comuna Sanislău, reabilitarea căminelor culturale, reabilitarea școlii, sunt câteva din 

prioritățile pe care administrația locală și le propune pentru perioada de programare 

financiară 2021 – 2027. 

 

În viitor se va urmări dezvoltarea potențialului economic prin atragerea forței de 

muncă, sprijinirea inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri bugetare, atragerea 

fondurilor europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să răspundă nevoilor 

comunității. 
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