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Capitolul I. Cadru general  

Conform Legii 215/2001, Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se 

organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii 

serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al 

consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit. Prin autonomie 

locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a 

solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, 

treburile publice, in conditiile legii. 

Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare rezida in necesitatea asigurarii unei evolutii 

coerente, unitare a ansambului economiei, utilizarii responsabile a resurselor naturale, materiale 

si umane in corelatie cu nevoile societatii dar si adaptarii la evolutiile si contextul economiei 

nationale si regionale dinamice, competitive si inovative.  

 

Planificarea strategica poate fi definita drept un proces/instrument de management care 

permite unei organizatii sa se concentreze asupra unei alinieri eficiente a resurselor sale cu 

misiunea si viziunea sa. Strategia este, prin urmare, o perspectiva, o pozitie, un plan, un model. 

Strategia este o punte intre politica, pe de o parte, si tactica – sau actiunile concrete, pe de alta 

parte. Planificarea strategica este o activitate de management, de organizare si de decizie. 

Strategia inseamna directia si obiectivul pe termen lung al organizatiei, care are menirea de a 

asigura avantaje competitive organizatiei, configurand resursele pe care conteaza, intr-un 

mediu extrem de versatil spre a realiza obiectivul pentru care organizatia a fost creata potrivit 

asteptarilor. Strategiile sunt baza elaborarii politicilor organizationale. Strategia inseamna o 

decizie (sau succesiuni de decizii) luata pe baza unei evaluari anterioare a situatiei actuale a 

unei organizatii pentru a indeplini obiectivele stabilite de managementului organizatiei, 

utilizand mijloacele pe care organizatia le are la dispozitie. In acest context, este clar ca pre-

conditia necesara pentru formularea unei strategii este intelegerea clara si larga a rezultatelor ce 

trebuie obtinute. 

Componentele Strategiei deriva din modul cum aceasta este definita. 

Viziunea reprezinta aspiratia organizatiei catre viitor pe termen lung de peste 5 ani si 

este exprimata concis si usor de inteles de catre personal si public, intr-o scurta propozitie care 

nu este necesar sa contina elemente cuantificabile. Viziunea trebuie sa asigure unitatea 
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organizatiei prin alegerea unui obiectiv Comun. Stabilirea viziunii este responsabilitatea 

leadership-ului organizatiei, a top managementului. Aceasta se face printr-o declaratie de 

angajament. 

Misiunea exprima motivul principal, scopul pentru care organizatia exista si pentru 

care a fost creata, Obiectivul global cand este vorba despre o arie de activitate. Declaratia 

trebuie sa acopere o perioada de 3-5 ani si poate fi revizuita pe parcursul perioadei. 

Valorile declarate care reprezinta ale principii  in numele carora organizatia stabileste 

obiectivele principale prin care isi realizeaza viziunea si misiunea. 

Obiective principale, specifice realizeaza descrierea efectelor unor interventii ale unui 

plan, proiect, program, intr-un mod cuantificabil. Obiectivele reprezinta prima componenta 

operationala a strategiei si se bazeaza pe misiunea organizatiei, stabilita pe baza analizei interne 

si extern a organizatiei precum si a mediului in care aceasta exista si isi desfasoara activitatea. 

Formulare strategiei -  acea alegere prin care in baza valorilor sunt stabilite obiectivele 

principale prin care organizatia isi realizeaza viziunea si misiunea. 

Plan de  actiune suma actiunilor prin care sunt realizate obiectivele  principale din 

strategie. 

Plan de finantare reprezinta o cuantificare etapizata a resurselor pentru realizarea 

planului de actiune. 

Strategie de implementare  sunt acele actiuni practice, inclusiv parteneriate  ce au ca 

scop realizarea planului de actiune cu resursele alocate prin planul de finantare. 

Monitorizare si Evaluare reprezinta acele actiuni de supraveghere a realizarii 

strategiei si diagnoza pentru ajustarea periodica.  

 

In conditiile in care cererea pentru inovatie, calitate, produse si servicii individualizate 

este in continua crestere, accentuata de schimbarile tehnologice rapide care afecteaza atat 

producatorii, cat si consumatorii, aparitia de noi piete si competitori precum si cresterea 

mobilitatii persoanelor, bunurilor, serviciilor si capitalurilor, elaborarea strategiilor de 

dezvoltare economic-sociala trebuie sa raspunda cerintelor de adaptare a sistemelor economice, 

sociale si institutionale la dinamica economiei regionale in scopul de a promova factorii 

catalizatori ai schimbarii economice si sociale in directia cresterii economice. 

 

Dezvoltarea si modernizarea localitatilor - esenta a strategiei urbane - se regaseste intre 

obiectivele generale ale dezvoltarii economico-sociale si indirect in cadrul politicii de 
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amenajare a teritoriului si dezvoltare regionala, fiind necesara raportarea permanenta a 

strategiei urbane la aceste obiective asigurandu-se astfel cea mai eficienta alocare a resurselor. 

 

In ceea ce priveste dimensiunea spatiala a strategiei de dezvoltare economico-sociala, 

obiectivul strategic general ar trebui axat pe afirmarea identitatii  in contextul amplificarii 

procesului de globalizare prin dezvoltarea echilibrata si policentrica a retelei urbane, asigurarea 

accesului la infrastructura si resurse, intarirea parteneriatului intre zonele urbane si rurale 

precum si prin conservarea patrimoniului natural si cultural. 

 

In contextul in care cresterea competitivitatii economice depinde atat de activitatile 

economice desfasurate cat si de amplasarea acestora din punct de vedere teritorial, de 

distributia si relatiile spatiale in care se afla acestea fata de resurse, de forta de munca aferenta, 

de dotarile, serviciile si pietele de desfacere, strategia urbana trebuie indreptata spre 

valorificarea potentialului natural si cultural alcatuind astfel un sistem ierarhizat de poli/zone 

de dezvoltare prin realizarea unor produse si servicii competitive. 

 

Totodata, un rol important in implementarea strategiilor il vor avea parteneriatele cu 

sectorul privat in directia diversificarii economiilor locale, a extinderii programelor de 

reabilitare si modernizare a infrastructurii fizice si a constituirii unor retele de cooperare cu 

localitatile invecinate. De asemenea, parteneriatele vor asigura dezvoltarea cailor de transport si 

a serviciilor publice, a managementului deseurilor si a resurselor pentru utilitati publice (apa, 

gaz, energie), inclusiv protejarea si extinderea zonelor naturale si a spatiilor verzi in interiorul 

si in afara centrelor urbane. Nu in ultimul rand, parteneriatele urban-rural vor contribui la 

dezvoltarea deopotriva a zonelor rurale aflate in imediata vecinatate a oraselor prin incurajarea 

cooperarii intre autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste realizarea de 

investitii in infrastructura, asigurarea serviciilor de transport public, protejarea mediului natural 

si a celui construit. 

 

In ceea ce priveste conservarea patrimoniului natural si cultural, strategia urbana va 

urmari conservarea biodiversitatii si aplicarea unor masuri stricte de protejare a zonelor verzi 

aflate in interiorul sau in afara oraselor, organizarea traficului, imbunatatirea reglementarilor 

privind calitatea in constructii si a regulilor de design urban pentru incurajarea utilizarii unor 

materiale cat mai putin poluante, conservarea si refacerea zonelor istorice, elaborarea si 
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respectarea unor reguli bine stabilite in proiectarea si dezvoltarea zonelor rezidentiale dar si a 

dotarilor edilitare. 

 

In concluzie, strategia dezvoltarii urbane va avea in vedere elaborarea unor planuri in 

care vor fi cuprinse obiectivele si politicile de dezvoltare a infrastructurii si serviciilor publice, 

resursele dezvoltarii economice, perspectiva dezvoltarii zonelor rezidentiale si regulile de 

design urban aplicabile, toate acestea corelate cu masurile de dezvoltare in sistem policentric. 

Realizarea acestora va contribui astfel la crearea unui mediu favorabil dezvoltarii activitatilor 

economice si sociale si, pe aceasta baza, la cresterea calitatii vietii si a atractivitatii pentru 

mediul de afaceri si populatie.  

 

Propunand in esenta dezvoltarea armonioasa a orasului, modernizarea, imbunatatirea 

conditiilor de viata, strategia urbana se circumscrie preocuparilor privind dezvoltarea durabila 

cautand solutii de dezvoltare economica, oferind un cadru prin care pot fi utilizate in mod 

eficient resursele, create infrastructuri adecvate si noi activitati care sa consolideze economia 

contribuind la mentinerea unei comunitati sanatoase care sa poata sustine atat noua generatie 

cat si pe cele care urmeaza. 
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Capitolul II. Aspecte generale 

 

Dezvoltarea durabila nu este un concept nou ci constituie cea mai recenta exprimare a 

unei etici foarte vechi, care implica relatiile oamenilor cu mediul inconjurator si 

responsabilitatile generatiilor actuale fata de generatiile viitoare. In anul 1972, Conferinta 

asupra mediului de la Stockholm, organizata sub egida ONU, a lansat pentru prima oara 

semnale serioase referitoare la mediu si indeosebi la poluarea acestuia. Principalele probleme 

dezbatute s-au referit la evaluarea poluarii mediului inconjurator, cresterea demografica, 

supravegherea factorilor poluanti, schimbul de informatii dintre tari pe probleme de mediu. 

Dupa Conferinta de la Stockholm, Comisia Mondiala asupra Mediului si Dezvoltarii de pe 

langa ONU a introdus conceptul de dezvoltare durabila. Acesta se refera la “satisfacerea 

nevoilor prezentului fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface 

propriile nevoi”. 

 

Literatura de specialitate dezvolta conceptul de durabilitate luand in considerare o serie 

de aspecte economice, sociale si culturale si stabileste, totodata, cerintele minime pentru 

dezvoltarea durabila a omenirii: redimensionarea cresterii economice, modificari tehnologice si 

reorientari spre alte surse materiale si de energie, economisirea resurselor naturale, cresterea 

controlata a populatiei, eliminarea saraciei, participarea mai multor state la luarea deciziilor. In 

acest context, si dezvoltarea si modernizarea oraselor trebuie sa se subsumeze acestor 

preocupari. 

 

Pornind de la principalele nevoi ale oraselor si problemele cu care se confrunta 

administratiile acestora in gestionarea diferitelor categorii de resurse, pot fi formulate orientari 

strategice majore in dezvoltarea acestora. 

Astfel, gospodarirea resurselor de apa proaspata pentru adaptarea la cresterea comunitatii este 

dirijata asupra unor proiecte de pastrare a apei cum ar fi barajele si rezervoarele. Dar de multe 

ori aceste proiecte pe scara larga au avut influente negative, cum ar fi deversarile de apa de la 

habitatele de peste si animale salbatice si au favorizat dependenta de reciclarea materialelor. In 

plus, costurile identificarii si tratarii noilor surse de apa au crescut in mod constant, in 

conditiile in care consumul mondial de apa a crescut de cel putin doua ori fata de rata de 
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crestere a populatiei in ultimul secol. 

 

Strategiile de eficientizare a apei au ca scop introducerea de noi tehnologii impreuna cu 

practici inovative de gospodarire in timpul furnizarii de servicii catre consumatori la un nivel 

mai performant. La nivelul guvernelor, al comunitatilor locale exista numeroase strategii si 

metode considerate optime de gospodarire a apei utilizate in lupta pentru eficientizarea 

consumului resurselor de apa. Intre acestea pot fi mentionate: optimizarea raportului 

conservare/eficienta; reducerea pierderilor in sistemul de alimentare; reglementari pentru apele 

uzate; audituri in cazul folosirii apelor subterane; exploatarea eficienta a apelor subterane; 

audituri pentru utilizarea apei la domiciliu si in institutii; programe de educatie publica. 

 

Un alt obiectiv important al politicilor urbane durabile il constituie adoptarea 

programelor publice de conservare a energiei. Acestea pot ajuta guvernele locale si cetatenii sa 

administreze atat costurile cu energia cat si producerea de emanatii nocive de dioxid de carbon 

care provoaca incalzirea globala. Astfel, un program adaptat pentru nevoile specifice ale 

comunitatii si care implica sprijinul considerabil al opiniei publice va oferi o multime de 

beneficii suplimentare, inclusiv conservarea energiei, banilor si resurselor, consolidarea 

economiei locale si crearea de locuri de munca. In ceea ce priveste educarea privind energia 

comunitara si participarea publica, se incurajeaza astfel dezvoltarea initiativei cetatenesti, 

cresterea increderii publice si sprijinirea planului respectiv. Educarea oamenilor de afaceri, a 

proprietarilor de locuinte, a administratorilor de cladiri, a consumatorilor in general, poate 

contribui la efortul comunitar in directia conservarii energiei. 

 

Totodata, incurajarea utilizarii echipamentelor de transport mai putin poluante trebuie 

sa constituie o preocupare permanenta a autoritatilor responsabile, in conditiile in care 

transporturile emit o serie de poluanti rezultati din arderea combustibililor.  

 

De asemenea, mijloacele de transport produc si efecte sonore, puternic nocive pentru 

aparatul auditiv si indirect, pentru intregul organism uman. In ultimii ani, dependenta de 

automobile a avut ca rezultat cresterea importurilor de petrol la acestea adaugandu-se costurile 

unei productivitati scazute, costul aglomerarii traficului, si alte costuri sociale ale transportului, 

cum ar fi accidente, decese cauzate de circulatie si poluarea aerului. In locul dependentei 

excesive de automobile, cerintele transportului de persoane in viitor vor fi satisfacute de o 
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combinatie de transport pe sine si cu biciclete, cele mai avansate tari in privinta sistemelor de 

transport biciclete/tren fiind Japonia si Olanda. 

 

In acelasi timp, fundamentarea dezvoltarii economice si sociale in spatiul urban avand 

la baza dezvoltarea durabila poate contribui la prevenirea transformarii in dezastre a actiunilor 

naturale.  

Avand in vedere ca procesele de proiectare, constructie si intretinere a cladirilor au un 

impact considerabil asupra mediului inconjurator si resurelor naturale, o politica de incurajare 

a constructiilor ecologice ar reduce semnificativ efectele negative in conditiile in care 

constructiile consuma impreuna o treime din toata energia mondiala consumata si doua treimi 

din electricitate. 

 

Totodata, durabilitatea comunitatii necesita o tranzitie de la expansiunea urbana 

necontrolata catre metodele de planificare a utilizarii terenurilor care creeaza si mentin in mod 

eficient infrastructura, asigura relatii stranse intre vecini si constiinta comunitatii si conserva 

sistemele naturale. Implicarea participarii comunitatii locale in dezvoltarea proiectelor publice 

de amenajare a localitatilor ar contribui la garantarea viabilitatii acestora, la reducerea aparitiei 

litigiilor legate de proprietatea asupra terenurilor si cladirilor, la reducerea costurilor si 

cresterea calitatii procesului de planificare accentuand rolul comunitatii in dezvoltarea urbana 

si a increderii in autoritatile publice. 

 

De asemenea, pe masura dezvoltarii economice si sociale, municipalitatile se confrunta 

si cu o serie de probleme legate de cresterea consumului de energie, a materiilor prime 

neregenerabile, poluarea excesiva, sporirea deseurilor ceea ce influenteaza ecosistemele la 

scara locala, regionala si mondiala si antreneaza o serie de costuri care afecteaza in egala 

masura bugetele locale, intreprinderile si locuitorii. Evolutia modelelor de consum si a 

preferintelor in materie de locuinte a determinat, in primul rand, disparitia spatiilor verzi atat in 

interiorul cat si in exteriorul orasului, afectand calitatea vietii locuitorilor. 

 

 In al doilea rand, concentrarea urbana a generat cresterea nevoilor de deplasare si 

implicit, a dependentei de autovehicule individuale ducand la aglomerari ale traficului, consum 

de combustibil sporit, poluare sonora. Acest fenomen este mai acut acolo unde activitatile 

cotidiene sunt puternic dispersate existand distante mari intre locul de munca, locuinta si 
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cumparaturi. Se impun asadar o serie de masuri referitoare la dezvoltarea transporturilor in 

comun, utilizarea bicicletei, utilizarea de tehnologii nepoluante. Totodata, izolatia termica 

precara a cladirilor constituie un factor important de supraconsum al energiei. Gestiunea 

defectuoasa a deseurilor contribuie la degradarea peisajelor, contaminarea apelor si solului sau 

raspandirea maladiilor.  

 

La toate acestea se mai adauga si alunecarile de teren, cutremurele, inundatiile, riscurile 

tehnologice legate de centralele nucleare. In acelasi timp, calitatea cladirilor si a infrastructurii 

necesita eforturi de protejare si conservare, de valorizare a patrimoniului cultural indeosebi in 

centrele istorice ale oraselor. 
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Capitolul III. Noţiuni introductive. Metodologie 

 

O acţiune „cetăţenească” nu se poate mulţumi să creeze bogăţii materiale, ea trebuie să 

contribuie la împlinirea personală a omului, pentru a fi fericit în „cetate”. 

  

Demersul strategic este o acţiune de prospectare. Ţinta prospectării este omul și, mai 

departe, rezultatele acţiunii sale.  

    Strategia este o politică publică. Politica publică se fundamentează printr-o prospectare 

strategică. Aceasta se realizează printr-o acţiune cetăţenească, a cărei ţintă este omul.   

 În faţa viitorului oamenii au de ales între patru atitudini: să se supună schimbărilor 

(pasivitate), să acţioneze în urgenţă când apar problemele (reactivitate), să se pregătească 

pentru schimbările dorite (preacţiune), să acţioneze pentru a provoca schimbările dorite 

(proactivitate).  

    Prospectarea este centrată pe cinci întrebări fundamentale pentru construcţia viitorului:  

- “cine sunt/suntem?” întrebarea prealabilă esenţială (Q0) – DOMENIUL IDENTITAR 

DECLANŞATOR 

- “ce se poate întâmpla?” întrebarea pe care este centrată prospectarea (Q1) –

DOMENIUL CERCETĂRII EXPLORATORII 

- “ce aş putea face?” întrebarea prin care prospectarea devine strategică (Q2) – 

DOMENIUL PROIECTULUI (1) - DEFINIREA CÂMPULUI PROIECTULUI 

TERITORIAL 

- “ce voi face?” întrebare a domeniului prospectării strategice (Q3) – DOMENIUL 

PROIECTULUI (2) – DECIZIA DESIGNULUI DE PROIECT 

- “cum voi face ce voi face?” întrebare a domeniului prospectării strategice (Q4) – 

DOMENIUL STRATEGIEI. 

Orice formă de predicţie este o impostură. Viitorul nu este scris. Viitorul este 

nedeterminabil şi deschis la o mare varietate de viitoruri posibile. Ghidul celor cinci noţiuni 

fundamentale ale prospectării strategice ca domeniu al viitorului indeterminabil: 

- Lumea se schimbă, dar problemele rămân aceleaşi. Este suficient să actualizăm cu 

datele cele mai recente un sistem pentru a regăsi cea mai mare parte a mecanismelor şi 

constatărilor anterioare. Există totuşi un element diferit: “totul se accelerează!” 
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- Viitorul este fructul hazardului, necesităţii şi al voinţei. Lumea reală este mult prea 

complexă pentru a putea spera că într-o zi, am putea pune într-o ecuaţie determinismul 

ei ascuns. Dar chiar şi dacă acest lucru ar fi posibil, incertitudinea inerentă a oricărui 

parametru al său, în special cel social, ar păstra o mare deschidere a imprevizibilului. 

Stabilirea evantaiului de viitoruri posibile prin metoda scenariilor permite însă 

identificarea unor parametri  care constituie variabilele-cheie în analiza de prospectare 

strategică. 

- Stop complicării inutile a complexităţii. Marile spirite, cu o gândire complexă,  au 

ştiut mai bine ca oricare alţii să găsească legi relativ simple pentru a înţelege universul. 

Nu vor exista niciodată modele perfecte, ci doar modele aproximative ale realităţii. 

Dintre două modele cel mai bun va fi întotdeauna cel care, pentru o aproximare 

acceptată, va reprezenta cel mai simplu datele de observare. Este însă dificil să faci 

simplu. 

- Să-ţi pui întrebările bune şi să nu accepţi ideile preconcepute. Adesea, justeţea 

întrebărilor în discuţie nu este pusă sub semnul întrebării şi majoritatea se precipită în 

căutarea iluzorie a răspunsurilor  (care pot să pară bune sau greşite şi care alimentează 

dezbateri sterile) la false întrebări ; nu există răspunsuri bune la întrebări greşite. Atunci 

cum să descoperim întrebările bune? În realitate există întotdeauna entităţi sau teritorii 

mai bine organizate şi mai eficiente. Întrebarea bună este cum să devii eficient cu 

resursele de care dispui? 

- De la anticipare la acţiune prin asumarea colectivă. Motivarea internă şi strategia 

externă sunt cele două obiective indisociabile care nu pot fi atinse separat. Prin 

asumarea colectivă trece reuşita oricărui proiect. Demersul  colectiv de prospectare 

concentrat  asupra analizei factorilor schimbării şi asupra evaluării inerţiilor mediului 

dau conţinut mobilizării şi permit asumarea colectivă a proiectului definit printr-un 

demers colectiv. 

 

Prospectarea strategică 

Prospectarea strategică este demersul, raţional şi holistic în acelaşi timp, care încearcă 

să te pregătească astăzi pentru mâine. Funcţiunea sa principală este de a identifica şi sintetiza 

riscurile sistemice şi de a oferi  viziuni temporale (scenarii) drept sprijin pentru deciziile 

strategice de întreprins. Prospectarea strategică angajează un individ sau un grup şi implică 

utilizarea unor resurse (naturale, antropice sau imateriale) mai mult sau mai puţin regenerabile 

11 
 



   
                      
                                                                                     
şi/sau valoroase pentru o lungă durată. Din această perspectivă prospectarea strategică 

dobândeşte o dublă funcţiune derivată: de reducere a incertitudinilor asupra viitorului şi de 

prioritizare sau legitimare a acţiunilor. Prospectarea strategică este un demers continuu care 

pentru a fi eficient  trebuie să fie periodic actualizat, fundamentat pe o succesiune de bază de 

date statistice care conduc la ajustări şi corecţii în timp.  Prospectarea strategică  se bazează pe 

trecut şi prezent pentru a scruta viitorul. Ori, permanent viitorul devine trecut/prezent.  

În funcţie de provocările  şi de nevoile strategice dintr-un moment specific, orizontul de 

timp al prospectării strategice poate fi termen scurt, termen mediu şi termen lung. Aceste 

noţiuni sunt relative şi din acest motiv în prospectarea strategică vorbim de : 

- Prospectare a prezentului care se realizează pe 2 la 5 ani 

- Prospectare a evoluţiei care se realizează pe 5 la 10 ani 

- Strategie (prospectare strategică) care se realizează pe 10 la 25 ani 

- Prospectare de domeniul futurologiei care se realizează pe perioade de peste 25 ani 

Punând anticiparea în serviciul acţiunii, prospectarea strategică se sprijină pe sinergiile 

potenţiale existente între prospectare şi strategie. Sinteza căutată între prospectare şi strategie se 

prezintă sub forma unei abordări integrate de planificare strategică prin metoda scenariilor. 

Bazându-se pe competenţele teritoriului şi ale entităţii promotoare a proiectului teritorial, 

obiectivul este de a propune orientări strategice şi acţiuni în funcţie de scenariile de evoluţie 

ale mediului în care acţionează entitatea. 

Un scenariu este un ansamblu sistemic  creat  prin imaginarea şi descrierea unei situaţii 

viitoare posibile şi de înlănţuire a evenimentelor care permit trecerea de la situaţia de origine la 

acea situaţie viitoare. Ipotezele care permit constituirea unui scenariu se bazează simultan pe 

cinci condiţii: pertinenţă, coerenţă, probabilitate, importanţă, transparenţă. 

Metodele prospectării strategice sunt: 

- Analiza structurală: se utilizează pentru identificarea întrebărilor cheie asupra viitorului 

- Analiza strategiilor actorilor: se utilizează pentru a pune în evidenţă influenţele între 

actori, evaluarea raportului de forţe între aceştia şi definirea provocărilor strategice  

- Analiza morfologică: se utilizează pentru prospectarea câmpului posibilului şi 

construirea scenariilor de mediu extern 

- Analiza multi-criterială: se utilizează pentru identificarea şi evaluarea opţiunilor 

strategice. 

Demersul de prospectare strategică prin metoda scenariilor  vizând  viitorul unui 

teritoriu este o ocazie unică pentru depăşirea constrângerilor şi contradicţiilor pe termen scurt şi 
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angajare refondatoare deplină pentru teritoriu la toate nivelurile. Concomitent are loc un proces 

de  conştientizare indispensabilă a necesităţii de schimbare a obişnuinţelor şi comportamentelor 

pentru a face faţă mutaţiilor/schimbărilor permanente din sistemul global. Din acest motiv 

prospectarea strategică ia din ce în ce mai des forma demersului colectiv ca o formă de 

mobilizare a conştiinţelor în faţa provocărilor mutaţiilor din mediul strategic extern. 

Utilitatea metodei scenariilor în prospectarea strategică este evidentă: stimularea 

imaginaţiei, reducerea incoerenţelor, crearea unui limbaj comun, structurarea unei reflexii 

colective, crearea premizelor asumării colective a proiectului rezultat. 

Elaborarea scenariilor ca element şi metodă centrale ale prospectării strategice 

teritoriale oferă mai multe avantaje: plecând de la o situaţie determinată, ele permit să se 

conştientizeze multitudinea viitorurilor posibile şi să se relativizeze astfel simpla acceptare a 

tendinţelor; ele obligă să se ţină cont de interdependenţa elementelor componente ale 

sistemului studiat; favorizează identificarea problemelor sau interdependenţelor ignorate sau, în 

mod voluntar, abandonate datorită controverselor. Un scenariu nu este realitatea viitoare, ci un 

mijloc de a ţi-l reprezenta în scopul eficientizării acţiunii în prezent prin prisma viitorurilor 

posibile şi/sau de dorit.  Metoda scenariilor vizează construirea unor reprezentări ale 

viitorurilor posibile şi a înlănţuirilor de acţiuni care conduc la viitorul ales. Se disting două 

tipuri de scenarii: scenarii exploratorii şi scenarii normative.  

Plecând de la o situaţie prezentă şi de la tendinţele cele mai importante, scenariile 

exploratorii descriu o suită de evenimente care conduc într-un mod logic către viitorul posibil. 

Scenariile exploratorii pot fi inerţiale, care se construiesc pe baza tendinţelor sistemului studiat 

şi scenarii contrastante care se situează la limitele extreme ale posibilului (cel mai favorabil, cel 

mai defavorabil). 

Scenariile normative sau de anticipaţie pleacă de la imaginea unui viitor de dorit şi 

descris plecând de la un ansamblu de obiective de realizat, construind apoi drumul, legând 

acest viitor de prezent. 

Elaborarea scenariilor se realizează în 5 faze.  

- Faza 1: Construirea bazei de date 

- Faza 2: Evaluarea tendinţelor de evoluţie ale sistemului şi reducerea incertitudinii 

- Faza 3: Elaborarea propriu-zisă a scenariilor 

- Faza 4: Alegerea strategică 

- Faza 5: Planul de acţiune 

Pentru a ajunge la definirea problemei are loc o fază preliminară – diagnosticul 
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strategic. El se realizează pe două paliere: intern şi extern. Obiectivul diagnosticului intern este 

cunoaşterea punctelor tari şi slabe, la toate nivelurile arborelui competenţelor, pentru cele 5 

resurse fundamentale: umane, financiare (buget), tehnice (PUG, PUZ, PATZ), productive 

(infrastructura pentru servicii publice) şi comerciale (marketing teritorial). Obiectivul 

diagnosticului extern vizează evaluarea ameninţărilor şi oportunităţilor care provin din mediul 

strategic al entităţii.  

Analiza structurală (FAZA 1) este metoda cea mai uzuală a primei faze a procesului şi 

se compune din 3 etape succesive: definirea variabilelor, descrierea relaţiilor între variabile şi 

identificarea variabilelor cheie. Această analiză/fază se realizează în cadrul unei prime runde 

de grup/grupuri de lucru. Experienţa arată că o listă de variabile nu este mai mare de 70-80 

de variabile, iar o medie este de circa 30-40 de variabile. Materialele de lucru ale acestei etape 

sunt: analiza SWOT preliminară, raportul privind dinamica investiţiilor şi axele amenajării 

teritoriului local şi / sau metropolitan (evaluarea posibilităţilor maximale de valorificare a 

teritoriului din care sunt alese axele strategice ca prioritizare strategică şi proiectele ca 

prioritizare a acţiunii).  

Analiza SWOT preliminară se realizează cumulat din 3 surse: SWOT-urile 

documentelor strategice (Strategie Locală, PIDU, Strategie Judeţeană, PATJ), disfuncţiile 

definite în PUG şi studiile de cercetare cantitative şi calitative (ca agendă publică pentru un 

ciclu de politici publice). 

Se disting 5 tipuri de variabile: variabile de intrare (sunt foarte influente şi puţin 

dependente – aceste variabile fac obiectul prioritar al acţiunii), variabilele tip reţea (sunt foarte 

influente şi foarte dependente – sunt instabile, acţiunea asupra lor va avea repercursiuni asupra 

celorlalte variabile şi o reacţie asupra lor, modificând profund dinamica globală a sistemului), 

variabile tip rezultat (sunt puţin influente şi foarte dependente – evoluţia lor se explică prin 

impactul provenit de la celelalte variabile, în special cele de intrare şi cele tip reţea), variabile 

de exclus (sunt puţin influente şi puţin dependente – ele reprezintă inerţii şi nu modifică 

dinamica sistemului, excluderea lor poate fi avută în vedere dacă nu are consecinţe asupra 

analizei) şi variabile pluton (sunt cele insuficient caracterizate în termeni de influenţă sau 

dependenţă, în consecinţă nu poate fi trasă o concluzie asupra rolului lor în sistem). 

Analiza strategiei actorilor (FAZA 2) este metoda cea mai uzuală a celei de a doua faze 

a procesului şi se compune din 7 etape. Aceasta este o analiză de punere în evidenţă a factorilor 

ce ar putea defini provocările strategice din teritoriu. Această analiză se realizează în cadrul 

unei runde secunde de grup de lucru şi/sau este realizată de experţi:  
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1. Tabloul strategiilor/ opţiunilor actorilor locali (primele 2-3 opţiuni şi/sau viziune) 

2. Raportul de forţe între actori 

3. Obiectivele de convergenţă şi divergenţă între actori 

4. Evaluarea poziţionării actorilor în cadrul sistemului 

5. Ierarhizarea priorităţilor/obiectivelor 

6. Evaluarea integrativă relaţională la nivelul sistemului, evaluarea strategice pentru 

alegerea strategică.posibilităţilor de realizare a alianţelor locale (cluster, filieră, etc.) 

7. Recomandări/ formulări  

Analiza morfologică (FAZA 3) este metoda cea mai uzuală a celei de a treia faze a 

procesului şi vizează explorarea de manieră sistemică a viitorurilor posibile plecând de la 

studiul tuturor combinărilor rezultate din descompunerea datelor sistemului. Aceasta se 

realizează în 2 etape: descompunerea sistemului studiat în  subsisteme (gruparea variabilelor în 

subsisteme pentru a compune scenarii parţiale), reducerea spaţiului iniţial într-un subspaţiu util 

prin introducerea unor constrângeri de excludere şi criterii de selecţie de la care combinaţiile 

pertinente pot fi examinate. Aceasta se realizează într-o ultimă rundă de grup/ grupuri de 

lucru. În această rundă se fac alegerile strategice definitorii care se vor materializa/formaliza în 

FAZA 4. 

În concluzie, pentru a trece de la anticipare la acţiune, sunt necesare mai multe etape:  

- trecerea de la ipoteze de evoluţie a teritoriului la ipoteze de construcţie a teritoriului 

- alegerea dintre viitorurile posibile a unui viitor de dorit, care va constitui fundamentul 

acţiunii publice 

- formalizarea înlănţuirii între viitorul dorit şi prezent pentru definirea mizelor majore 

legate de această evoluţie 

- elaborarea orientărilor şi proiectelor strategice 

- alegerile strategice urmate de luarea deciziilor care să conducă la acţiune 

- evaluarea demersului 

Noile problematici teritoriale prin prisma provocărilor din Strategia EUROPA 2020 

sunt: gradul de ocupare a forţei de muncă, provocările în domeniul mediului şi dezvoltării 

durabile, provocările energetice, provocările în domeniul funciar pe termen lung, noile forme 

de migrare a populaţiilor, mobilitate pe termen lung şi incidenţa asupra sistemelor de transport, 

cunoştinţele şi analizele asupra fenomenelor de concentrare metropolitană. O parte din aceste 

subiecte trebuie să fie tratate la nivel regional sau judeţean, prin cooperare, spre exemplu 

dezvoltarea sectoarelor de activitate legate de valorizarea şi protecţia mediului.  

15 
 



   
                      
                                                                                     

Din perspectivele analizei ciclului de politici publice, cu menţiunea că prima etapă a 

ipotezelor de evoluţie a teritoriului se face în baza agendei publice, cele 3 elemente 

fundamentale ale prospectării strategice sunt: ANTICIPAREA (Cartea albastră), ASUMAREA 

(Cartea galbenă), ACŢIUNEA (Cartea verde). 

Cheile excelenţei teritoriale în contextul Strategiei Europa 2020: 

- Inovare în contextul competitivităţii – întotdeauna sunt puse în discuţie cele două variante: a 

valoriza, a inova; inovarea în contextul competitivităţii reprezintă sinergia acestor două 

variante 

- Europa către o societate bazată pe proiecte – în noua strategie a fost introdusă din experienţa 

franceză noţiunea de teritoriu de proiect (ITI, CLLD, Poli de creştere, Poli de dezvoltare, Zonă 

Metropolitană etc.) 

- Creşterea sustenabilă bazată pe economia locală 

- Guvernanţii anticipează, guvernaţii asumă pentru că înţeleg – guvernanţa o nouă abordare 

- Politicile de succes sunt bazate pe o diferenţierea competiţională fundamentată pe 

specificitate locală 

- Dezvoltarea durabilă este o politică a inovării 

- Orice demers strategic este o chestiune de sens bazată pe principiul recunoaşterii mutuale 

 Prospectarea strategică în forma prezentată mai sus a fundamentat foaia de parcurs 

pentru realizarea strategiei. 
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Capitolul IV.  Analiza situatiei existente    

1. Dezvoltare urbana 

1.1. Date geografice 

Orasul Negresti-Oas este cea de-a treia localitate urbana ca marime din Judetul Satu-

Mare, dupa Municipiile Satu Mare si Carei, fiind centru traditional al zonei istorice si 

etnografice din nordul acestui judet, cunoscuta ca si ”Tara Oasului”, un areal preponderent 

rural. Negresti-Oas este situat in extremitatea nord-estica a judetului Satu Mare, fiind centrul 

economic si administrativ al zonei geografice si etnografice a “Tarii Oasului”. Situat pe cursul 

superior al paraului Talna Mare, afluent al raului Tur, la o altitudine medie de 265 metri, orasul 

Negresti-Oas se invecineaza la sud cu comuna Vama, la nord cu Certeze si la nord-vest cu 

comuna Bixad. 

 

 

Orașul Negresti-Oas este asezat in extremitatea nord-estica a judetului Satu Mare (fig.2), 
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la o distanta aproximativ egala (50-55 km) fata de centrele urbane de rang superior: Baia Mare, 

Satu Mare si Sighetu-Marmatiei. Desi se afla la o distanta de doar 25 de km de granita cu 

Ucraina, cele mai apropiate puncte de trecere a frontierei se afla la peste 50 km (Sighetu 

Marmatiei si Halmeu). Cu toate acestea, avantajul acestei pozitionarii in zona de granita este 

posibilitatea de a dezvolta proiecte in comun cu tarile invecinate si accesarea de finantari 

nerambursabile din Programele de Cooperare Teritoriala Europene. De asemenea, trebuie 

mentionat ca orasul se afla in zona centrala a continentului european, o pozitie geostrategica 

importanta in contextul integrarii europene a fostelor state din C.S.I. (In special Ucraina). 

 

Orasul beneficiaza de o asezare geografica avantajata de relativa apropiere de orasele 

Satu Mare (50 km) si Baia Mare (45 km), localitati in care se poate ajunge cu mijloace de 

transport auto, feroviar şi aerian, aceste orase avand aeroporturi operationale. 

De asemenea, Negrestiul este asezat la doar 400 km de Budapesta si se considera oraa de 

tranzit pentru cei care vin dinspre Ungaria prin Vama Petea spre binecunoscutele zone turistice 

ale Maramuresului istoric si din Nordul Moldovei. In oras se poate ajunge pe DN 19 din Satu 

Mare, Baia Mare si Sighetul Marmatiei, pe DC 11 din Tur, pe DJ 109 din Bixad si pe drumul 

DC 75 din zona turistica  Luna Ses. Distantele dintre Negresti Oas si cele mai importante 
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centre urbane ale Romaniei si cele mai apropiate capitale europene sunt: 

 

Orase 
Distanta – 

km - 

Durata 

-h- 

Satu Mare 
50,18 

 

0,55 

Satu Mare – Aeroport 51,60 1,15 

Sighetu Marmaţiei 52,10 1,05 

Halmeu ( punct de frontiera cu Ucraina) 43,85 0,54 

Urziceni ( punct de frontiera cu Ungaria) 91,90 1,40 

Petea( punct de frontiera cu Ungaria) 60,10 1,10 

Cluj Napoca 211,30 4,05 

Cluj Napoca - Aeroport 208,00 3,50 

Zalău  136,08 2,40 

Baia Mare 49,90 1,00 

Baia Mare - Aeroport 46,30 0,50 

Oradea 176,98 3,30 

Oradea - Aeroport 182,10 3,45 

Bucureşti 675,34 12,56 

Bucureşti - Aeroport 614,50 11,40 

Budapesta 382,10 5,00 

Viena 629,21 7,15 

Kiev 886,90 17,05 

 

Clima oraşului Negreşti Oaş este temperat continentală cu temperaturi medii de 180 – 

190 grade vara şi temperaturi cuprinse Intre -120 şi 30 iarna, volumul precipitaţiilor In această 

zonă sunt cuprinse Intre 900 – 950 mm/m2. 

 

Reţeaua hidrografică care 

impânzeşte oraşul este formată din râul Tur, 

pârâul Tâlna Mare şi pârăul Valea Albă. 

Râul Tur este un afluent al râului Tisa. Râul 
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se formează In munţii Oaş la confluenţa braţelor Gorova şi Turişor. Râul Tur străbate Câmpia 

de Vest, curge pe linia frontierei dintre Ucraina si România si se varsă apoi in Tisa pe teritoriul 

Ungariei. Pe o portiune de 1,1 km râul marcheaza frontiera româno-ungară, iar pe un segment 

de 5,2 km urmeaza cursul frontierei româno-ucrainene. 

Coeficientul seismic din zona conform Normativ P100 – 92 inregistreaza valori 

cuprinse intre 0,08 si 0,12. 

Deși este atestata documentar din secolul al XIII-lea și s-a dezvoltat continuu, 

localitatea a primit statutul de oraș doar in anul 1964, in componenta acestuia intrând orașul 

propriu-zis, satul Tur și catunul Luna, actualmente alipite de oraș și devenite cartiere ale 

acestuia. Pentru o scurta perioada de timp, in anii 50, Negreștiul a avut statutul de reședinta a 

raionului Oaș. 

                 

În conformitate cu Planul de 

Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) 

– Sectiunea a IV-a ”Reteaua de localitati”, 

orașul Negrești-Oaș intra in categoria 

localitatilor de rangul III. În baza H.G. nr. 

998/2008, orașul Negrești-Oaș a fost inclus in 

categoria centrelor urbane care pot accesa 

fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de 

transport, a celei economice și sociale din 

Fondul European pentru Dezvoltare 

Regionala, prin Programul Operational 

Regional 2014-2020, pre-conditia pentru 

accesare fiind elaborarea unui Plan Integrat de 

Dezvoltare Urbana (P.I.D.U.) Are acces direct 

la un drum naţional sau judeţean, legături facile cu localităţile din zona de influenţă, funcţiuni 

economice din toate sectoarele, nivel de dotare-echipare care cuprinde: primărie, învăţământ 

liceal, spital general, magazine universale, hotel de două stele cu minimum 50 de locuri, săli de 

sport, serviciu de protecţie a mediului, sistem de alimentare cu apă şi canalizare, lăcaş de cult, 

autogară eventual gară, poştă etc. Acest plan a fost elaborat, cu ajutorul unui consultant selectat 

prin procedura de achizitie publica, orașul accesând fonduri pentru 4 proiecte prioritare de 
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dezvoltare urbana ale localitatii. 

 

 
 

Deși orașul intra in categoria localitatilor urbane mici (sub 20.000 de locuitori), prin 

prisma functiunilor complexe pe care le detine, acesta joaca rolul de centru polarizator al zonei 

rurale de nord-est a Judetului Satu-Mare (cunoscuta ca ”Tara Oașului”), in zona sa de 

polarizare/influenta maxima fiind incluse comunele Bixad, Camârzana, Certeze, Orașu Nou, 

Racșa, Târșolt și Vama, cu o populatie totala de 27.356 de locuitori la RGPL 2011 (rezultate 

preliminare). Prin urmare, zona deservita de orașul Negrești-Oaș are o populatie totala de 

37.237 de locuitori (inclusiv populatia orașului propriu-zis), ceea ce reprezinta 11,3% din 

populatia totala a Judetului Satu-Mare. 
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In prezent, teritoriul administrativ al orașului este de 13.011 hectare (130,11 kmp), ceea 

ce reprezinta 2,9% din suprafata totala a Judetului Satu-Mare, fiind una dintre cele mai extinse 

așezari din acest judet, prin prisma extinderii acesteia in zona montana. Din suprafata totala, 

conform Bilantului Teritorial al noului Plan Urbanistic General al orasului, aprobat in 2012, 

6.582,93 ha au destinatie agricola (50,6% din total), 6.156,06 ha sunt paduri, 68,20 ha sunt ape, 

68,20 ha sunt drumuri, 103,33 ha sunt curți și construcții, iar 32,28 ha sunt terenuri 

neproductive. 

Conform Bilanțului Teritorial Existent din noul Plan Urbanistic General al orașului 

Nergrești Oaș, aprobat ”n anul 2012, suprafața intravilană este de 1.889,48 de hectare, dintre 

care 1.219,82 ha sunt ocupate de locuințe și funcțiuni complementare (64,6% din total), 66,12 

ha (3,5%) de unități industriale și depozite, 3,5 ha (0,2%) de construcții agro-zootehnice, 29,06 

ha (1,5%) de instituții și servicii publice, 93,10 ha (4,9%) de căi de comunicații, 338,50 ha 

(17,9%) de spații verzi, de protecție, de sport și agrement, 14,5 ha (0,8%) de ape, 10,91 ha 

(0,6%) de construcții tehnico-edilitare, 7,12 ha (0,4%) de depozite de deșeuri și cimitire, iar 

106,85 ha reprezintă terenuri cu altă destinație. 
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Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de Date TEMPO online,2016. 
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 1.2. Profilul demografic 

Din punct de vedere al evolutiei demografice, Institutul Național de Statistică estima ca 

in anul  2015 populația stabilă a orașului Negrești-Oaș a fost de 16.892 de locuitori, dintre care 

8.303 de sex masculin și 8.589 de sex feminin. Aceștia reprezintă 3,9% din populația totală a 

Județului Satu-Mare și plasează localitatea in categoria orașelor mici, in context național. 

Orasul Negresti-Oas se situeaza pe locul 3 din punct de vedere al numarului de locuitori 

din Judetul Satu-Mare, pe primul loc fiind Municipiul Satu Mare cu 122.842 de locuitori, iar pe 

pozitia a doua situandu-se Municipiul Carei cu 24.660 de locuitori, conform datelor Institutului 

National de Statistica din 2015. 

Populatia orasului a inregistrat cresteri continue ale populatiei pana in anul 1992, cand a 

atins valoare maxima de 17.292 de persoane, dupa care a intrat pe un trend usor descendent, 

care continua si in prezent.  

In perioada 1992-2015 s-a inregistrat o  scadere usoara in randul populatiei orasului cu 

aproximativ 400 de persoane, scaderea mai semficativa fiind in radul persoanele de sex 

masculin (377 persoane) fata de persoanele de sex feminine (23 de persoane). In acelas 

interval, populatia Judetului Satu-Mare a inregistrat o scadere a populatie cu 19.509 persoane 

in 2015 (390.907 persoane) fata de 1992 (394.600 persoane). 

 

Evolutia populatiei stabile a Orasului Negresti-Oas, in perioada 1992-2015 (estimari). 

 
 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de Date TEMPO online 2016. 

 

2015 2011 2002 1992

Populatie 16.892 16.938 16.871 17.292
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Feminin 8.589 8.576 8.494 8.612
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Trebuie mentionat faptul ca datele mentionate mai sus sunt estimari ale Institutului 

National de Statistica, conform Recensamantului din 2011, date care se gasesc si in “Baza de 

date online, TEMPO 2015”. 

Fata de precedentul recensamant, cel din 2002, populatia orasului Negresti-Oas, a 

scazut foarte putin, diferenta mai mare fiind fata de recensamantul din 1992, cand s-a 

inregistrat cel mai mare numar de locuitori din istoria orasului (17.292).  

Din perspectiva structurii entice a populatiei, peste 94% dintre locuitori sunt romani, 

3% magiari, 2% rromi, iar 1% sunt de alta etnie sau nu au dorit sa si-o declare. Din totalul 

locuitorilor 96% dintre locuitori vorbesc limba romana, 3% limba magheara, in timp ce restul 

nu si-au declarant limba maternal. 

 

Structura etnica a locuitorilor orasului Negresti Oas, la Recensamantul General al 

Populatiei si Locuintelor din 2011.  

 

 

Sursa : Direcția Județeană de Statistică Satu-Mare. Rezultatele provizorii ale RGPL 2011 

In ceea ce priveste apartenenta religioasa, 71,2% dintre locuitorii orasului s-au declarat 

ortodocsi, 4,6% penticostali, 3,6% romano-catolici, 3,4% greco-catolici, 1,7% reformati. Exista 

insa si comunitatii importante ale martorilor lui Iehova, adventisiti de ziua a-7-a, baptisiti, etc., 

care totalizeaza 12,8% din populatie. De asemenea 2,8% dintra locuitori au declarat ca sunt 

atei, nu au religie sau nu au dorit sa si-o declare. 
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Structura Confesionala a locuitorilor orasului Negresti-Oas, la Recensamantul General 

al Populatiei si Locuintelor din 2011. 

 
Sursa : Direcția Județeană de Statistică Satu-Mare. Rezultatele provizorii ale RGPL 2011 

 

Conform statisticilor INS pe 2015, din totalul populatiei de 16.892 de locuitori, 13,3% 

reprezinta copii cu varsta intre 0-14 ani, 71% de adulti (15-59 de ani) si 11,8% batrani (60 de 

ani si peste). Comparativ cu media judeteana, regionala si nationala, ponderea populatiei 

varstnice si a celei tinere din totalul populatiei orasului Negresti-Oas sunt semnificativ mai 

reduse, iar cea a populatiei adulte mai ridicata, indicand faptul ca exista resurse semnificative 

de forta de munca. 

 

                                       Structura populației pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2015 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de Data TEMPO online 2015. 
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In intervalul 1992-2015, ponderea populatiei tinere s-a redus substantial, de la 30% la 

13,3%, pe fondul reducerii dramatice a natalitaii, iar cea a varstnicilor a crescut de la 7,5% la 

15,7%. Comparativ cu alte localitati, in ceea ce priveste procesul de imbatranire a populatiei, 

acesta este mai redus fata de alte zone. 

 

Ponderea ridicata a populatiei de varsta adulta (15-59 de ani) din localitate este 

rezultatul ratei foarte ridicate a natalitatii din ultimii 70-80 de ani, insa aceasta grupa de varsta 

este cea mai afectata de fenomenul migratiei externe. In perioada postcomunista dinamica 

principalilor indicatori demografici de la nivelul localitatii au inregistrat o scadere dramatica a 

natalitaii, concomitant cu mentinerea mortalitaii la un nivel aproximativ contant.  

 

 Chiar daca deficitul natural din ultimii ani a inregistrat valori scazute, acesta nu a 

contribuit semnificativ la scaderea populatiei, care mai degraba poate fi pusa, pe seama 

migratiei masive externe a populatiei, din ultimii ani. 

 

Evolutia Natalitatii si Mortalitaii din orasul Negresti Oas, in perioada 2002-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de Date, TEMPO online, 2015. 

 

O cauza a natalitatii foarte scazute, din localitate, o reprezinta migratia masiva a 

populatiei tinere, din grupele de varsta 20-39 de ani, precum si prin fenomenul de amanare a 

nasterii, din ratiuni economice. Pe de alta parte, rata scazuta a mortalitaii este rezultatul 

ponderii mai scazute a populatiei varstnice, dar si a cresterii sperantei de viata. 

In perioada 1990-1994 rata mortalitaii infantile din zona Negresti-Oas era una din cele 

mai ridicate din tara, cu o valoare de 23,7%, in ultimii ani aceasta a scazut la valori similar cu 

cele inregistrate la nivel national. 
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Evoluția numărului de căsătorii și divorțuri din orașul Negrești-Oaș, In perioada 2002-

2014. 

 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de Date, TEMPO online, 2015. 

 

Rata nuptialitatii se mentine la un nivel ridicat, chiar daca este intr-o continua scadere, 

in 2012 inregistrandu-se cea mai mica media la nivelul orasului, dar mult mai ridicata fata de 

media nationala, regionala si judeteana. Rata mai ridicata a nuptialitatii de la nivelul localitatii 

poate fi pusa pe seama ponderii ridicate a populatiei tinere cu domiciliul in localitate 

(generatiile nascute in anii 70-80). Cu toate acestea, marea majoritate a cuplurilor nou-formate 

nu raman in localitate, ci prefera sa plece sa lucreze in strainatate. 

In ceea ce priveste rata divortialitatii, acesata se afla intr-o continua scadere, dar putin 

mai ridicata fata de media judeteana, regionala si nationala. Amplificarea acestui fenomen dupa 

1900 poate fi pusa pe seama mai multor factori socio-economici, precum dificultatile 

economice, destramarea familiilor prin migratia externa, schimbarea mentalitatii, etc. 

 

Conform ultimelor date calitative disponibile sunt cele de la Recensamantul General al 

Populatiei si Locuintelor din 2002, reflecta faptul ca doar 4,7% dintre locuitorii orasului aveau 

studii superioare (media judeteana fiind de 4,4%), cei mai multi dintre acestia (66,2%) 
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absolvind invatamant secundar (liceu sau scoala profesionala), respective primar (21,7%). Prin 

urmare, putem afirma ca nivelul de instruire a populatiei din localitate este nesatisfacator si 

neadaptat la cerintele unei economii bazate pe cunoastere. 

 

Structura populației orașului Negrești-Oaș, după nivelul de instruire, In 2002. 

Sursa : Institutul Național de Statistică. Rezultatele finale ale RGPL 2002 
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1.3. Fondul locativ 

 

Conform estimărilor Institutului Național de Statistică, la nivelul orașului Negrești-Oaș 

existau, la finalul anului 2014, 6.413 de locuințe, dintre care 31 in proprietate publica (1,2%) și 

6.382 in proprietate privată (98,8%). Față de anul 1990, se constată o dinamică foarte 

accentuată a fondului de locuințe, numărul acestora crescând cu 2.089 (+49,2%), pe fondul 

construcției de noi locuințe private. Numărul locuințelor aflate In proprietate publică a scăzut 

Insă de la 158 la 31, din cauza fondurilor reduse alocate pentru construcția de locuințe sociale 

și pentru tineri. In ultimii 5 ani, in oraș s-a construit doar un bloc cu 43 de locuințe, In regim de 

Inchiriere, prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.). 

 

 

Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2014. 

 

Cele 6.413 de locuințe din localitate aveau, in 2014, o suprafața locuibilă totală de 

423891de mp de arie desfășurată, in creștere cu 160,8% față de anul 1990. Prin urmare, 

suprafața locuibilă medie a unei locuințe a ajuns la 57,7 mp, față de doar 33 mp in 1990. 

Acesta este rezultatul construcției de noi locuințe moderne, cu spații generoase, precum și a 

extinderii celor existente. Spre comparație, la nivel județean, locuințele au in medie 42,3 mp, 

la nivel regional 40,3 mp, iar media națională este de 39,4 mp arie desfășurată. 
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2014 

 

Fiecare locuitor al orașului dispunea In medie, In anul 2011, de 24,3 mp de arie 

locuibilă, mult peste județeană (16,5 mp), regională (16,1 mp) și națională (15,6 mp). 

In perioada 1990-2011, numărul total de locuințe construite In localitate a fost de 

1.724, dintre care 371 din fonduri publice (21,5% din total) și 1.353 din fonduri private 

(78,5%). Locuințele noi construite In localitate au reprezentat 12,2% din totalul locuințelor 

construite In Județul Satu-Mare In perioada analizată, orașul fiind cel mai dinamic din județ 

din punct de vedere imobiliar. Numărul mare de locuințe noi din ultimele două decenii a fost 

susținută preponderent de remiterile de bani ale localnicilor care lucrează in străinătate. 
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Rezultatele preliminare ale Recensământului General al Populației și Locuințelor din 

2011 indică faptul că 77,8% dintre locuințele din oraș dispun de alimentare cu apă, 75,9% de 

canalizare, 90,6% de instalație electrică, iar 30,5% de incălzire centrală.  
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1.4. Structura urbana 

Din punct de vedere al țesutului urban, orașul are o zonă centrală, bine conturată, care 

concentrează toate funcțiunile importante din oraș (Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş, 

Policlinica, Poşta, Biblioteca orăşenească, Trezoreria, Poliţia, Primăria, Administraţia 

Finanţelor Publice, Parohia Reformată, Liceul Teoretic, Parchetul, Judecătoria, școli și 

grădinițe, bănci, unități comerciale, parcul central, etc.), precum și zona blocurilor de 

locuințe, de-a lungul principalei străzi din oraș - Str. Victoriei (DN 19), care străbate orașul de 

la nord la sud. Restul străzilor sunt dispuse preponderent perpendicular pe această stradă, 

fiind paralele cu raul Tur, care imparte orașul in două. 

 
 

            Centrul Multicultural Negrești-Oaș va fi construit în centrul orașului, pe terenul deținut 

de Primărie, după un proiect inovator, care să devină un simbol al capitalei Țării Oașului la 

împlinirea a 50 de ani de când a primit statutul de oraș. „Licitaţia a fost deja lansată şi va fi 

încheiată în curând, astfel că vom putea începe construcţia obiectivului, ştiut fiind că 

negreştenii aşteaptă acest lucru de foarte mult timp” a mai declarat primarul Aurelia Fedorca. 
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Potrivit proiectului, Centrul Multicultural Negrești-Oaș va cuprinde o sală de spectacole 

și teatru, bibliotecă, cinematograf, galerie pentru expoziții, parcare subterană şi altele. Piatra de 

temelie va fi pusă în primăvara acestui an, urmând ca investiţia să fie finalizată în luna 

decembrie a anului 2016. Cei peste 14 milioane lei, banii necesari pentru construirea Casei de 

Cultură din Negreşti Oaş, sunt asiguraţi prin Compania Naţională de Investiţii. 

 

Zona industrială este amplasată in zona de sud-vest a orașului, intre DN 19 (Str. 
35 

 



   
                      
                                                                                     
Victoriei) și Calea Ferată Satu-Mare – Bixad. Aici funcționează și gara orașului, care dispune 

și de infrastructură pentru manipularea mărfurilor transportate pe cale ferată. ën prezent, 

infrastructura industrială construită in perioada comunistă este doar parțial utilizată de diferite 

companii private și este relativ uzată fizic și moral. 

 

Densitatea locuirii este foarte ridicată in zona centrală a orașului și scade concentric 

către marginea orașului, in pofida construcției unui număr mare de locuințe individuale (vile) 

și in zonele periferice. 
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2. Infrastructura 

2.1. Infrastructura de transport 

2.1.1. Transportul rutier. Transportul in comun. 

Accesul rutier in orașul Negrești-Oaș se face prin DN 19, un drum național principal 

care face legătura intre Oradea, Satu-Mare și Sighetu-Marmației. De asemenea, acest drum 

asigură accesul la DN 1C (E 81), care face legătura intre Satu Mare și Baia Mare. 

Importanța strategică a acestui drum constă și din faptul că face legătura intre partea de est 

și de nord a țării (prin Pasul Prislop) către granița romano-maghiară (Vama Petea) in pofida 

importanței acest drum național, acesta nu a beneficiat de lucrări de reabilitare, ci doar de 

intreținere, fiind intr-o stare tehnică proastă. 
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Legătura cu localitățile rurale invecinate din Țara Oașului se realizează prin drumurile 

județene DJ 109L, care leagă orașul de comunele Bixad, Călinești-Oaș, Gherța Mică, Turț, 

Halmeu și cu granița româno-ucraineană. Acest drum a beneficiat de lucrări ample de 

reabilitare, prin intermediul unui proiect co-finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (F.E.D.R.), prin Programul Operațional Regional 2007-2013, in valoare totală de 

60,5 mil. Lei. 

De asemenea, prin cartierul Tur trece și DJ 197, care asigură legătura cu comunele 

Vama (joncțiune cu DN 19) și Călinești-Oaș, trecând inclusiv prin zona de agrement Valea 

Măriei. Acest drum a fost parțial modernizat (2 km) in anul 2012, cu finanțare de la bugetul 

Consiliului Județean Satu Mare, in cuantum de 0,8 mil. Lei. 

Deși nu străbate teritoriul administrativ al orașului, DJ 109L are o importanță 

deosebită pentru localitate, asigurând legătură rapidă cu orașul Seini și Municipiul Baia 

Mare. Și acest drum a fost modernizat pe o lungime de 4,8 km, printr-o finanțare de 3,8 mil. 

Lei, asigurată de Consiliul Județean Satu Mare. De asemenea, DJ 109K, care asigură 

legătura cu comunele Cămârzana și Târșolț, a fost modernizat in 2012 pe o lungime de 5,2 

km, lucrări in valoare de 2,5 mil.lei. Prin urmare, putem concluziona că legăturile rutiere 

dintre oraș și comunele din Țara Oașului sunt satisfăcătoare. 
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Transportul interurban este asigurat de operatori privați, existând curse regulate către 

următoarele localități : 

- Livada - Satu Mare (11 curse/zi) – operator S.C. AUTO REFLEX S.R.L. ;  

- Boinești - Târșolț (3 curse/zi) – operator S.C. VLAD TRANS S.R.L. ; 

- Bixad – Cămârzana (3 curse/zi) – operator S.C. FLORIN PROD S.R.L. ;  

- Certeze – Huta (4 curse/zi) – operator S.C. COPIL TRANS S.R.L. ;  

- Baia Mare (2 curse/zi) – operator S.C. AZUR TC S.A. ; 

- Bixad (5 curse/zi) – operator S.C. AUTO REFLEX S.R.L. ; 

 

De asemenea, compania CHRISTIAN TRANSFERS S.R.L. operează zilnic două 

curse internaționale către Budapesta. La acestea se adaugă curse regulate către alte destinații 

din Europa, cererea fiind ridicată, in contextul numărului mare de localnici care lucrează in 

străinătate. 

La nivelul anului 2014, la nivelul orașului Negrești-Oaș existau 48 km de străzi 

orășenești, in creștere față de anul 1990 (39 km), ca urmare a extinderii tramei stradale in 

noile zone rezidențiale ale orașului. Dintre acestea, doar 18 km (31,6% din total) erau străzi 

modernizate, restul de 39 km fiind doar pietruite sau de pământ. Cu toate acestea, in 

comparație cu anul 1990, lungimea străzilor modernizate s-a dublat. 
39 

 



   
                      
                                                                                     

 
Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2014 

 

 
 

Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2014 

 

Conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al orașului, situaţia fizică a străzilor 

care se dezvoltă perpendicular şi cele care asigură legătura paralelă cu artera principală, sunt 

necorespunzătoare prezentând probleme tehnice cum ar fi: 
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> capacitatea portantă existentă nu satisface cerinţele traficului rutier; 

> circulaţia necontrolată sau staţionarea pe carosabil a apelor; 

> colectarea şi evacuarea apelor meteorice de pe platformă şi din zona străzilor nu 

este rezolvată; 

> gurile de scurgere sunt infundate şi insuficiente; 

> podeţele de acces la proprietăţi sunt necorespunzătoare, iar trotuarele nu 

sunt amenajate. 

Starea tehnică a străzilor studiate au un impact negativ asupra accesului direct la reţeaua de 

străzi a oraşului, produce nervozitate, consum sporit de energie şi oboseşte utilizatorii. 

In prezent, in oraș există aproximativ 5.000 de autoturisme, la care se adaugă traficul 

zilnic de pe DN 19, care străbate orașul de la nord la sud, precum și fluxul de mașini din 

perioada de vară, cand persoanele care lucrează in străinătate se află in concediu in orașul 

natal. In aceste perioade, se produce o congestionare a traficului mai ales in zona centrală a 

orașului – Str. Victoriei. 

In lipsa unei variante de ocolire a orașului, transportul greu din localitate este 

direcționat, in prezent, pe traseul Str. Turului – Str. Moților – Str. Ion Creangă, paralel cu 

centrul orașului, insă acesta străbate o zonă cu o densitate ridicată a locuirii. 

In prezent, in cadrul unui proiect finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (F.E.D.R.), prin Programul Operațional Regional 2007-2013, in cadrul unui 

contract de lucrări de 8,1 mil. Lei fără T.V.A., se derulează lucrări de modernizare a 6 străzi 

din localitate, respectiv : Vrăticel, Unirii, Cornetului, Oaşului, Valea Cerbului şi Morii. 

Lucrările au demarat deja și vor fi finalizate in anul 2014. 

De asemenea, drumul de acces la zona turistică Luna-Șes (DC 75) a fost modernizat 

pe o lungime de 8,4 km, urmare a unei investiții de 15 mil. lei, cu finanțare de la bugetul 

local, al Consiliului Județean și din fonduri guvernamentale. De asemenea, lucrări de 

modernizare au fost efectuate și pe DC 11, care face legătura cu cartierul Tur. 

 

 

 

2.1.3. Transportul aerian 

Orașul Negrești-Oaș se află la o distanță redusă (circa 50 km) de două aeroporturi 
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internaționale – Baia Mare(fig.1) și Satu Mare(fig.2), de unde se operează curse regulate 

TAROM către Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” Otopeni, hub-ul aerian al României, 

precum și curse charter către diferite destinații turistice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Infrastructura tehnico-edilitară. 

 

La nivelul orasului Negresti-Oas exista o simpla retea de distributie a apei potabile cu o 

lungime totala de 39 de Km. Fata de anul 1990, reteaua de alimentare cu apa s-a extins cu 22,4 

km si reabilitata pe o lungime de 3,8 km, ca urmare a investitiilor realizare de autoritati, 

valoarea investitiilor ridicandu-se la 21 milioane de euro. Odata cu aceste investitii  

 

Evolutia lungimii (km) a retelei simple de distrubutie a apei potabile din orasul 

Negresti-Oas 1990-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2016 
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2016 

 

In 2011 capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile din oras era de 5.184 

mc/zi, aceasta fiind suficienta in raport cu nivelul mediu al consumului (1.128 mc/zi). In acelas 

an, cantitatea totala de apa distribuita consumatorilor din localiate a fost de 412.000 mc, dintre 

care 317.000 pentru consumatori casnici si 95.000 mc pentru cei non-casnici (inteprinderi, 

institutii publice). Fata de anul 2000, primul pentru care exista date statistice, consumul de apa 

de la Negresti-Oas a scazut cu 63,5 %, pe fonsul restrangerii activitatii industrial din oras, a 

migratiei masive a populatiei dar si a contorizarii si a pierderilor din retea.  

Conform ultimelor statistici, consumul de apa din oras a scazut foarte mult, in 2014 

inregistradu-se cel mai mic consum de apa potabilat, atat in radul consumatorilor casnici, cat si 

a consumatorilor non-casnici (institutii publice, inteprinderi). 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutia cantitatii de apa potabila distribuita in orasul Negresti-Oas in perioada 2000-

2014. 
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Sursa: Institutul National de Statistica. Baza TEMPO Online, 2016. 

 

Rețeaua de distribuție a energiei electrice totalizează 85,4 km de cabluri, dintre care 

70,8 km de linii aeriene și 14,6 km de linii subterane, conform Planului Integrat de 

Dezvoltare Urbană. Cea mai mare parte a liniilor și posturilor de transformare au durata de 

viață depășită, generând frecvente ”ntreruperi ale furnizării de energie electrică către 

consumatorii din localitate. 

Serviciul de iluminat public este asigurat de autoritățile locale, fiind necesare lucrări 

de extindere și de inlocuire a corpurilor de iluminat cu unele ecologice, care să reducă 

consumul de energie, implicit și alocările de la bugetul local pentru acestea. 

In ceea ce privește distribuția energiei termice in regim centralizat pentru cele 1.600 

de apartamente și instituții publice din oraș, aceasta a fost sistată incă de la inceputul anilor 

90, când au fost inlocuite cu centrale termice individuale pe bază de gaze naturale. 

 

La nivelul anului 2014, lungimea totală a rețelei simple de canalizare din localitate era 

de 33,2 km, iar numărul locuințelor conectate la rețea reprezenta 75,9% din totalul celor 

existente in Negrești-Oaș. Față de anul 1990, rețeaua de canalizare s-a extins cu 20 km, pe 
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fondul investițiilor realizate de autoritățile locale. 

 

Sursa : Institutul Național d e Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2014 

 

Cu toate acestea, rețeaua de canalizare acoperă doar 54,7% din lungimea străzilor 

orășenești din localitate, iar cetățenii din cartierul Tur nu dispun de acest serviciu. 

Oraşul Negreşti-Oaş este alimentat cu gaze naturale din Sistemul National de 

distribuţie prin intermediul magistralei de transport gaze naturale de presiune Inaltă care 

traversează judeţul pe direcţia: Dej - Târgu Lăpuş - Baia Mare - Satu Mare - Ż 123/4. 

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale din Negrești-Oaș a fost Infiintata In anul 2004 și s-

a extins continuu, ajungând In 2014 la o lungime totală de 36 km. Cu toate acestea, doar 

30,5% dintre locuințele existente In oraș dispun de instalație de Incălzire centrală, 

majoritatea acestora folosind Incă sobe pe bază de combustibil solizi pentru Incălzire, cu 

impact negativ asupra mediului Inconjurător. 
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 Sursa : Institutul Național d e Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2014 

 

O dată cu extinderea rețelei de distribuție și branșarea de noi consumatori, volumul de 

gaze naturale distribuite locuitorilor din Negrești-Oaș a crescut semnificativ, până la un 

maxim de 2.555.000 mc In 2011, dintre care 1.565.000 mc pentru consumatorii casnici, iar 

990.000 mc pentru cei non-casnici. 

Evoluția volumului de gaze naturale distribuite (mii mc) consumatorilor din orașul 

Negrești-Oaș, In perioada 2004-2014 
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2014 

 

Infrastructura de telecomunicații de la nivelul localității este bine dezvoltată, In zonă 

fiind disponibile toate rețelele de telefonie mobilă funcționale In România (ORANGE, 

VODAFONE, COSMOTE, RCS&RDS). Serviciile de telefonie fixă digitală sunt, de 

asemenea, disponibile, prin operatorii ROMTELECOM, UPC, RCS&RDS, Insă numărul de 

posturi telefonice fixe a scăzut In ultimii ani, In favoarea telefoniei mobile. ën ceea ce 

privește internetul, operatorii privați (ROMTELECOM, UPC, RCS&RDS, etc.) asigură 

internet In bandă largă, inclusiv pe terminale mobile, In sistemul 3G. 

Conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, infrastructura pentru serviciile de 

situaţii de urgenţă care cuprinde atât pompierii, cât şi protecţia civilă are o situaţie precară. 

Aparatura necesară protecţiei civile este insuficientă sau In unele cazuri chiar inexistentă. 

Pompierii nu au echipamente de intervenţie noi, toate fiind vechi stricându-se des necesitând 

reparaţii dese şi costisitoare. ën prezent, In localitate activează și serviciul de intervenție rapidă 

S.M.U.R.D. 

In cadrul proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare In Județul Satu-Mare”, co-finanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu 

2007-2013, la nivelul orașului Negrești-Oaș se derulează investiții cifrate la 14,4 mil. Euro In 

rețeaua de distribuție a apei potabile și de canalizare, care vor consta din : 
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- reabilitarea frontului de captare a apei și a conductei de aducțiune din zonele Valea Rea – 

Huta, Valea Albă, Tur; 

- reabilitarea și extinderea stației de tratare a apei; 

- reabilitarea rețelelei existente de distribuție a apei, pe o lungime de 3.200,52 m (pe străzile: 

1 iunie, Vrăticel, Victoriei, Vâltorii, Pădurii); 

- extinderea rețelei de distribuția a apei potabile pe o lungime de 22.112,50 m (pe străzile : 

Luna, Pietrosului, Tudor Vladimirescu, Tineretului, Zorilor, Livezilor, Podului, Pădurii, 

Corni, Oașului, Rozelor, Dumbrava, Moților, Gării, Arenei, Unirii II, Pieței, Morii, 

Magnoliei, Viitorului, Valea Cerbului, Primăverii, Salcâmilor, Cartier Tur, Victoriei), 

inclusiv realizarea de noi branșamente la aproximativ 1.671 de gospodării, cu 5.000 de 

locuitori, dimensionate la nevoi gospodărești de 120 l/zi, ”n perspectiva anului 2020; 

- instalarea a 137 de hidranți supraterani de incendiu, a 72 de cămine de vane, a 11 cămine 

pentru reductor de presiune și a unui cămin pentru hidrofor ; 

- extinderea și modernizarea stației de tratare a apei – inclusiv treaptă terțiară; 

- extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 20.241,53 m, inclusiv realizarea de noi 

branșamente (pe străzile : Pietrosului, Tudor Vladimirescu, Tineretului, Zorilor, Livezilor, 

Pădurii, Oașului, Moților, Gării, Arenei, Unirii II, Pieței, Unirii 1, Morii, Magnoliei, 

Viitorului, Valea Cerbului, 1 Iunie, Victoriei, Borcutului, Cartier Decebal, Cornetului, Ion 

Creangă, Lăcrămioarelor, Mesteacănului, Popești, Vâltorii); 

- reabilitarea rețelei de canalizare existente, pe o lungime de 2.065,71 m (canalele colectoare 

de pe străzile 1 iunie și Turului); 

- instalarea a 4 stații de pompare a apelor uzate. 

In plus, operatorul regional de apă-canal s-a angajat să asigure, din fonduri proprii, 

contorizarea tuturor consumatorilor branșați la rețea. Lucrările la acest proiect vor demara ”n 

2013 și vor fi finalizate in 2015, când 90% din locuințele existente ”n localitate vor fi 

racordate la rețeaua de apă și canalizare, iar calitatea și presiunea apei vor crește semnificativ. 

Pentru implementarea proiectului, serviciile de apă şi canalizare din Negreşti Oaş au 

fost preluate, ”n toamna anului 2010, de operatorul regional SC Apaserv SA Satu Mare, după 

ce contractul cu SC Recom S.A., aflată ”n subordinea Consiliului Local, expirase. Astfel, 
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preţurile la serviciile furnizate populaţiei au crescut semnificativ, ”nsă, o dată finalizat, 

proiectul va aduce beneficii substanțiale consumatorilor. 

De asemenea, in cadrul proiectului de dezvoltare a zonei turistice Luna-Șes, s-a construit o 

conductă de aducțiune a apei In zonă, s-a reabilitat canalizarea menajeră existentă și s-a 

realizat canalizarea menajera. 

 

3.1. Scurt istoric. Resurse. 

Pana la sfarsitul secolului al XIX-lea economia orasului era agro-pastorala, In anul 

1911 aparand prima Intreprindere de Imbuteliere a apei minerale de la Negreşti-Luna, care a 

avut o exploatare mai intensă In anul 1941. Tot Inainte de 1944, Intreprinderea “Hungaria” a 

facut unele exploatari de lignit la mina Negresti-Luna. In vederea unei valorificari mai 

complexe a resurselor naturale existente aici, in anul 1951 a luat fiinta Intreprinderea 

raională “Osanul”, care in scurt timp a cuprins In sfera ei de activitate un numar de cinci 

ramuri industriale (extractia materialelor de constructii, exploatarea forestiera, prelucrarea 

lemnului si a metalelor, industria energetica si alimentara). Mai tarziu s-a afirmat si industria 

usoara prin Fabrica de in si canepa “Integrata” si Fabrica de confectii textile “Tricotaje”, 

precum si industria de masini, prin fabrica F.U.M.T. 

Orasul este amplasat Intr-o zona cu o structura geologica complexa, In care se gasesc 

numeroase resurse de substante minerale utile dezvoltarii economiei. In zona montana au 

fost identificate si explotate minereuri complexe (pirita, zinc, plumb, aur si argint), de fier 

(limonit, siderit si perlit), precum și bentonita pentru industria de coloranti si detergenti. De 

asemenea, zona Negresti-Oas dispune de resurse importante de materiale de constructii: 

andezit, calcare si gresii, luturi caolinoase, pămanturi colorate. 

Dupa 1990, cele mai multe dintre aceste Intreprinderi nu s-au adaptat la cerintele 

economiei de piata si fie si-au redus semnificativ activitatea, fie s-au inchis complet. In plus, 

activitatea miniera din zona Bixad, care atragea o mare parte din forta de munca masculina 

din oras, a fost sistată in anii 90, ceea ce a condus la cresterea dramatica a somajului si la 

migratia externa a fortei de munca disponibilizate. 

 

3.2. Agenții economici. Antreprenoriatul. 
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 In prezent la nivelul localitatii isi desfasoara activitatea 535 de societati comerciale 

(6,7% din totalul celor active in judetul Satu-Mare). Rata antreprenoriatului (numarul de firme 

la 1000 de locuitori) este de 36.3, mai ridicata decat media judeteana si cea nationala. Dintre 

aceasta,o singura firma are peste 200 de angajati, 3 firme au peste 100 de angajati, 11 dintre 

societati avand intre 50 si 99 de angajati, 57 de societati au intre 10 si 49 de angatati iar restul 

de 463 de societati au intre 0 si 9 angajati, declarati. 

Prin urmare, ponderea sectorului IMM la nivelul localitatii este de aproape 100%, peste media 

judeteana si nationala, in conditiile in care in localitate isi desfasoara activitatea o singura 

companie mare (peste 250 de salariati). 

 

Structura intreprinderilor din orasul Negresti-Oas, in functie de clasa de marime, 2014. 

 

 
 

 

Cei mai importanti agenti economici din localitate, dupa cifra de afaceri inregistrata in anul 

2014, au fost urmatorii: 

 

Denumire Companie Domeniul de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(lei) 

Profitul 

net/pierderi (lei) 

Numarul de 

salariati 

SC LESCACI COM 

S.R.L. 

Constructi 47.827.349 2.057.438 260 

SC LAURENTIU H SRL Constructi 30.375.658 578.671 182 

SC IULIA BOSS SRL Constructi 17.618.159 3.104.412 131 

SC AVRIL SRL Constructi 28.998.782 1.462.791 105 

SC COSTRUM Constructi 37.016.969 132.421 85 
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CORPORATION SRL 

SC SHOES ELEGANCE 

SRL 

Fabricare 

incaltaminte 

6.994.661 176.571 85 

SC DARIA CONST SRL Constructi 20.396.311 1.321.563 78 

SC NOVA OAS SRL Constructi, Ape 

minerale 

12.931.120 2.700.885 71 

SC PRESCONSTRUCT 

SRL 

Contructi 8.966.328 45.433 65 

SC MATICON SRL Metalurgie 7.474.773 166.275 60 

SC ROMTEHNIC 

CONSTRUCT SRL 

Constructii 6.115.656 124.924 56 

SC STARBAC VEST 

SRL 

Constructii 4.525.422 721.991 55 

SC BENY ALEX SRL Constructii 6.093.654 -2.289.461 52 

SC CONSTRUCTORUL 

CANDA SRL 

Constructii 23.466.342 78.027 48 

SC OAS IMPEX SRL Prelucrarea 

lemnului 

8.740.262 355.765 48 

SC AG SERV 

CONSTRUCT SRL 

Constructii 8.707.011 1.105.149 47 

SC GEOSTART SUN 

BILD SRL 

Constructii 4.824.401 1.615.695 46 

SC PLANET SCHUH 

SRL 

Fabricarea de 

incaltaminte 

1.147.161 8.114 46 

SC LUCY STAR SRL Constructii 2.553.695 -974.067 44 

 

 

 Trebuie mentionat aici faptul ca unele dintre societatile comerciale mentionate mai sus, 

care au sediul social in orasul Negresti-Oas, au puncte de lucru si in alte orase (Baia Mare, 

Zalau, Seini, Beclean, etc.), astfel indicatorii economici raportati cuprind si activitatea acestor 

extensii. In conformitate cu normele contabile in viguare, situatiile financiar-contabile depuse 

de aceste societati comerciale nu prezinta defalcat indicatorii economici pe fiecare punct de 

lucru in parte, astfel incat este imposibil de determinat procentul din activitatea lor care este 

realizat in localitate. 

 De asemenea, in statisticile Ministerului Finantelor Publice aceste societati comerciale 
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sunt inregistrate dupa obectivul principal de activitate declarat la Oficiul National Registrului 

Comertului, prezentat si in tabelul de mai sus, insa acestea deruleaza si alte activitati secundare. 

In acest caz, este imposibil de stabilit ponderea fiecarei activitati in parte in totalul 

performantelor economice ale acerstor operatori economici, in lipsa unei contabilitati analitice. 

 

3.3 Analiza sectoriala 

Dupa cum se poate observa din Tabelul de mai sus, principalul sector de activitate de 

la nivelul orasului Negresti-Oas il reprezinta constructiile, din acest punct de vedere 

localitatea având un profil unic la nivel național. Explicația constă din dezvoltarea imobiliară 

deosebită pe care a cunoscut-o orașul după 1990, pe fondul remiterilor de bani ale 

localnicilor care lucrează In străinătate, dar și de o tendință de specializare a acestora In 

domeniul construcțiilor, ceea ce i-a determinat să investească In acest domeniu. In prezent, 

acestor sector asigură 1.423 de locuri de muncă (36,3% din totalul celor existente In 

localitate). Totuși, trebuie menționat și faptul că portofoliul de lucrări al companiilor de 

construcții cu sediul In Negrești-Oaș acoperă aproape Intreg teritoriul României, astfel Incât 

cei mai mulți dintre angajații acestora nu sunt localnici. 

Sectorul industrial de la nivelul localității este slab dezvoltat, existând unități mici de 

producție a apelor minerale, a malțului pentru bere, a ambalajelor din plastic, de prelucrare a 

lemnului și producție a mobilierului, de panificație, de Incălțăminte, etc., cu un număr total de 

758 de salariați, In anul 2011. De menționat este și faptul că In localitate funcționează o 

sucursală a companiei cu capital american GREIF FLEXIBLES ROMANIA (STORSACK 

ROMANIA) S.R.L., care deține o unitate de producție a ambalajelor din materiale plastice 

(sacoșe, saci, frânghii, etc.), cu peste 200 de salariați. Față de anul 1990, numărul de salariați 

din industrie a scăzut cu 75%, astfel Incăt In 2011 acest sector asigură doar 19,3% din totalul 

locurilor de muncă din localitate. 

Sectorul serviciilor (terțiar) este relativ slab dezvoltat, In pofida unei dinamici pozitive 

In ultimii ani. La nivelul anului 2011, acestor sector asigură 1.598 de locuri de muncă 

(inclusiv angajați din sectorul serviciilor publice – administrație și apărare publică, 

Invățământ, sănătate și asistență socială, cultură și activități recreative, etc.). Conform datelor 

puse la dispoziție de Primăria Negrești-Oaș, In evidența instituției se aflau, In februarie 2013, 

următoarele firme din domeniul serviciilor: 

- 40 de baruri și restaurante; 

- 6 farmacii; 
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- 7 unități bancare; 

- 60 de magazine alimentare; 

- 139 de magazine de Imbrăcăminte și Incălțăminte;  

- 12 frizerii și saloane de coafură; 

- 5 depozite de materiale de construcții; 

 - 1 magazin de articole religioase; 

- 7 ateliere de service și spălătorii auto; 

- 8 laboratoare de patiserie; 

- 4 unități de comerț cu amănuntul a cărnii;  

- 3 firme de proiectare; 

- 5 firme cu profil jocuri de noroc; 

După cum se poate observa din lista de mai sus, cea mai dezvoltată ramură a 

serviciilor este cea a comerțului și reparațiilor, In localitate funcționând numeroase unități 

comerciale de mici dimensiuni, depozite de materiale de construcții, farmacii, stații de 

carburanți, service-uri și spălătorii auto, etc., care deservesc și locuitorii din zona rurală 

adiacentă orașului. In ultimii ani, In orașul Negrești-Oaș au fost inaugurate unele unități 

comerciale din dimensiuni mai mari, ale unor rețele naționale, cum ar fi UNICARM. 

Activitățile comerciale derulate In localitate generează 468 de locuri de muncă (11,9% din 

totalul celor existente In localitate). 

De asemenea, In localitate Iși au sediul mai multe firme mici din sectorul transportului 

rutier de mărfuri și persoane, cu un număr total de 139 de salariați. 

Sectorul serviciilor de intermedieri financiare și asigurări este foarte bine dezvoltat, 

prin prisma numărului ridicat de unități bancare existente In oraș: BCR, BRD, Carpatica, 

Raiffeisen, Transilvania,Sao Paolo, Leumi, CEC şi Cooperativa de Credit, cu un număr de 51 

de salariați In 2011. 

Restul activităților economice (agricultură, turism, alte servicii) au o pondere redusă 

In economia locală, din perspectiva cifrei de afaceri și a numărului de angajați. 

 

3.4 Forta de munca. 

 

 La nivelul anului 2014, in orasul Negresti-Oas erau inregistrati aproximativ 4.256 de 
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salariati, ceea ce reprezinta 5,7% din totalul locurilor de munca de munca existente in Judetul 

Satu-Mare. Fata de anul 1991, primul care exista date statistice, numarul de salariati din oras s-

a injumatatit, pe fondul inchiderii unor unitati economice importante sau a restructurarii 

acestora, dar si a migratiei extreme a fortei de munca. Reducerea dramatica a numarului de 

locuri de munca din zona a fost principala cauza pentru migratia masiva a fortei de munca, care 

a debutat inca din anii 90. Pe de alta parte, un procent semnificativ din cei care lucreaza in 

orasul Negresti-Oas fac naveta din localitatile invecinate. 

 

 Evolutia numarului de salariati din orasul Negresti-Oas, in perioada 1991-2014. 

 

      

 
 

Sursa: Institutul National de Statistica. Baza de date TEMPO online, 2016. 

 

Cele mai multe locuri de munca sunt asigurate de sectorul constructiilor (36,3% in 2011), 

urmat de industria prelucratoare (19,4%), comert (11,9%), sanatate (9,8%), invatamant (6,4%), 

transporturi si depozitare (3,5%), in timp ce celelalte activitati au o pondere de sub 3%. 

 

Structura salariatilor din orasul Negresti-Oas (% din total), pe principalele activitati 

economice, in anul 2011.  
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Sursa: Directia Judeteana de Statistica Satu-Mare. Fisa localitaii Negresti-Oas 2011. 

 

 

In luna decembrie 2015, ultima pentru care exista date statistice oficiale, la nivelul 

localitatii erau inregistrati 204 someri, dintre care 78 de sex masculin si 126 de sex feminin, 

ceea ce reprezinta doar 3,4% din totalul persoanelor fara loc de munca din Judetul Satu-Mare.  

De altfel, in perioada septembrie 2010 – decembrie 2015, in pofida contextului 

economic dificil, numarul somerilor a scazut de la 406 la 204. Numaraul foarte scazut de 

someri poate fi pus si pe seama migratiei masive a populatiei catre alte tari. 

 

Evolutia numaraului de someri inregistrati in orasul Negresti-Oas in perioada 2010-

2015. 

 

  
Sursa: Institutul National de Statistica. Baza de date TEMPO online, 2016. 

 

Desi nu exista date statistice cu privire la nivelul de salarizare din oras, in contextul 
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poderii ridicate a activitatilor cu valoare adaugata redusa, acesta se plaseaza in jurul mediei 

judetene de 1.118 lei in 2011, cu 7,5% sub media regionala, respectiv cu 22,6% sub cea de la 

nivelul national. Trebuie totusi mentionat faptul ca, in urma interviurilor cu reprezentantii 

mediului de afaceri local, a rezultat faptul ca, in contextul migratiei externe masive, exista un 

deficit de forta de munca pentru anumite ocupatii, iar cerintele salariale ale celor care isi cauta 

un loc de munca sunt ridicate. 

In luna iulie 2013 s-au terminat lucrarile de reabilitare si modernizare a cladirii fostei 

centrale termice din Cartierul Victoria-Zona Balt unde a fost construit un centru de afaceri, 

menit sa sprijine mediul de afaceri din zona si sa dezvolte parteneriatul public privat. Acest 

proiect, in valoare de 585.866 de lei, a fost co-finantat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala, prin Programul Operational Regional 2007-2013. 

 

4. Agricultura si dezvoltare rurala 

 

La nivelul anului 2014 din suprafata totala a orasului Negresti-Oas de 13.012 ha, 6.659 

ha (50,8%) sunt terenuri cu destinatie agricola. Din acestea 1.893 ha sunt terenuri arabile, 2.998 

ha sunt pasuni, 1.530 ha sunt fanete si 238 ha livezi. 

 

Modul de utilizare al terenurilor din orasul Negresti-Oas in anul 2014. 

 

 
Sursa: Intitutul National de Statistica. Baza de date TEMPO online, 2016. 
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Prin urmare putem afirma ca zona Negresti-Oas se incadreaza in categoria zonelor cu 

profil preponderent zootehnic, specific zonei montane, in conditii in care cea mai mare parte a 

terenurilor sunt ocupate de pasuni si fanete. De altfel, zona cea mai cunoscuta traditional pentru 

cresterea ovinelor. Cu toate acestea, efectivele de animale din localitate au inregistrat scaderi 

substantiale dupa 1990, mai ales la bovine si ovine, in conditiile in care numarul gospodariilor 

traditionale s-au redus, o data cu migratia externa a fortei de munca locale. 

In ceea ce priveste cultura plantelor, cele mai extinse suprafete sunt cultivate cu porumb 

boabe (400-600 ha anula, in medie), cartofi (150-250 ha), floarea soarelui (100-200 ha), 

legume (50-100 ha) si grau (sub 100 ha). Cu toate acestea, productiile medii obtinute la hectar 

sunt inferioare mediei judetene, regionale si nationale, din cauza conditiilor pedoclimaterice 

defavorabile si a faptului ca prezinta un handicap natural specific. In Depresiunea Oas, aproape 

total inchisa, au loc inversiuni de temperaturi, mai ales vara, ce afecteaza deseori livezile de 

pruni si meri. 

De asemeanea, pomicultura se practica pe suprafete relativ extinse, fructele (mai ales 

mere, prune) fiind utilizate mai ales pentru producerea de bauturi spirtoase (palinca), unul 

dintre produsele traditionale specifice zonei. 

Agricultura din zona Negresti-Oas se bazeaza pe micro expoatatii individuale, de mici 

dimensiuni (2-3 hectare), cu mijloace de productie rudimentare, fara a exista expoatatii 

moderne, de mari dimensiuni. De asemenea, in zona nu exista ferme zootehnice de mai 

dimensiuni, efectivele de animale fiind concentrate in gospodarii, ceea ce explica faptul ca in 

anul 2011, acest sector genera doar 42 de locuri de munca la nivel local (1,2 % din numarul 

total de salariati din oras) 

In zona exista putine unitati de procesare a produselor agricole, respectiv unitati de 

panificatie, insa nu functioneaza nicio unitate de prelucrare a laptelui sau carnii de mari 

dimensiuni, in pofida practicarii traditionale a zootehniei. De asemenea, singurul spatiu 

autorizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru depozitarea produselor 

agricole este cel al firmei S.C. TURISOR S.R.L., cu o capacitate de doar 490 tone, in 

magazii, ceea ce reprezinta 0,1% din capacitatea de depozitare autorizata la nivel judetean. 

Un aspect pozitiv este faptul ca zona Negresti-Oas este una dintre cele care concentreaza 

cele mai multe produse tradirionale romanesti inregistrate in Romania, dupa cum urmeaza: 

produse de panificarie (pogacele dulci de mălai, paine de malai, branzoaice, colacei, cozonac 

de casa, pita de malai oseneasca), produse din carne (caltabosi de casa, jumari de casa, slanina 
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de casa, carnati de casa, toba de casa, jambon de casa), mancăruri (boace de casa cu carne si 

pasat, miel umplut, mamaliga cu branza de casa si jumari), bauturi spirtoase (palinca), 

produse din lapte (cas, urda), conserve de legume si fructe (magiun de prune, fructe uscate), 

etc.  

Acestea sunt produse in gospodarii taranesti traditionale, insa promovarea si 

valorificarea lor este inca deficitara in raport cu potentialul deosebit. 

 

5. Mediu 

5.1. Poluarea apelor 

In zona Negresti-Oas, Agentia de Protectie a Mediului Satu-Mare a monitorizat, in anul 

2011, calitatea apelor de suprafata la nivelul a două corpuri de apa – ”Tur-av.captare 

Negresti Oas am.ac.Călineşti”(RORW1.1.11_B2) si „Valea Rea si afluentii” 

(RORW1.1.11.2_B1). Raul Tur a inregistrat un potential ecologic si biologic moderat, 

nefiind inregistrate depasiri ale parametrilor calitativi. Raul Valea Rea si afluentii sai au 

inregistrat un potential ecologic bun, paramterii calitativi fiind, de asemenea, conformi cu 

standardele. De asemenea, masurătorile efectuate la Acumularea Calinesti, cea mai mare din 

judea si aflata in proximitatea orasului, au relevat respectarea standardelor de calitate a apei. 

Calitatea apei potabile distribuite populatiei prin uzinele de apa si instalatiile centrale de apa 

a fost, in general, corespunzatoare in anul 2011, exceptand unele depasiri ale limitei maxim 

admise pentru turbiditate si o clorinare insuficienta in anumite zile, dupa precipitatiile 

abundente inregistrate in cazul Uzinei de apa cu sursa de suprafata din orasul Negresti-Oas. 

Calitatea apelor freatice este de asemenea buna, nefiind inregistrate depasiri la nivelul 

orasului. In localitatile componente si in comunele invecinate, care nu detin un sistem 

central de alimentare cu apa si care utilizeaza sursele locale de apa, in special fantani, au 

fost constatate la unele probe de apa de fantana depasiri ale limitei maxim admise pentru. 

nitraţi de 50mg/l.. 

Specifica zonei este si poluarea apelor in perioada de functionare a palincariilor, multe 

dintre acestea nefiind prevazute cu puturi speciale pentru deversarea reziduurilor, conform 

cerintelor de mediu in vigoare. 
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5.2. Poluarea aerului 

 In conditiile in care activitatea industriala de la nivelul orasului s-a restrans 

semnificativ in ultimele două decenii, nivelul de poluare al aerului s-a redus, la randul lui, 

simtitor. Astfel, in anul 2011, Agentia de Protectie a Mediului Satu Mare a efectuat lunar 

determinari pentru pulberi sedimentabile In două puncte fixe din orasul Negresti Oas, 

neinregistrandu-se depasiri peste concentratia maxim admisa. 

Principala sursa de poluare de la nivelul localitatii ramâne sectorul transporturilor, respectiv 

emisiile generate de autovehicule, in conditiile in care parcul auto s-a extins continuu, in 

linie cu tendinta de la nivel national, generand inclusiv depasiri ale nivelului maxim admis 

de poluare fonica. Pe langa vechimea parcului auto, o cauza a acestui tip de poluare este si 

starea proasta a infrastructurii de transport, inclusiv lipsa unei sosele de centura care sa preia 

traficul greu. 

 

5.3. Poluarea solului 

 Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei 

localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole, judetul Satu Mare 

este cuprins in anexa acestui ordin cu 61 de localitati declarate ca zone vulnerabile la 

poluarea cu nitrati, printre care si orasul Negresti-Oas. Acesta este rezultatul folosirii 

Ingrasamintelor chimice in agricultura. Cu toate acestea, agricultura nu se practica la o scara 

intensiva la nivelul localitatii, astfel incat nivelul de poluare cu nitrati este mai scazut in 

comparatie cu alte zone ale judetului si se incadreaza in limitele admise. 

O alta sursa importanta de poluare a solului este depozitarea necontrolata sau 

necorespunzatoare a deseurilor. In acest sens, depozitul de deseuri neconform din orasul 

Negresti-Oas a fost inchis in anul 2011, urmand ss fie ecologizat, iar deseurilor colectate in 

localitate sunt transportate spre depozitare/valorificare la Depozitul conform de la Doba, 

inaugurat in acelasi an. 

Pentru anul 2010, APM Satu Mare a eliberat un permis de utilizare a namolului in 

agricultura provenit de la statia de epurare din Negresti-Oas pentru 22 tone namol pe terenul 
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Statiunii de Cercetare –dezvoltare Agricole Livada. 

 

5.4. Biodiversitatea 

 La nivelul orasului Negresti-Oas nu exista arii protejate de interes comunitar sau 

national, insa in localitatile invecinate exista astfel de zone de protectie a biodiversitatii, 

dintre care mentionam:  

a) ROSCI0358 ”Pricop – Huta Certeze – 3.262 ha (1.581 ha in Judetul Satu-Mare), care se 

intinde pe teritoriul comunelor Bixad (3%) si Certeze (13%) - cuprinde o arie din vestul 

Muntilor Oasului cu piemontul aferent. Masivul este vulcanic, cu andezite si piroclastite. 

Pasul Huta, cuprins in sit, este pe cumpana apelor intre afluenti ai Turului si ai Tisei. Clima 

este racoroasa si umeda. Vegetatia este dominatat de fagete cu carpen; apar si numeroase 

pajisti si fanete. Zona de paduri, pasuni si mozaicuri rurale, este importanta in principal 

pentru specii de amfibieni si lilieci (mai ales populatii vestice de Triturus montandoni). Situl 

este important pentru conservarea a urmatoarelor specii: Canis lupus, Lynx lynx, 

Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos, Bombina variegate, Triturus cristatus, Triturus 

montandoni; 

b) ROSCI0214 ”Raul Tur” / ROSPA0068 ”Lunca Inferioara a Turului” – 20.521 ha, 

extinse pe teritoriul comunelor Agris, Botiz, Calinesti-Oas, Gherta Mica, Halmeu, Lazuri, 

Mediesu Aurit, Micula, Orasu Nou, Porumbesti, Turulung si Turt; 

c) Tinoavele din Muntii Oasului - o rezervatie botanica, cu o suprafata de 1 ha, amplasata in 

Comuna Camarzana. 

 

5.5. Managementul deseurilor 

 Serviciul de colectare al deseurilor din orasul Negresti-Oas se realizeaza de catre un 

operator privat – S.C. CLEANMAN S.R.L., care presteaza aceste servicii si in comunele 

invecinate – Vama si Bixad. Compania este autorizata si  pentru colectarea deseurilor de tip 

PET. Cu toate acestea, colectarea selectiva a deseurilor nu se realizeaza complet, pentru 

toate tipurile de materiale, in conditiile in care sistemul integrat de management de la nivel 
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judetean nu a fost inca finalizat. Lipsa colectarii selective conduce la cresterea costurilor cu 

serviciile de salubritate, prin cantitatea mare de deseuri amestecate pe care operatorul local 

trebuie sa o transporte la Depozitul de la Doba, aflat la peste 50 km distanta. 

Depozitul neconform de deseuri din localitate a fost inchis in anul 2011, in urma 

implementarii proiectului „Managementul regional al deseurilor urbane si ecologizarea 

rampelor de deseuri din judetul Satu Mare”, finantat din Programul ISPA, depozitarea 

fiind sistata, iar deseurilor colectate la nivelul localitatii fiind transportate la depozitul 

conform de la Doba, din vecinatatea Municipiului Satu-Mare. 

Proiectul prevede si constructia unei statii de transfer a deseurilor in orasul Negresti-Oas, 

care sa deserveasca si localitatile Tarna Mare, Batarci, Turt, Gherta Mica, Camarzna, 

Tarsolt, Calinsti-Oas, Bixad, Certeze, Orasu Nou, Vama, cu o capacitate de 45 tone/zi. 

Aceasta va dispune de dotari pentru cantarirea deseurilor, receptia si expeditia acestora 

(pentru deseuri mixte, deseuri verzi si stradale, deseuri reciclabile), compactarea deseurilor 

si va avea o suprafata totala de 2.132 mp. 

 

 

5.6. Spatii verzi 

 

La nivelul anului 2011, in orasul Negresti-Oas existau 27 ha de spatii verzi (parcuri, 

gradini publice, scuaruri publice, terenurile aferente bazelor si amenajarilor sportive), in 

crestere substantiala fara de cele 5 ha inregistrate la inceputul anilor 90. Cresterea s-a realizat in 

primul rand prin includerea in perimetrele construibile ale localitatii ale zonelor de agrement 

Valea Mariei si Luna-Ses, aflate in plina dezvoltare. 

In conformitate cu Raportul Anual de Mediu pentru 2011 al APM Satu Mare, suprafata 

verde totala de la nivelul localitatii este de 248,32 ha, incluzand zonele Valea Mariei si Luna-

Ses, cu o suprafata cumulata de 163,86 ha. In acest context, suprafata medie de spatii verzi pe 

cap de locuitor de 163,56 mp/locuitor, de peste 7 ori mai mare decat nivelul minim impus de 

Legea 24/2007 (26 mp/locuitor). 

Pe de alta parte, cel mai recent inventar al spatiilor verzi din localitate, respectiv cel din 

Bilantul Teritorial Existent al P.U.G. Negresti-Oas, aprobat in 2010, mentioneaza existenta a 
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338,5 ha de spatii verzi, pentru sport, agrement si protectie, impartite dupa cum urmeaza: 

- 253,68 ha in zonele de agrement Luna Ses, Valea Mariei, Pescarie; 

- 15,10 ha de protectie a apelor; 

- 43,58 ha de spatii verzi aferente tramei stradale si fasiilor plantate; 

- 2,25 ha de scuaruri;                                                                                         - Luna Ses 

- 7,35 ha de padure de agrement (Valea Mariei); 

- 12,15 ha de spatii aferente destinatiilor publice (gradinite, scoli, 

primarie, cimitire); 

- 2,59 ha aferente sectiei in aer liber a Muzeului Tarii Oasului; 

 

- 1,80 ha de baze sportive.                                                                     - Muzeul Tarii Oasului 

Parcul orasenesc se intinde de-a lungul strazii Victoriei pe directia sud - nord si a fost 

sectionat in doua de construirea unui imobil. Jumatatea nordica a ramas in regim de parc, 

cu alei si lucrari de arta monumentala (sculpturi in piatra, lemn si metal), cealalta jumatate 

avand in centru un obelisc dedicat eroilor. Legatura intre cele doua parti ale parcului se 

realizeaza prin trotuarul aferent strazii Victoriei. Prezenta unor lucrari de arta monumentala 

in Parc constituie un factor important in devenirea acestui parc ca principal punct de 

referinta al orasului Negresti Oas. 

Spatiile verzi din jurul blocurilor de locuinte din centrul localitatii sunt partial ocupate de 

constructii improvizate, inestetice si periculoase din punct de vedere sanitar. 

In cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana, s-a propus un proiect care in vedere 

modernizarea parcului central si a spatiilor verzi din zona blocurilor de locuinte din centrul 

orasului, astfel incat sa fie creat un coridor verde. Acest proiect cuprinde: remodelarea 

aleilor parcului existent cu optimizarea fluxurilor de circulatie si refacerea pavimentului si 

bordurilor acestuia intr-o maniera decorativa, amenajarea albiei paraului Gozureni in aval 

de podul peste str. Victoriei, in lungime de 160 m, in cart. Victoriei zona II, ambientarea cu 

mobilier urban, amenajarea unui loc de joaca pentru copii in parc si in cartiere, reabilitarea 
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peisajera a parcului existent prin toaletarea vegetatiei existente si plantarea de material 

dendrologic nou, aclimatizat conditiilor locale, iluminarea ambientala a aleilor parcului şi a 

lucrarilor de arta monumentala existente, reabilitarea fantanilor existente, cu jocuri de apa 

si lumini, reabilitarea spatiilor verzi existente in cartierul Decebal, iluminat public si 

mobilier urban. Proiectul a fost pregatit si depus spre finatare prin Programul Operational 

Regional 2007-2013 dar a fost respins, urmand să fie reluat in actuala perioada de 

programare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Turism 

 

6.1. Resurse turistice naturale si antropice 

 

   

Orasul Negresti-Oas este amplasat intr-o zona geografica deosebita, beneficiind de 

peisaje unice. Relieful este format din unități fizico-geografice 

bine delimitate : 

- Luncile inalte, situate de-a lungul raului Tur si terasele 

piemontane de confluenta alcatuiesc Depresiunea 

Oasului, depresiune montana bine individualizata, cu o 

suprafata de 614 kmp si altitudine medie de 200-220 m. 

Aceasta zona pe baza particularitatilor fizico-geografice se subdivide in trei 

bazinete: Negresti-de forma semicirculara, Tarsolt-sub forma unui culoar; 

Camarzana-de forma unei palnii; 

63 
 



   
                      
                                                                                     
 

 

- Delurile piemontane cu inaltimi pana la 600 m, ce 

marginesc Depresiunea Oasului, pe alocuri sunt supuse 

degradarii. Din punct de vedere geomorfologic se 

disting trei sectoare de piemonturi: cele inalte si intens 

degradate, apoi cele mijlocii sau propriu zise si 

campiile piemontane. Principalele cursuri de apa din 

zona sunt insotite atat de grinduri cat si de brate 

parasite si belciuge. Exista in zona si cativa martori de eroziune, formati din roci 

vulcanice, ca Belioara sau Magurita. 

 

 

 

 

- Muntii Oasului - au inaltimi reduse intre 400-600 m, inchid 

dinspre N-E si V Depresiunea Oasului. Putinele varfuri care 

ating 800 m: Frasinul si Obarsiei, se gasesc la extremitatea 

estica a teritoriului. Muntii Oasului, intens fragmentati, se 

caracterizeaza prin forme rotunde de stoguri: Gemenele de la 

Camarzana, Jelejnicul de la Calinesti-Oas, Cetatuia de la 

Gherta Mare si Dealul Babii de la Turt. Ramificatiile vestice ce au inaltimi reduse, 

apar sub forma de martori de eroziune. Spre Campia Somesului, unde zona 

piemontana propriu-zisa lipseste, Muntii Oasului se prelungesc cu niste pinteni.  

 

Padurile din Tara Oasului sunt cele de stejar, gorun si fag, iar zona dispune de un fond 

cinegetic variat (cerbi, caprioare, lupi, vulpi, mistreti, iepuri, fazani, potarnichi, etc.) si 

importante resurse piscicole. 

Apele de zacamant, care se gasesc la 800-2000 m, si sunt: 

                 - carbogazoase: Bixad; 

               - sulfuroase: Baile Puturoasa, Luna; 

               - bicarbonatate: Tarna Mare, Vama, Valea Mariei. 
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De asemenea, lacul de baraj Calinesti-Oas de pe raul Tur este cel mai mare si are o suprafata de 

357 ha, fiind o zona de agrement atractiva pentru locuitori, unde se practica si pescuitul. 

In Tara Oasului se conserva arhitectura traditionala (case, biserici si porti din lemn), 

mestesuguri populare (in special olaritul), manifestari populare traditionale (Sambra Oilor- Huta 

Certeze, in luna mai). 

Din obiectivele construite din oras si din imprejurimi, cele mai 

importante sunt: 

- Catedrala Ortodoxa ”Duminica Tuturor Sfintilor” – finalizata 

In anul 2002, este o constructie monumentala, amplasata in 

centrul orașului; 

 

 

- Obeliscul Eroilor Revolutiei - este situat in parcul central 

si este dedicat eroilor cazuti pentru eliberarea gliei 

stramosesti. Monumentul din marmura neagra a fost 

ridicat in anul 1989, are forma paralelipipedica si o 

inaltime de 3 metri;  

 

 

 

- Schitul ”Sf. Arhidiacon Stefan” Luna Ses - complex 

monahal de o fermecatoare frumusete arhitecturala si 

duhovniceasca, format din biserica de lemn in stil 

maramuresean cu troita, casa monahala din lemn si gard 

impletit in stil traditional osenesc; 

 

 

- Manastirea ”Adormirea Maicii Domnului” Bixad – 

manastirea de calugari este amplasata la 10 km de 
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centrul orasului si in ziua de 15 august, atrage anual in pelerinaj zeci de mii de 

credinciosi din localitatile nordice ale Transilvaniei. Este cel mai vestit loc de 

pelerinaj din zona, atractia Manastirii fiind “Icoana Maicii Domnului făcătoare de 

minuni”; 

 

 

- Manastirea ”Sf. Treime” Moiseni - o manastire de maici, 

prima de acest fel de pe intreg cuprinsul taramului 

osenesc, ca de altfel si singura. Biserica a fost construita 

in anzul 2004, este din lemn de brad, in stil moldovenesc, 

ridicata sub atenta supraveghere si indrumare a mesterului Petre Ciornei din Vatra 

Moldovitei. 

 

- Manastirea Portarita – este situata la 16 km de Negresti-

Oas si este o constructie noua, intr-un cadru natural 

deosebit. Manastirea Portarita din satul Prilog este o 

manastire ortodoxa de calugari situata la 1 km de sat, in 

apropiere de Mujdeni. Este denumita astfel pentru 

hramul bisericii mari din complexul manastiresc – Maica 

Domnului Portarita de la Muntele Athos; 

 

- Biserica ”Nașterea Maicii Domnului”; 

 

- Biserica ”Sf. Dumitru” Tur; 

 

- Biserica ”Sf. Arhangheli” Vama; 

 

- Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” Racșa; 

 

- Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” Prilog; 
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- Biserica ”Sf. Arhangheli” Certeze; 

 

- Ruinele Falansterului Pasztory Bixad; 

 

- Biserica ”Sf. Apostoli” Bixad; 

 

- Așezarea paleolitică ”Belovar” Boinești; 

 

- Așezarea paleolitică ”Lutariu”, ”Cetățele”, ”Fartati” Bixad; 

 

- Secția ”n aer liber a Muzeul Țării Oașului 

 

Patrimoniul imaterial din zona Negresti-Oas are de asemenea un potential 

deosebit, prin prisma traditiilor pastrate cu mandrie de oseni. Tara Oasului a devenit celebra 

prin portul popular, prin arta, muzica si dansul specific osenesc, care se desfasoara privirilor 

in special cu ocazia unor evenimente deosebite: nunti, hore, sezatori, sambre, lautul torturilor 

si alte sarbatori. 

La Vama exista o traditie indelungata a ceramicii, care dateaza inca din perioada dacica. 

In localitate exista un muzeu al ceramicii, cu peste 500 de piese, unele cu o vechime de peste 

300 de ani, care sunt smaltuite cu culori naturale. In muzeu activeaza incă un mester olar, care 

realizeaza ceramica traditionala pentru vizitatori. De asemenea, printr-un proiect PHARE, in 

cadrul Muzeului Tarii Oasului a fost organizata o scolara de olarit pentru tineri. 

Prin urmare, in zona exista un potential foarte ridicat pentru practicarea urmatoarelor 

tipuri de turism: 

- turismul montan si de iarna (drumetii montane, sporturi de iarna); 

- turismul balnear si de sanatate (bai sulfuroase); 

- turismul cultural (circuitul manastirilor satmarene, traditii si obiceiuri specifice 

zonei, mestesuguri populare, turism gastronomic); 

- turism de relaxare/agrement (pescuit, vanatoare, sportiv etc.); 

- turism ecologic. 

67 
 



   
                      
                                                                                     
6.2. Infrastructura turistica 

In prezent in orasul Negresti-Oas isi desfasoara activitatea 6 unitati de cazare, 3 

hoteluri si 3 pensiuni, in comparatie cu anul 1990, in localitate functiona un singur hotel. 

Aceste unitati de cazare au o capacitate de cazare de aproximativ 1.574 de locuri, pentru unele 

dintre ele neexistand date referitoare la capacitate de care de care dispune. De mentionat este 

si faptul ca in localitate a existat si o tabara de elevi, care a fost inchisa in anul 2009, in urma 

retrocedarii cladirii in care a functionat. 

Comparativ cu anul 2001, primul pentru care exista astfel de date, in 2015 s-au cazat in jur de 

4.244 de turisti ce s-au cazat in oras. Cel mai mare numar de turisti s-a inregistrat in anul 2005 

( 9.486 de turisti), numarul acestora fiind intr-o continua scadera pana in prezent.  

- Evolutia numarului de turisiti ce s-au cazat in orasul Negresti-Oas in perioada 2001-

2015. 

 

 

Sursa: Institutul National de Statistica. Baza de date TEMPO online, 2016. 

 

Capacitatea de cazare turistica in functiune din localitate a fost de 53.290 de locuri-zile 

in 2015, fiind intr-o continua crestere fata de anul 2001 primul pentru care exista date (36.210 

de locuri-zile), dintre care 44.530 in hoteluri si 8.760 in pensiuni turistice.  
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- Hotel Dallas – 3 stele, cu 1400 locuri; 

- Pensiunea Pietrosa – 3 stele; 

- Pensiunea La Luna – 3 stele;  

- Pensiunea Diana – 3 stele, 24 de locuri; 

In localitatile componente si in cele invecinate exista alte unitati de cazare de mici 

dimeniuni; 

- Hotelul Valea Mariei – 3 stele; 

- Motelul Mujdeni – 3 stele; 

- Pensiunea Popasul din Ses; 

- Pensiunea Boda Osanu; 

- Pensiunea Ivan – Luna Ses; 

- Pensiunea Huta Certeze; 

De asemenea, in zona exista mai multe unitati de alimentatie publica clasificate: 

- Restaurant Valea Mariei – 3 stele; 

- Restaurant Huta Certeze – 2 stele; 

- Restaurant Diana – 2 stele; 

- Restaurant Mujdeni – 3 stele; 

- Restaurant Pietrosa – 3 stele; 

- Pensiunea Popasul din Ses; 

- Pensiunea Boda Osanu’; 

- Pensiunea „Ivan”-Luna Ses; 

- Restaurant La Luna; 

- Hotel Dallas – 3 stele; 

 

Statiunea Turistica ”Luna Ses” – este o zona compacta de circa 250 ha, situata la 

500 m altitudine, la poalele muntilor Pietroasa (1201 m) si Muntele Mic (1013 m). Statiunea 

se afla in curs de amenajare, urmand să devina cea mai importanta destinație turistica a 

judetului Satu Mare, urmare a unor invesititii publice de circa 60 mil. Lei. Astfel, in prezent, 

se deruleaza lucrari de amenajare a drumului de acces din oras - DC 75 (8,4 km), inclusiv cu 

amenajarea de poduri, podete si drumuri laterale, lucrari hidrotehnice si de stabilizare a 

versantilor, reabilitarea canalizării menajere, amenajarea canalizarii pluviale, aductiunea apei 

potabile si realizarea a 100 de locuri de parcare pentru autoturisme si 10 pentru autocare. In 
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paralel, se amenajeaza o partie de schi de 1800 m, un telescaun si o instalatie de zapada 

artificiala si se extinde reteaua de alimentare cu apa. O data finalizate aceste lucrari de 

infrastructura, autoritătile locale isi propun sa atraga, prin concesionarea de terenuri, in zona 

viabilizata investitori privati pentru urmatoarele tipuri de functiuni turistice : spatii de cazare, 

alimentatie publica, comert si servicii (7,3 ha), 2 partii de schi pentru incepatori (850 m 

lungime), teren de golf, pista de motocros, centru de echitatie, circuit de rally-cros, dotari de 

agrement si sportive, camping, etc. 

”Valea Mariei” - situata la 6 km de Negresti-Oas, Valea Mariei este o statiune 

moderna de interes regional, asezata in mijlocul unei paduri. Locul este renumit pentru 

izvoarele de borcuturi din zona. Complexul modern ”Valea Mariei” (3 stele) ofera turistilor 

posibilitati excelente de cazare si masa, piscina acoperita si in aer liber, sauna, jacuzzi, solar, 

sala de conferinte, terenuri de sport. In aceeasi zona functioneaza si Complexul Turistic 

”Pintea” (2 stele), care ofera locuri de cazare in hotel, restaurant, bar, terasa, piscina cu apa 

termala, jacuzzi si sala de fitness; 

Complexul ”Mujdeni” – amplasat la 12 km de Negresti-Oas, pe malul unui lac si la 

liziera padurii, cuprinde un hotel nou-construit de 3 stele si o baza de tratament 

(fizioterapie, recuperare medicala, laser terapie, electroterapie, hidrokinetoterapie, masaje, 

termoterapie, reflexoterapie, etc.), la care se adauga un restaurant, piscina acoperita, sala de 

fitness, sauna, etc. 

Barajul Calinesti-Oas - este situat la 12 km de oras, fiind cel mai mare baraj artificial 

din Judetul Satu-Mare. A devenit o atractie turistica importanta ca urmare a amplasarii sale 

intr-un cadru natural deosebit, inconjurat fiind de paduri de foioase. In zona au fost 

construite o cabana turistica, cu restaurant, bar si terasa, un minihotel si numeroase casute de 

vacanta. Este o destinatie ideala pentru pescuit, dispunand de efective importante de stiuca, 

biban, salau, somn si avat; 

Baile Puturoasa – se afla la 9 km de comuna Vama, intr-o caldare cu un diametru de 

4 km a unui fost vulcan. A fost o destinatie turistica importanta la inceputul secolului al 

XIX-lea, pentru izvoarele ape minerale namoloase bicarbonatate, cloruro-sodice, 

carbogazoase izoterme au un bogat continut in sulf, clor, iod, cu indicatii terapeutice in 

afectiuni ale aparatului locomotor si afectiuni ginecologice. In anul 2007, drumul forestier 

de acces in zona, cu o lungime de 5,5 km, a fost modernizat printr-un proiect SAPARD, dar 

infrastructura turistica din zona este aproape inexistenta. 
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In zona montana din jurul orasului se pot organiza drumetii, insa traseele turistice nu 

sunt amenajate corespunzator, infrastructura de semnalizare si informare fiind deficitara. 

Traseele pe care se pot organiza drumetii sunt: 

- Luna Ses – Varful Pietroasa; 

- Valea Turului – Muntele Tampa – Cabana Vraticel; 

- Baile Puturoasa – Muntele Mic; 

- Sambra Oilor – Varful Bradului; 

 

 

6.3. Circulația turistică 

La nivelul anului 2015, in unitatile de cazare din orasul Negresti-Oas s-au inregistrat 

4.244 de sosiri ale turistilor, ceea ce reprezinta doar 4,4% din totalul celor raportate la nivelul 

Judetului Satu-Mare. Dintre acestea, 3.170 s-au inregistrat in unitati de tip hotelier, iar 1.0745 

in pensiuni turistice. Fata de anul 2001, primul pentru care exista date statistice la nivel de 

localitate, numarul de turisti cazati in localitate a scazut cu 19,8%. 

 

 

Sursa : Institutul National de Statistica. Baza de date TEMPO Online, 2016 
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Scaderea numarului de turisti care s-au cazat in Negresti-Oas poate fi pusa pe seama 

efectelor crizei economice globale, dar si a reorientarii acestora catre localitatile rurale 

invecinate orașului, unde sunt concentrate resursele turistice din zonă (Valea Măriei – Vama, 

Mujdeni – Orașu Nou, Huta-Certeze, etc.) și unde au apărut noi unități de cazare moderne. In 

anul 2011, aceste localități au Inregistrat un număr total de 13.436 de sosiri In unități de 

cazare, de peste 3 ori mai mare decât orașul propriu-zis, și de peste 10 ori mai mulți decât In 

anul 2001. Prin urmare, numărul totalul de turiști cazați In zona Negrești-Oaș (orașul propriu-

zis și comunele Invecinate) a fost de 17.416 In anul 2011 (19,3% din totalul celor Inregistrați 

In judet), in crestere cu 190,7% față de anul 2001. 

 

Evoluția numărului de turiști sosiți In unitățile de cazare din comunele Invecinate orașului 

Negrești-Oaș, In perioada 2001-2015 

 

Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2016 

 

In anul 2015, la nivelul orașului Negrești-Oaș s-au Inregistrat 7086 de Innoptări In 

unități de cazare, In scădere cu 19,4% față de anul 2001, cele mai multe fiind raportate In 

unități de tip hotelier (5039). In localitățile rurale din jurul orașului numărul Innoptărilor a 
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numărul de Innoptări ale turiștilor In unitățile de cazare a fost de 28.102, In creștere cu 

166,6% față de anul 2001. 

Conform unei situații statistice pusă la dispoziție de Primăria Negrești-Oaș, numărul 

de Innoptări din localitate a fost de 7086 In 2015, dintre care doar 476 au fost ale străinilor 

(6,7% din total), iar restul au fost Inregistrate pentru turiști autohtoni. Cel mai mare număr de 

Innoptări s-a Inregistrat la Complexul ”Valea Măriei” (6.084, 85,3% din total), urmat de 

Pensiunea ”Diana” (550) și Complexul ”Pintea” (430). 

Evoluția numărului de innoptări in unitățile de cazare din orașul Negrești-Oaș și 

comunele invecinate, in perioada 2001-2015 

 

 

Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2016 
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domeniu și impactul acestei activități asupra economiei locale. Creșterea duratei sejurului se 

poate face doar prin imbunătățirea și diversificarea ofertei turistice locale, creșterea calității 
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serviciilor oferite turiștilor și acțiuni de promovare. 

In acest context, indicele de utilizare netă a capacității de cazare din Negrești-Oaș a 

fost de doar 16,5% in 2011, in scădere față de anul 2001 (24,8%), fiind situată sub media 

națională (26,3%) și județeană (25,7%). La nivelul zonei Negrești-Oaș (inclusiv localitățile 

invecinate), indicele net de utilizare a fost de 22,9%. 

 

 

 

6.4. Promovarea turistica si evenimente organizate  

In ultimii ani, orașul Negrești-Oaș găzduiește tot mai multe evenimente care atrag turiști și 

vizitatori, crescand vizibilitatea localității. Dintre acestea, cele mai importante sunt: 

- Sarbatoarea Campenească ”Sambra Oilor” de la Huta-

Certeze – ajunsă la cea de-a 56 ediție, atrage un număr mare de 

vizitatori din Țara Oașului, dar și din alte zone ale țării, chiar și 

din străinătate. Este o sărbătoare păstorească, specifică zonei 

Oașului, și se organizează In luna mai a fiecărui an, In pasul 

Huta;  

 

- Festivalul International al Palincii – a Inceput să fie 

organizat In anul 2010 (luna octombrie), In asociere cu 

Consiliul Județean Satu-Mare, evenimentul fiind 

organizat cu sprijin financiar din Programul Operațional 

Regional 2007-2013. Festivalul are două locații de 

desfășurare, una In Muzeul In aer liber, iar cealaltă pe o 

linie tehnologică demonstrativă de producere a pălincii și unde se vor organiza concursuri 

culinare; 

- Zilele Orasului Negresti-Oas - eveniment ajuns la cea de-a 

XI-a ediție, se organizează In luna august a fiecărui an. Cu 
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această ocazie, au loc diferite concerte și spectacole folclorice, care atrag mii de spectatori; 

 

- Festivalul de datini si obiceiuri de iarna – 

organizat In luna decembrie și ajuns la cea de-a IV-a 

ediție, festivalul atrage anual sute de artiști și 

ansambluri din Bistrița, Maramureș, Bihor, Sălaj și 

Satu-Mare, având deci un caracter regional; 

 

- Simpozionul international de arta plastica “Forma, 

culoare, timp” – include expoziții de artă și o tabără de 

creație, la care participă artiști din țară și străinătate; 

 

 

 

- Expozitia de Arta Plastica ”ART Bunavestire” – 

organizată anual, de peste 25 de ani, și cuprinde lucrări ale 

artiștilor plastici locali.  

 

 

In ceea ce privește promovarea turistică a zonei, Consiliul Județean Satu-Mare a 

derulat proiectul ”Trasee Sătmărene”, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, care a avut ca obiectiv 

”promovarea potenţialului turistic existent la nivelul judeţului Satu Mare, In scopul creşterii 

vizibilităţii acestuia In plan regional, naţional şi internaţional şi dezvoltării economice a 

factorilor implicaţi In domeniul turismului la nivelul judeţului”. Proiectul a rezultat și 

conceperea unor trasee județene axate pe patrimoniul cultural - monumente de arhitectură, 

castele, cetăţi, pe resursele naturale de ape termale şi minerale, precum şi pe tradiţiile locale, 
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care cuprind și zona Negrești-Oaș, respectiv: 

- ”Peregrinare pe urmele timpurilor trecute” - acest circuit face referire la turismul cultural şi 

religios si cuprinde următoarele localităţi: Satu Mare, Carei, Căpleni, Medieşul Aurit, Livada, 

Ardud, Hodod, Soconzel, Corund, Săuca, Ady Endre, Măriuş, Scărişoara Nouă, Petreşti, 

Moftinu Mic, Bobald,Tăşnad, Pir, Viile Satu Mare, Apa, Negreşti-Oaş, Bixad - prin care se 

dorește evidențierea acelor mărturii ale valorilor culturale și istorice dintre care unele 

constituie valori naționale, internaționale sau care fac parte din patrimoniul mondial al 

umanității, castelele și cetăţile, atracții arhitecturale proeminente, dovezi vii ale istoriei, 

bisericile de lemn și mănăstirile; 

- ”Tradiţii şi obiceiuri sătmărene ” - acest circuit integrează obiective ale turismului rural și 

ecoturismul și include următoarele localităţi: Negreşti-Oaş, Huta Certeze, Racşa, Prilog, 

Vama, Petreşti, Homorodu de Sus (Oţeloaia), Bogdand, Călineşti-Oaş, Turulung, Oraşu 

Nou şi Andrid - localităţi care şi-au păstrat moştenirea culturală: un fond etnografic original, 

arhitectură tradiţională, meşteşuguri populare, manifestări tradiţionale, precum şi alte 

obiective turistice din cadrul Rezervaţiei Naturale a râului Tur. Segmentele turistice conexe 

atinse de acest circuit sunt arta populară tradițională, mâncărurile tradiționale locale, 

obiceiurile și festivalurile locului; 

- ”Satu Mare- izvor de sănătate” - acest circuit are la bază turismul balnear și de sănătate. 

Localităţile cuprinse ”n cadrul acestui circuit sunt următoarele: Carei, Tăşnad, Beltiug, Acâş, 

Mihăieni, Valea Măriei, Vama (Băile Puturoasa), Bixad, bogate ”n resurse naturale de ape 

termale şi minerale. 

In cadrul proiectului au fost concepute următoarele instrumente de promovare: 

- editarea unui ghid turistic al județului și multiplicarea lui in 10.000 de exemplare; 

- realizarea de materiale de promovare (pixuri, mape, broșuri, flyere, hărți, calendare, 

DVDuri); 

- instalarea a 60 de panouri indicatoare și de promovare ; 

- crearea portalului turistic www.viziteaza-satumare.com; 

- crearea unor standuri expoziționale și organizarea de evenimente de promovare; 
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- promovarea ofertei turistice locale la posturile de televiziune; 

Etc. 

Cu toate acestea, in contextul potențialului turistic al deosebit al Țării Oașului, a 

creșterii numărului de turiști și vizitatori, precum și a faptului că dezvoltarea turismului este 

principala prioritate a autorităților locale, se impune construcția unui Centru de Informare și 

Promovare Turistică la Negrești-Oaș, pentru care a fost deja depusă o cerere de finanțare din 

fonduri europene, care se află In evaluare. 

 7. Social 

Deși in raport cu alte zone ale județului sau ale țării, nivelul de trai al locuitorilor 

orașului este mai ridicat, mai ales ca urmare a migrației masive a forței de muncă locale In 

străinătate și a remiterilor de valută aferente, orașul Negrești-Oaș se confruntă cu o serie de 

provocări specifice, care impun dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectiv : 

- accentuarea fenomenului de Imbătrânire – care va conduce la creșterea numărului de 

persoane vârstnice, dependente, singure, care necesită servicii de asistență și Ingrijire, la 

domiciliu sau In sistem instituționalizat ; 

- numărul mare de copii ai căror părinți lucrează In străinătate – care necesită, de asemenea, 

servicii de consiliere, informare, asistență, etc. ; 

- creșeterea numărului de persoane expuse fenomenului de sărăcie (familii de romi, persoane 

fără un loc de muncă sau alte surse de venit, fără locuință). 

La nivelul Primăriei Negrești-Oaș funcționează un Compartiment de Asistență Socială 

și Autoritate Tutelară, care oferă servicii de de informare, identificare, evaluare, orientare 

socială, consiliere juridică și socială, mediere socială, sprijin de urgență In vederea reducerii 

efectelor situațiilor de criză, etc, pentru diferite categorii de locuitori ai orașului expuși 

riscului de excluziune socială : persoane cu boli cronice, persoane cu handicap, delicvenți, 

persoane supuse violenței In familie, familii aflate In situații de dificultate, copii supuși 

riscului de separare de părinți, persoane aflate In situație de sărăcie extremă, etc. 

Conform datelor furnizate de Primăria Negrești-Oaș, numărul beneficiarilor diferitelor tipuri 

51 
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de prestații sociale de la nivelul localității este următorul : 

- beneficiari de ajutor social : aproximativ 90 de familii/lunar ; 

- beneficiari de alocație de sprijin familial : aproximativ 210 de familii/anual ; 

- beneficiari indemnizații pentru persoane cu handicap : circa 30 de persoane/lunar ; 

- beneficiari indemnizații pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap : aproximativ 

53 de persoane/lunar ; 

- beneficiari ajutoare pentru incălzire : 155 de dosare/anual pentru incălzirea cu lemne și 90 

de dosare anual pentru incălzirea cu gaze. 

De asemenea, la nivel județean, funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecție a Copilului Satu-Mare, aflată in subordinea Consiliului Județean, care oferă servicii 

complexe de asistență socială pentru toate localitățile din județ, având in structura sa inclusiv 

centre rezidențiale pentru copii și adulți. Cu toate acestea, Direcția nu dispune de astfel de 

centre in zona Oașului, astfel incăt beneficiarii din zonă trebuie să fie transportați la locațiile 

din Satu-Mare, Carei, Halmeu, Hurezu Mare, etc. De menționat este și faptul că in Județul 

Satu-Mare există și o serie de furnizori privați de servicii sociale (asociații, fundații), precum : 

Asociația ”Albert Schweitzer”, Asociația ”Caritas”, Asociația ”Centrul de Resurse – 

CREST”, Asociația ”Freres Europa”, Asociația ”Casa Speranței”, etc., dar nici acestea nu 

acționează in zona Oașului. 

In acest context, Primăria Negrești-Oaș a demarat, in anul 2012, construcția unui 

Centru Social de Zi pentru Vârstnici, proiect co-finanțat din Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Acest centru va avea 

o suprafață de 331 mp și va fi construit pe scheletul unei foste centrale termice de cartier 

dezafectate, urmând să cuprindă o bibliotecă, sală de lectură, sală de activități audio-video, 

bucătărie, sală de mese, birouri, etc. Centrul va putea deservi 100 de persoane vârstnice aflate 

in dificultate și oferi o masă caldă la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa. 

Cu toate acestea, la nivelul localității nu funcționează niciun centru de zi (de tip after-

school) pentru copii și nici centre rezidențiale pentru persoane vârstnice. In plus, se remarcă 

lipsa furnizorilor privați de servicii sociale. 
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8. Educatie 

In orașul Negrești-Oaș funcționau, in anul 2012, 12 unități de invățământ și o unitate conexă, 

respectiv : 

a) 6 unități de invățământ cu personalitate juridică : 

- Grădinița cu program prelungit nr. 1 ; 

- Grădinița cu program prelungit nr. 7 ; 

- Școlara Gimnazială nr. 1 ; 

- Școală Gimnazială nr. 3 (care dispune inclusiv de o clasă specială pentru copii cu autism); 

- Liceul Teoretic ; 

- Liceul Tehnologic ”Ionița G. Andron”. 

b) 6 unități de Invățământ arondate celor cu personalitate juridică : 

- Grădinița cu program normal nr. 2 ; 

- Grădinița cu program normal nr. 6 ; 

- Grădinița cu program normal ”Tudor Vladimirescu” ; 

- Grădinița cu program normal ”George Coșbuc” ; 

- Grădinița cu program normal Vrăticel-Oraș ; 

- Grădinița cu program normal Tur. 

c) o unitate conexă : 

- Clubul Elevilor – care reunește mai multe cercuri de elevi, printre care cele mai active sunt 

cele de muzică ușoară și populară, inclusiv un ansamblu folcloric. 

Spre comparație, In anul 1990, la nivelul orașului funcționau 22 de unități de 

Invățământ, toate cu personalitate juridică. Scăderea numărului de unități de Invățământ și 

comasarea acestora este rezultatul scăderii populației de vârstă școlară, pe fondul reducerii 

natalității și a migrației externe a populației. 
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La nivelul anului 2014, populația școlară totală de la nivelul localității era de 2713 de 

preșcolari și elevi, ceea ce reprezintă 20,4% din populația totală a orașului (o parte dintre 

elevi Iși au totuși domiciliul In comunele Invecinate). Față de anul 1992 (primul pentru care 

există date statistice), populația școlară a scăzut cu 32,7%. 

Dintre cei 2713 de elevi și preșcolari, 434 sunt Inmatriculați In grădinițele de copii, 1.227 In 

școlile generale (621 In Invățământul primar și 606 In cel gimnazial), 931 In licee, iar 121 In 

școlile profesionale și de maiștri. 

 

Evoluția populației școlare din orașul Negrești-Oaș, pe niveluri de studii, In perioada 1992-

2014 

Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2015 

 

După cum se poate observa, In perioada 1992-2014, a crescut numărul elevilor de 

liceu (+95,9%), ca urmare a creșterii gradului de cuprindere a populației, dar și a scăderii 

interesului pentru Invățământul profesional, care a fost desființat In 2012. Pe de altă parte, 

numărul elevilor din ciclul primar și gimnazial a scăzut cu 52,3%, iar cel al preșcolarilor cu 

34,5%, pe fondul scăderii dramatice a natalității din ultimele două decenii. 
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De remarcat este și faptul că, anual, aproximativ 200 de absolvenți ai clasei a 8-a din 

localitățile rurale Invecinate se Inscriu la cele două licee din Negrești-Oaș, cei mai mulți 

provenind din comunele Bixad, Racșa, Târșolț, Vama, Cămârzana, Certeze. 

In anul 2014, In unitățile de Invățământ din orașul Negrești-Oaș Iși desfășurau 

activitatea 176 de cadre didactice, In scădere cu 24,6% față de anul 1992. Dintre aceștia, 34 

sunt educatori, 60 Invățători si profesori din ciclul gimnazial, iar 83 sunt profesori de liceu. 

Scăderea numărului de cadre didactice, mai ales In Invățământul primar și gimnazial, a fost 

determinată de scăderea considerabilă a populației școlare. 

 

Evoluția numărului de cadre didactice din unitățile de Invățământ din orașul Negrești-Oaș, pe 

niveluri de Invățământ, In perioada 1992-2014 

 

 
Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2015 

 

La nivelul anului 2011, in orașul Negrești-Oaș exista, in medie, un cadru didactic la 17,9 

elevi, peste media județeană (15,2) și națională (15,4).Unitetile de invatatamt din Negresti-

Oas dispun de urmatoarea infrastructura : 

- 83 de Sali de clasa si cabinete scolare; 

- 17 laboratoare școlare ;  
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- 3 săli de gimnastică, la care se aduagă 2 săli de sport moderne, finanțate din 

fonduri guvernamentale ; 

- 8 ateliere școlare ; 

- 5 terenuri de sport ; 

- 241 de PC-uri. 

In medie, la nivelul localității, in fiecare sală de clasă studiază 36,1 elevi, peste media 

județeană (28,9 elevi/sală de clasă) și națională (32,8). In comparație cu media județeană și 

națională, infrastructura educațională de la nivelul localității este deficitară la dotarea cu săli 

de gimnastică (1021,6 elevi/sală de sport, față de 662,5 la nivel județean și 803,3 la nivel 

național) și calculatoare (13,5 elevi/PC, față de o medie județeană de 12,5 și una națională de 

11,3), in timp ce dotarea cu laboratoare, ateliere școlare, respectiv terenuri de sport este mai 

bună in comparație cu mediile județene și națională. 

In pofida sumelor semnificative alocate de la bugetul local și de stat pentru 

modernizarea unităților de Invățământ din localitate, sunt Incă necesare lucrări de extindere, 

reabilitare, modernizare și dotare, respectiv : 

- amenajarea de locuri de joacă In grădinițe ; 

- reabilitarea termică a clădirilor, In vederea reducerii consumului de energie ; 

- dotarea cu instalații de producere a energiei din surse regenerabile ; 

- reabilitarea și extinderea clădirilor, inclusiv a sălilor de sport ; 

- dotarea laboratoarelor școlare cu aparatură modernă ; 

- amenajarea unor ateliere școlare. 

 

Oferta educațională a celor două licee este una diversificată și cuprinde următoarele 

specializări: 

a) Liceul Tehnologic ”Ionița C. Andron ” – 224 de locuri/an : 

- Electronică și Automatizări ; 

- Mecanică ; 
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- Protecția Mediului ; 

- Agricultură ; 

- Economic ; 

- Turism și alimentație ; 

- Științe sociale. 

Liceul a fost Inființat In 1963, având un profil agricol, iar din anul 2000 a absorbit 

Școala Profesională de Construcții și Gospodărie Comunală, diversificându-și oferta de studii. 

In prezent, este singura unitate de Invățământ tehnic și profesional din Țara Oașului, cu un rol 

important In pregătirea forței de muncă pentru sectorul agricol, al industriei și serviciilor. ën 

ultimii ani, acest liceu a beneficiat de numeroase finanțări de la bugetul de stat și din fonduri 

europene pentru reabilitarea clădirilor, a cantinei, amenajarea unui teren de sport, 

Imprejmuire, etc. 

b) Liceul Teoretic – 140 de locuri/an: 

- Matematică-Informatică ; 

- Științele Naturii ; 

- Filologie (inclusiv Invățământ cu frecvență redusă). 

Liceul a fost Inființat In anul 1953, a fost funcționat pentru câțiva ani ca liceu 

industrial, revenind la vocația sa de liceu teoretic la jumătatea anilor 80, fiind singurul cu 

acest profil din Țara Oașului. Actualmente, clădirea liceului este reabilitată și dispune de o 

sală de sport modernă, o sală de forță, de teren de baschet, o sală de informatică AEL și alte 

două laboratoare de informatică cu computere performante, un centru de informare și 

documentare (bibliotecă), sistem de monitorizare video, etc., beneficiind inclusiv de o 

finanțare PHARE. 

Dintre cei aproximativ 400 de elevi care Iși finalizează anual studiile liceale In 

Negrești-Oaș, cei care optează pentru a-și continua studiile In ciclul universitar, aleg centrele 

universitare Satu-Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca, Oradea sau Timișoara, In condițiile In care 

In localitate nu funcționează unități de Invățământ superior. 
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De asemenea, trebuie menționat și faptul că In localitate nu funcționează furnizori 

publici sau privați de servicii de formare profesională, aceștia desfășurându-și activitatea In 

Municipiul Satu-Mare 

 

 

 

 

9. Sanatate 

La nivelul anului 2011, In orașul Negrești-Oaș funcționau următoarele unități medicale : 

- 1 spital ; 

- 1 ambulatoriu intergrat spitalului ; 

- 1 cabinet medical școlar ; 

- 4 cabinete private ale medicilor de familie ; 

- 10 cabinete stomatologice (din care 9 private) ; 

- 8 cabinete private de specialitate ; 

- 7 farmacii §i puncte farmaceutice (din care 6 private) ; 

- 3 laboratoare medicale (din care unul privat) ; 

- 4 laboratoare private de tehnicd dentard. 

In utlimii 20 de ani, reteaua de unitati medicale din oras s-a restructurat semnificativ, 

in sensul desfiintdrii unor dispensare medicale de stat si a policlinicii, respectiv infiintarea a 

numeroase cabinete medicale, farmacii, cabinete stomatologice, laboratoare medicale, 

laboratoare de tehnica dentara, preponderent private. 

Spitalul Ordaenesc Negresti-Oas este singura unitate medicala cu paturi din Tara 

Oasului si deserveste o zond cu peste 45.000 de locuitori. In prezent, spitalul dispune de 

urmatoarea structura organizatorica : 

- Sectie de Medicind Generald (inclusiv Compartimentul de dermatovenerologie) – 58 de 
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paturi ; 

- Sectie de Chirurgie Generald (inclusiv Compartimentele de Urologie §i Ortopedie-

Traumatologie) – 54 de paturi ; 

- Sectie de Pediatrie – 25 de paturi; 

- Sectie de Obstreticd-Ginecologie (inclusiv Compartimentul de Neonatologie) – 25 de paturi; 

- Sectie de Boli Infectioase – 25 de paturi; 

- Sectie de Boli Cronice – 25 de paturi; 

- Compartiment ATI – 10 paturi; 

- Compartiment Neurologie – 12 paturi; 

- Compartiment ingrijiri Paleative – 10 paturi; 

- Cameră de Gardă. 

De asemenea, spitalul dispune de bloc operator, sterilizator, farmacie, laborator de 

analize medicale, labarator de radiologie și imagistică medicală, compartiment prosectură, 

prevenire și control al infecțiilor nozocomiale, cabinet de diabet zaharat-nutriție-boli 

metabolice, cabinet planificare familială, cabinet boli infecțioase. 

Spitalul Iși desfășoară activitatea In clădiri aflate Intr-o stare relativ bună și a 

beneficiat In ultimii ani de investiții In dotarea cu echipamente moderne pentru blocul 

operator și laboratorul de analize. De asemenea, s-au executat lucrări de reabilitare termică și 

de modernizare a unități de primiri urgențe. Cu toate acestea, unitatea medicală necesită Incă 

lucrări de investiții pentru modernizare și dotare cu aparatură modernă. 

La nivelul anului 2014, spitalul dispunea de 244 de paturi, nivel similar cu cel 

Inregistrat In anul 1990, dar mult sub nivelul maxim de 352 de paturi, Inregistrat la Inceputul 

anilor 2000. Scăderea numărului de paturi este rezultatul procesului de reformă a sistemului 

public de sănătate de la nivel național, precum și accentul tot mai mare pus pe tratamentul In 

ambulatoriu. ën medie, In Negrești-Oaș existau, In 2011, 15,55 paturi la o mie de locuitori, 

peste media județeană (4,9%o) și națională (6%o). Totuși, trebuie avut In vedere că spitalul 

deservește și populația din comunele Invecinate, un areal care totalizează circa 45.000 de 
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locuitori, context In care numărul de paturi la 1.000 de locuitori deserviți este de circa 5, nivel 

similar cu valorile medii de la nivel județean și național. 

 

Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2015 

Ambulatoriul integrat spitalului din localitate dispune de un număr de 17 cabinete 

cu 

următoarele specialități : 

- cabinet de medicină internă; 

- cabinet de cardiologie; 

- cabinet de oftalmologie; 

- cabinet ORL; 

- cabinet chirurgie generală; 

- cabinet ortopedie și traumatologie; 

- cabinet obstretică-ginecologie; 

- cabinet pediatrie; 

- cabinet neuropsihiatrie infantilă; 
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- cabinet neurologie; 

- cabinet dermatovenerologie; 

- cabinet urologie; 

- cabinet pneumologie ; 

- cabinet psihiatrie ; 

- cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie ; 

- cabinet gastroentorologie ; 

- cabinet endocrinologie ; 

- aparat funcțional. 

Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș a fost reabilitat și dotat cu aparatură 

modernă (electrocardiografe, ecograf color, electroencefalografe, ecograf color Doppler, 

etc.) și mobilier In cadrul unui proiect in valoare 2,885 mil. Lei, co-finanțat din Programul 

Operațional Regional 2007- 2013. 

La nivelul anului 2011, in orașul Negrești-Oaș iși desfășurau activitatea următoarele cadre 

medicale : 

- 50 de medici (dintre care 12 in sistemul privat), dintre care 8 medici de familie;  

- 10 medici stomatologi (dintre care 9 in sistemul privat) ; 

- 12 farmaciști (dintre care 11 in sistemul privat) ; 

- 126 de cadre medicale medii (dintre care 43 in sistemul privat). 

 

Evoluția numărului de cadre medicale din orașul Negrești-Oaș-proprietate publica, in 

perioada 1990-2014 
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Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2015 

Evoluția numărului de cadre medicale din orașul Negrești-Oaș-proprietate privata, in perioada 

1990-2014 

 
Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2015 

 

Față de anul 1990, numărul de cadre medicale a crescut pentru toate categoriile (medici, 

stomatologi, farmaciști, cadre medii), in primul rand ca urmare a dezvoltării sectorului privat. In 

anul 2014, la nivelul orașului Negrești-Oaș, exista un medic la 300,8 locuitori, față de o medie 

județeană de 642 de locuitori și una națională de 406,4. In ceea ce privește nivelul de deservire 

al populației cu stomatologi, la nivel de localitate există un stomatologic la 1.368 de locuitori, 
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sub media județeană (1750) și națională (1599). De asemenea, numărul de locuitori deserviți in 

medie de un farmacist (836) și un cadru mediu (100,3) este mai mic in comparație cu valoriile 

medii de la nivel județean și național. Totuși, trebuie avut in vedere incă o dată faptul că 

personalul medical din localitate deservește o zonă cu o populație de circa 3 ori mai 

numeroasă decât cea a orașului propriu-zis. 

Raportul Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu-Mare cu privire la starea de 

sănătate a populației in anul 2014, reflectă o creștere a morbidității la majoritatea bolilor, pe 

fondul imbătrânirii populației, a accesului dificil la servicii medicale de calitate, a stilului de 

viață nesănătos, al poluării, etc. Prin urmare, este de așteptat ca cererea de servicii medicale să 

crească continuu in următorii ani. 

 

10. Cultura si sport 

   

Principalele institutii de atractie turistica ce isi desfasoara activitatea in orasul Negresti-

Oas sunt: 

 

Casa de cultura oraseneasca: a functionat de la sfarsitul anului 2011 pana la inceputul 

acestui an intr-un spatiu cedat de Protopopitul Ortodox, amenajat cu fonduri de la bugetul local, 

pentru a face loc unei Sali de repetitii si sapatiilor administrative. 

In prezent sunt se lucreaza la un nou sediu mult mai mare, in cadrul caruia ca functiona 

Casa de cultura cu sala de spectacole si de conferinta, biblioteca, cinematograful dar si mai 

mutle galerii. De asemenea, imobilul va dispune si de o parcare subterana, cu toate dotarile. 

 Termenul de finalizare al lucrarilor este decembrie 2016, lucrarile fiind finantate de 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Compania Nationala de Investii iar 

valoarea proiectului este de 3 milioane de euro. 

Principala activitate a Casei de Cultura este derulata prin Ansamblul Folcloric „Oasul”, 

care se bucura de o larga apreciere la nivelul local si national. De asemenea, institutia este 

implicata in organizarea diferitelor evenimente culturale de la nivelul localitaii. 

 

Biblioteca Oraseneasca: functioneaza intr-un spatiu inchiriat, in centrul orasului, dar 

odata cu finalizarea lucrarilor la noul Centru Multicultural, aceasta se isi va muta sediul in 

cadurul noului complex. De asemenea, pe langa biblioteca oraseneasc, la nivelul localitatii 
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exista 5 biblioteci scolare in unitatile de invatamant din oras. In totalul bibliotecilor din 

Negresti-Oas dispun de 96.000 de volume (6,7 volume/locuitor), sub media judeteana si cea 

nationala. In anul 2014 (ultimul pentru care exista date), la nivelul celor 6 biblioteci din oras, 

existau 2.311 cititori activi (13,7% din populatia totala a orasului). 

 

Muzeul Tarii Oasului: este situat in apropierea de centrul orasului, pe malul raului Tur 

si are doua sectii, o expozitie permanenta de etnografie, de arta pupulara si de arta 

contemporana (Galeriile Dr. Mihai Pop) si un muzeu in aer liber, cu o suprafata de 1,5 ha. De 

asemenea, muzeul organizeaza diferite expozitii temporare in fiecare an. In sectia in aer liber 

pot fi admirate o biserica de lemn, gospodarii si case taranesti, iar in interioarele acestora 

colectii de tesaturi, port popular, icoane, ceramica, mobilier, unelte, etc. In cadrul muzeului 

activeza si unul dintre ultimii mesteri olari din judet, precum si o distilerie. 

 

In localitate existau mai multe puncte de desfacere a presei locale, nationale si 

internationale. In plus, Consiliul Local editeaza si distribuie cu regularitate un Buletin 

Informativ. 

In domeniul sportiv, cel mai bine reprezentat este fotbalul. In localitate isi desfasoara 

activitatea echipa de fotbal A.S. Energia Negresti-Oas, echipa dispunand de un teren de fotbal 

omolagat pentru competitii judetene si este sponsorizata de Consiliul Local. De asemenea in 

oras se mai desfasoara si diferite competitii de handbal, competitii de tenis de camp si turnee de 

bachet fete. Pentru  sportul de amatori au fost construitte mai multe terenuri moderne, de mici 

dimensiuni, in complexurile de agrement din jurul orasului, precum si sali de aerobic si fitness. 

 

 

11. Guvernanta locala 

 

 In orasul Negresti-Oas, administratia publica este organizata si functioneaza potrivit 

Legi administratiei publice locale nr.215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului 

Local. Administratia publica din localitate se organizeaza si functioneaza in temeiul 

principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor 

administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea 

problemelor locale de interes deosebit. Structura organizatorica a administratiilor publice 

locale reprezinta formalizarea si repartizarea misiunilor si functiilor intre diferite 
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subansamble (Directii, Departamente, Servicii, Birouri, etc.) definite cu aceasta ocazie, 

precum si relatiile stabilite intre subansamblele in cauza. Organigrama este reprezentarea 

vizuala a structurii organizatorice. 

Principalele domenii aflate sub administrarea autorităţilor publice locale sunt: 

a. planificarea urbana si gestionarea spatiilor verzi de interes local; 

b. colectarea si gestionarea deseurilor menajere, inclusiv salubrizarea si intretinerea 

terenurilor pentru depozitarea acestora; 

c. distribuirea apei potabile, construirea si intretinerea sistemelor de canalizare si de 

epurare a apelor uzate si pluviale; 

d. constructia, intretinerea si iluminarea strazilor si drumurilor publice locale; 

e. transportul public local; 

f. amenajarea si intretinerea cimitirelor; 

g. administrarea bunurilor din domeniile public si privat local; 

h. constructia, gestionarea, intretinerea si echiparea instalatiilor prescolare si 

extrascolare (crese, gradinite de copii, scoli de arta, de muzica); 

i. dezvoltarea si gestionarea retelelor urbane de distribuire a gazelor si energiei 

termice; 

j. activitati culturale, sportive, de recreere si pentru tineret, precum si planificarea, 

dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activitati; 

k. amenajarea pietelor agricole, a spatiilor comerciale, realizarea oricaror alte masuri 

necesare pentru dezvoltarea economica a unitaii administrativ-teritoriale; 

l. instituirea si gestionarea intreprinderilor municipale si organizarea oricarei alte 

activitati necesare dezvoltarii economice a unitatii administrativ-teritoriale; 

m. constructia de locuinte si acordarea altor tipuri de facilitati pentru paturile social 

vulnerabile, precum si pentru alte categorii ale populatiei; 

n. organizarea serviciilor anti-incendiu; 

 

Descentralizarea si autonomia locala reprezinta elemente constitutive ale oricarui stat 

democratic. Prin impartirea puterii in stat intre autoritatile centrale si cele locale devine 

posibila respectarea specificului si a intereselor particulare ale judetelor, oraselor si 

comunelor, iar cetatenilor li se acorda posibilitati sporite de a se manifesta pe plan politic, 

economic si social. Administratia locala, prin caracterul ssu descentralizat, trebuie sa-si 
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delimiteze si sa-si asume competentele exercitate pe proprie raspundere, in favoarea si la 

dispozitia populatiei. 

Descentralizarea administrativa si a serviciilor publice reprezinta singura forma 

acceptabila pentru asigurarea participării comunitatilor locale la viata politica, economica si 

sociala a tarii reprezentand un proces continuu, progresiv, care evolueaza odata cu 

extinderea capacitatii administrative a unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea 

gestionarii eficiente a serviciilor publice aflate in responsabilitatea acestora. Prin 

descentralizare, administratia publica devine mai eficienta si mai operativa, problemele 

care intereseaza populaţia se solutioneaza la nivele inferioare, in conditii de oportunitate si 

de operativitate sporita. 

Necesitatea realizarii unor servicii de interes local, precum si necesitatea dezvoltarii 

economice locale au condus autoritatile locale catre o colaborare cu o serie de institutii 

locale, regionale, nationale. Astfel sub controlul autoritatilor locale, anumite servicii, prin 

crearea cadrului legislativ necesar, sunt prestate de catre regii autonome sau societati 

comerciale. 

Primarul, viceprimarul si secretarul, impreuna cu aparatul de specialitate al primarului, 

constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria, care duce la 

indeplinire hotărarile Consiliului Local si dispozitiile primarului, soluţionand problemele 

curente ale colectivitatii locale. Misiunea sau scopul Primariei rezida deci in solutionarea si 

gestionarea, in numele si in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta, a treburilor 

publice, in condiţiile legii. 

In administratia publica locala primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El 

este seful administratiei publice locale si al aparatului de specialitate al autoritatii 

administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza. Primarul raspunde de buna 

functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii si reprezinta unitatea 

administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice 

romane sau straine, precum si in justitie. 

 

In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau 

individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostinta publica sau 

dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz. 
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In calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul 

prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, daca 

sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

Primarul este raspunzator de asigurarea ordinii publice si linistii locuitorilor, prin 

intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie 

civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii. In acest sens, el va 

lua masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor 

manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la 

ordinea si linistea publica. 

Consiliul Local Negresti-Oas este alcatuit din 17 consilier locali, iar Primaria este 

condusa de un primar, un viceprimar si un secretar. Organigrama aparatului de specialitate 

al Primarului orasului Negresti-Oas cuprinde 148 de posturi (2 pentru demnitari, 69 de 

functii publice si 77 contractuale), organizate după cum urmează : 

- In subordinea Primarului funcsionează Serviciul Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului si Investiții, Serviciul Managementul Proiectelor si Achizitii Publice, 

Serviciul Administratie Publica Locala (cu Compartimentele resurse umane si 

relatii cu publicul, Compartimentul Biblioteca si Informaticianul), Seriviciul 

Contabilitate, Serviciul public Politia Locala, Administratorul Public, Consilierii, 

Auditorii si Expertul pentru romi ; 

- In subordinea Viceprimarului functionează Serviciul pentru Administrarea 

Domeniului Public si Privat (cu Compartimentul Administrativ, Compartimentul 

Personal de Deservire, Compartiment ingrijire spatii verzi si Compartiment 

salubritate, precum si cu Biroul probleme privind situatii de urgenta, siguranta si 

protectia muncii) si Compartimentul control comercial, autorizare și transport ; 

- In subordinea Secretarului orasului functioneaza Compartimentele Registru 

Agricol, Juridic, Registratura – Biroul Unic, precum si Arhiva institutiei ; 

- In subordinea Consiliului Local se află Casa de Cultura, Muzeul Tarii Oasului, 

Serviciul Public Comunitar de evidenta a persoanelor, Compartimentul Asistenta 

Sociala si Autoritate Tutelara, precum si Consilierul Juridic pentru relatia cu 

Consiliul Local. 
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Aproximativ 60% din posturile din organigrama Primariei nu sunt ocupate in prezent, 

din cauza constrangerilor legale si bugetare, ceea ce ingreuneaza furnizarea unor servicii 

publice de calitate. 

Orasul Negresti-Oas face parte, alaturi de alte 28 de unitati administrativ-teritoriale, 

din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Apa si Apa Uzatt din judetul 

Satu-Mare, infiintata in anul 2009, cu scopul de a sprijini realizarea lucrarilor ample de 

reabilitare si modernizarea a retelei de alimentare cu apa si canalizare care se deruleaza in 

prezent. De asemenea, o alta asociatie de dezvoltare comunitara a fost constituita pentru 

implementarea proiectului zone turistice Luna-Ses. Din pacate, aceste asociatii de dezvoltare 

intercomunitara nu dispun de resurse proprii si au o capacitate administrativa redusa, ciclul 

lor de viata fiind acelasi cu al proiectelor de investitii pentru derularea carora au fost create. 

De asemenea, comunele din jurul orasului Negresti-Oas (Turt, Tarna Mare, Gherta 

Mica, Camarzana, Batarci, Calinesti-Oas, Vama, Certeze, Remeti, Tarsolt Bixad, Orasu Nou 

si Racsa) fac parte din Grupul de Actiune Locala ”Tara Oasului”, care are deja un plan de 

dezvoltare locala, urmand sa joace un rol activ in implementarea unor proiecte prioritare ale 

acestor comunitati. 

Orașul Negresti-Oas a semnat, de-a lungul timpului, trei acorduri de infratire cu 

urmatoarele localitati : 

- Guidel (Franța) – 1997 – intre cele două orașe s-a inființat o asociație de 

prietenie, fiind derulate misiuni economice și vizite reciproce ale unor grupuri de 

tineri; 

- Csenger (Ungaria) – 1999 – care s-au materializat in schimburi culturale, 

sportive și economice; 

- Teacevo (Ucraina) – 2006 – care vizează schimburi culturale, turistice și 

economice. 

Prin Programul PHARE a fost finantata infiintarea unui Birou de Consiliere pentru 

Cetateni in cadrul Primariei Negresti-Oas. Scopul acestui birou este sprijinirea cetatenilor in 

exercitarea drepturilor si obligatiilor lor si in rezolvarea unor probleme complexe cu care se 

confrunta, precum si facilitarea relatiei cetatenilor cu autoritatile publice locale sau centrale. 

Biroul de Consiliere pentru Cetateni Negresti-Oas ofera servicii gratuite de informare si 

consiliere in urmatoarele domenii: sanatate, asistenta sociala, asigurari sociale, protectia 
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consumatorului, regimul proprietatii, invatamant, protectia copilului, raporturi de munca, 

drepturi si obligatii civile, impozite si taxe, servicii publice, tineret, informatie europeana si 

multe altele. 

In ceea ce priveste bugetul local, aceasta a avut o evolutie fluctuanta in ultimii ani, 

fiind influentat atat de ciclurile economice, cat si de modificarile legislative. Astfel, la 

sfarsitul anului 2015, veniturile totale la bugetul local au fost de 36.248.963 de lei din care 

cheltuiei toatale de 36.211.189 de lei. 

 

Evolutia veniturilor si cheltuielilor la bugetul local al orasului negresti-Oas, in 

perioada 2011-2015. 

Sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

Dupa cum se poate observa, nivelul veniturilor la bugetul local a crescut semnificativ 

fata de anul 2011, cu aproximativ 17.5 milioane de lei. Pe de alta parte, cuantumul 

cheltuielilor bugetare a atins valoarea maxima in anul 2015 (36,2 mil lei), cu toate astea 

nedepasind valoarea veniturilor si avand un excedent bugetar de 37.774 mii lei. 

In ceea ce priveste structura veniturilor proprii, se remarca o crestere a veniturilor 

proprii, in defavoarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor administratiei 

locale, echilibrarea bugetului sau finantarea cheltuielilor descentralizate, ca urmare a unor 
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masuri legislative. Astfel, in 2015, veniturile proprii au ajuns sa reprezinte 38,3% din totalul 

veniturilor bugetului local, 35,9% sunt sumele defalcate din TVA, subventii 15,6% iar sume 

primite de la UE 10,2%. Spre comparatie, in anul 2011 veniturile proprii reprezentau 57,3% 

din totalul veniturilor bugetare iar sumele defalcate din TVA 40%, insa veniturile totale in 

2015 comparativ cu 2011, aproape s-au dublat.   

Structura veniturilor si cheltuielilor din bugetul local al orasului Negresti-Oas, in 

perioada 2011-1015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
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substantiala a cheltuielilor, fata de anii trecuti, asta datorandu-se investitiilor masiva care s-au 

facut in localitate. 
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Capitolul V. Studiu cercetare a opiniei partilor interesate 

 

Studiul de piata a fost desfasurat in luna Mai 2016, si au fost colectate 428 de formulare valide 

de la cele doua categorii vizate (persoane si companii rezidente). 

Conform datelor colectate, structura populatiei apartinand cetatenilor rezidenti chestionati este 

echilibrata din punct de vedere al sexului, numarul de barbati fiind aproximativ egal cu cel al 

femeilor, iar din punct de vedere al varstei, cele mai multe persoane sunt intre 35 si 50 de ani 

(52%). De asemenea, majoritatea este casatorit/a (63%), necasatorit/a (15%) sau in concubinaj 

(9%). Structura grupului de persoane defavorizate intervievate este formata din romani (88%), 

persoane de etnie maghiara (6%), persoane de etnie roma (4%), alta etnie (2%). Cele mai multe 

persoane sunt cu liceu (33%) si cu studii post-liceale sau tehnice (22%), iar ca ocupatie in 

ultimele 6 luni, 45% sunt salariati, 16% altele (in special pensionari), 15% sunt casnici, iar 12% 

lucreaza in agricultura. Cele mai multe persoane lucreaza in interiorul orasului (78%), insa 

exista un procent semnificativ de persoane (22%) care fac naveta pentru a ajunge la locul de 

munca.   

Majoritatea persoanelor chestionate sunt nemultumite de disponibilitatea locurilor de munca in 

zona. Astfel, 73% dintre acestia s-au plans de dificultatile intampinate in gasirea unui loc de 

munca in domeniul in care sunt pregatiti/calificati, desi 68% dintre acestia considera ca nivelul 

de pregatire al fortei de munca este satsifacator. 

In ceea ce priveste nivelul salarial actual, 74% dintre respondenti nu sunt multumiti de 

remuneratia luanara, aceasta fiind insuficienta asigurarii necesarului zilnic pentru intreaga 

familie. Procente importante dintre respondenti au opinat ca veniturile actuale nu le permit nici 

sa isi satisfaca nevoile de baza, cu atat mai putin sa economiseasca (81%). Exista insa un 

procent semnificativ in randul celor intervievati, de 19%, care reusesc totusi sa faca economii. 

In ceea ce priveste accesul la credite, parerile sunt impartite. O buna parte a respondentilor sunt 

nemultumiti de conditiile actuale de creditare (47%), in special de nivelul dobanzilor practicate 

si de garantiile solicitate, insa exista un procent de 29%, care sunt multumiti de situatia 

existenta, in special datorita accesului la creditele prin programul „Prima Casa”. 

Cetatenii orasului Negresti considera ca principalele sectoare in care ar trebui sa se realizeze 

investitii sunt: industrie (39%), in hoteluri si restaurante (13%), sanatate si asistenta sociala 

(14%), activitati recreative si culturale si invatamant (7%). Investitiile atrase reprezinta insa o 

problema si in aceasta zona, la fel ca in cea mai mare parte a Romaniei. 72% dintre subiectii 

intervievati si-au exprimat nemultumirea in legatura cu acest aspect. 
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Situatia economica a orasului Negresti in ansamblu este privita ca fiind intr-o stare destul de 

periculoasa, 41% dintre respondenti nemaiavand incredere in revigorarea economiei locale pe 

termen scurt. Peste 61% din rezidenti au declarat ca incurajarea parteneriatelor publice si 

private  ar fi o buna initiativa, iar 66% sustin cresterea investitiilor in turism. 74% din 

respondenti au indicat necesitatea gasirii unor solutii pentru cresterea investitiilor in domeniul 

productiv. 

Ca si prioritati de investitii pe termen scurt, s-au evidentiat urmatoarele: finalizarea statiunii 

turistice Luna Ses (71%), modernizarea sistemului de invatamant (71), infiintarea unui parc 

industrial in zona (68%), refacerea obiectivelor de patrimoniu cultural (64%). 

In ceea ce priveste infrastructura orasului Negresti, cetatenii s-au declarat nemultumiti de 

fluenta traficului in zona (71%), starea locuintelor (44%), modul si frecventa in care se 

defasoara activitati culturale in zona (55%), siguranta personala (68%), poluarea (73%), reteaua 

de transport din zona (34%), prezenta zonelor de agrement (66%), existenta locurilor de parcare 

(56%). 

Multumirile sunt legate in special de curatenia publica (68%), prezenta spatiilor verzi (64%), 

prezenta spatiilor comerciale (71%). 

Conform opiniei cetatenilor orasului Negresti, majoritatea se deplaseaza prin oras intre 1 si 5 

ori pe zi (82%), scopul acestora fiind in principal pentru cumparaturi, pentru a ajunge la 
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serviciu, pentru a duce copiii la gradinita/scoala, pentru recreere. Majoritatea respondentilor se 

deplaseaza prin oras utilizand masina personala sau pe jos. Majoritatea persoanelor intervievate 

detine masina personala si/sau bicicleta. 

Mijlocul de transport preferat de catre cetatenii orasului Negresti pentru deplasari in afara este 

autoturismul, urmat de tren si mijloacele de transport in comun. 

67% dintre respondenti sustin ca, in cazul in care s-ar infiinta linii de transport public local, iar 

acesta ar satisface standardele si nevoile lor (un numar mai mare de statii si puncte de oprire, 

imbunatatirea circulatiei si o calitate mai mare a statiilor de asteptare), ar renunta la masina 

personala in favoarea acestuia, in scopul reducerii poluarii si fluidizarii traficului. 

In opinia persoanelor chestionate, responsabilitatea pentru implementarea solutiilor de 

dezvoltare a orasului in care locuiesc apartine in primul rand mediului privat si institutiilor 

publice locale. Surprinzator insa, o buna parte dintre cei intervievati considera ca aceasta 

responsabilitate apartine si cetatenilor, care ar trebui sa contribuie la schimbarea in bine a 

aspectului general al orasului in care locuiesc. 

Majoritatea companiilor chestionate sunt din domeniul comertului (42%) si al serviciilor 

(37%). 

Pentru aprovizionare, companiile din zona folosesc in special furgonete (36%) si camioane 

(28%) si cele mai multe se aprovizioneaza lunar (55%). 

Majoritatea detine un spatiu de stocare de 1-10 mp (59%) si 101-501 mp (22%), insa exista 

reprezentativitate si pentru suprafete de stocare mari, de 501-1000 mp (6%) si peste 1000 mp 

(2%). Proportia in care este utilizat spatiul de stocare detinut este in medie de 26% -75%. 

Cea mai mare parte a companiilor desfasoara vanzari productie (40%) si vanzari en detail 

(32%). Mijloacele de transport utilizate pentru vanzari sunt in principal camioanele (23%) si 

furgonetele (16%), iar frecventa vanzarilor este urmatoarea: zilnic (18%), de cateva ori pe 

saptamana (27%), saptamanal (10%), lunar (17%). 
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Capitolul VI. Analiza Venn 

Diagrama Venn este o metoda care sprijina identificarea personajelor cheie in derularea 
cu succes a actiunii strategice si interesul acestora in cadrul domeniului supus schimbarii. In 
cadrul unui forum tematic se cere participantilor sa determine locul acestora prin desenarea 
unor cercuri mici, mijlocii si mari, reprezentand interesul acestor actori in privinta obiectivelor 
strategice. 

 Aceste cercuri pot fi plasate in dreptul desenului care reprezinta obiectivul global al 
strategiei in mai multe pozitii: 

1. Cerc extern, care reprezinta faptul ca actorii grupului nu au interes comun in atingerea 
obiectivului propus. 

2. Cerc tangent, care reprezinta schimb de informatii intre actori si aria de interes 
3. Suprapunere partiala, care reprezinta o anumita cooperare intre actori si aria de interes 
4. Suprapunere accentuata, care inseamna o cooperare intensa. 

Participantii la un forum vor dezbate in comun relatia dintre ei si obiectivele planificarii 
strategice. 
Analiza Venn asigura clarificarea situatiei si indeamna participantii sa-si determine propriile 
pozitii. Astfel se va clarifica, care sunt actorii interesati (persoane, grupuri, institutii, care pot fi 
neguvernamentale, autoritati publice locale), cine sunt potentialii finantatori, care sunt 
partenerii in activitati si cine sunt cei neinteresati sau cei care sunt contra acestor concepte. 
Aceasta analiza evalueaza in primul rand asteptarile factorilor interesati, ca si nevoi (pozitive 
sau negative) si apoi se va avea in vedere potentiala lor contributie la implementarea strategiei. 
Tabelul de mai jos arata gradul de influenta precum si cel al interesului pe care institutiile 
identificate ca si parti interesate le au fata de dezvoltarea strategic a orasului Negresti-Oas. 
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Diagrama Venn- Strategia de dezvoltare durabila Negresti-Oas 2014-2020 
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Capitolul VII. Strategie. Plan de actiuni 

 
7.1 Obiective 

 

In urma analizelor mai sus mentionate, a consultarilor publice efectuate si, in special, al 

rezultatelor studiului de piata efectuat au rezultat obiectivele de dezvoltare sustenabila ale 

orasului Negresti-Oas in perioada imediat urmatoare.  

  

Obiectivele identificate si care trebuiesc transformate in Poli de Dezvoltare Locala sunt: 

a) Dezvoltarea industriei turistice ca pol de importanta majora locala si regionala;  

b) Sustinerea cresterii industriilor locale la nivelul micro-intreprinderlor si a IMM-urilor 

care se pot transforma, pe tremen mediu si lung, in intreperinderi mari. Competitivitate 

economica; 

c) Finalizarea dezvoltarii si extinderii infrastructurii locale si a celei regionale, infrastructuri 

conective care vor largi masa demografica si economica. Dezvoltare urbana  ;  

d) Dezvoltarea pregatirii resursei umane astfel incat sa poata sustina cresterea economica 

prognozata oferind oporunitati egale pentru toate categoriile sociale , imbunatatirea niveluli 

de trai al populatiei si atragerea populatiei expatilor inapoi in zona; 

e) Dezvoltarea coerenta a serviciilor sociale, de sanatate si a infrastructurii educationale; 

f) Protejarea mediului si rezolvarea problemelor sectoriale de mediu ( apa-aer-deseuri-

biodiversitate-sol-fonic si prevenirea riscurilor de mediu); 

g) Dezvoltarea intr-o sinergie stransa cu zona limitrofa, periurbana de tip rural.  

 Desi toate aceste obiective sunt importante pentru dezvoltatea sustenabila a localitatii, 

atat bugetele cat si capacitatea de management a unui oras ne obliga sa restrangem polii de 

dezvoltare prioritara la un maxim de doi (orasul Paris a avut in ultimii 8 ani de zile doar un pol 

de dezvoltare, adaugand un al doilea in urma cu 3 ani). Aceasta prioritizare a polilor de 

dezvoltare nu inseamna excluderea de la finantare a celorlalti ci doar dorinta comunitatii si a 

autoritatii publice de a se concentra cu preponderenta pe acestia in complementaritate cu 

ceilalti poli identificati.   

 

Obiectivul Principal 1 (OP1). Sustinerea cresterii industriilor locale la nivelul micro-

intreprinderilor si a IMM-urilor care se pot transforma, pe termen mediu si lung, in 

intreprinderi mari. Competitivitate economica     
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Negresti-Oas, Oras Competitiv 

Directii de actiune: 

1) Mobilitate si infrastructura publica de calitate  

2) Cultura, patrimoniu si agrement 

3) Mediu construit 

4) Servicii publice de calitate 

5) Mediu  

6) Sinergii cu zonele limitrofe rurale 

 

Obiectivul Principal 2 (OP2). Dezvoltarea industriei turistice ca pol de importanta 

majora locala si regionala 

Negresti-Oas, Inima Oasului 

Directii de actiune: 

1) Mobilitate si infrastructura publica de calitate 

2) Consolidarea sprijinului acordat mediului de afaceri  

3) Investitii in capitalul uman, atragerea de forta de munca in zona si cresterea numarului de 

locuitori 

4) Dezvoltarea serviciilor publice si a asistentei mediului de afaceri 

5) Cresterea coerenta a serviciilor sociale, de sanatate si a infrastructurii educationale pentru 

sustinerea fortei de munca. 

6) Cresterea gradului de informatizare a localitatii.  

  

Obiectiv Secundar 1 (OS 1). Finalizarea dezvoltarii si extinderii infrastructurii locale si a celei 

regionale, infrastructuri conective care vor largi masa demografica si economica. Dezvoltare 

urbana. 

 

Obiectiv Secundar 2 (OS 2). Dezvoltarea pregatirii resursei umane astfel incat sa poata sustina 

cresterea economica prognozata oferind oporunitati egale pentru toate categoriile social, 

imbunatatirea niveluli de trai al populatiei si atragerea populatiei expatilor inapoi in zona 

 

Obiectiv Secundar 3 (OS 3). Dezvoltarea coerenta a serviciilor sociale, de sanatate si a 

infrastructurii educationale 
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Obiectiv Secundar 4 (OS 4). Protejarea mediului si rezolvarea problemelor sectoriale de 

mediu ( apa-aer-deseuri-biodiversitate-sol-fonic si prevenirea riscurilor de mediu) 

 

Obiectiv Secundar 5 (OS 5). Dezvoltarea intr-o sinergie stransa cu zona limitrofa, periurbana 

de tip rural 
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7.2. Oportunitati 

 

Nr.crt Denumire oportunitate/ axa prioritara finantare Relevanta fata de SDL Consortii/ sinergie Rezultate asteptate 

1 POCU - Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă 

pentru tineri 

Suma alocată totală - 230.693.510 Euro prin Inițiativa 

„Locuri de muncă pentru tineri” 

Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie 

implementate în cele trei regiuni eligibile în care rata 

şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: 

regiunea Centru (31,7%), regiunea Sud-Est (31,3%) şi 

regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin 

dezvoltateÎn concordanță cu AP 2014-20202, 

Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea 

şomajului în rândul tinerilor, Strategia Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, 

Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de 

Implementare a Garanției pentru Tineret 2014 - 2015, 

Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, 

obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de 

investiţii sunt: 

• creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta 

între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare 

Obiectiv Secundar 2 (OS 2). 

Dezvoltarea pregatirii resursei 

umane astfel incat sa poata 

sustina cresterea economica 

prognozata oferind oporunitati 

egale pentru toate categoriile 

sociale, imbunatatirea niveluli 

de trai al populatiei si atragerea 

populatiei expatilor inapoi in 

zona. 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar indirect. 

Pregatirea tinerilor pentru 

dezvoltarile de mica si medie 

industrializare si a cresterii 

industriei turismului din zona. 

Investitii pentru cresterea 

accesului la formare 

profesionala continua, atat in 

randul tinerilor, cat 

si a adultilor fara un loc de 

munca. 

Actiuni de consultare a 

reprezentantilor mediului de 

afaceri in vederea corelarii  

ofertei de formare cu cerintele 

specifice 

pe piata muncii. 

Investitii in campanii de 

promovare si constientizare. 
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şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud 

Muntenia) 

• îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin 

evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem 

non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta 

între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, 

Sud-Est şi Sud Muntenia) 

Prin urmare, vor beneficia de măsurile prevăzute în cadrul 

acestei axe prioritare doar tinerii NEETs șomeri, înregistrați 

la SPO direct sau prin intermediul acțiunilor de identificare 

a tinerilor NEETs descrise la obiectivul specific. din cadrul 

AP 2. Pentru a obţine rezultatele anticipate, acțiunile vor fi 

finanţate din resursele „Iniţiativei Locuri de muncă pentru 

tineri” (ILMT) și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor 

prevăzute în ILMT la nivelul UE. 

2 POCU Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației 

tinerilor din categoria NEETs 

Suma alocată totală: 

• 408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate din care 26.535.106 Euro rezervă de performanță 

• 18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov 

din care 1.253.350 Euro rezerva de performanță 

În cadrul AP 2 sunt prevăzute 3 obiective specifice: în 

Obiectiv Secundar 2 (OS 2). 

Dezvoltarea pregatirii resursei 

umane astfel incat sa poata 

sustina cresterea economica 

prognozata oferind oporunitati 

egale pentru toate categoriile 

sociale, imbunatatirea niveluli 

de trai al populatiei si atragerea 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar indirect. 

Pregatirea tinerilor pentru 

dezvoltarile de mica si medie 

industrializare si a cresterii 

industriei turismului din zona. 

Investitii pentru cresterea 

accesului la formare 

profesionala continua in randul 

tinerilor NEETs șomeri cu 

vârsta între 16 - 24 ani, 

înregistrați la Serviciul Public 

de Ocupare. 

Actiuni de consultare a 
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contextul primelor 2 obiective specifice vor fi vizate cele 5 

regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de 

Muncă pentru Tineri, respectiv regiunile BucureștiIlfov, 

Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, dat fiind 

faptul că nevoia de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii a 

fost identificată în toate regiunile. 

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de 

investiţii vizează: 

• creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta 

între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, 

cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-

Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) 

• îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin 

evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem 

non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta 

între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, 

cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-

Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) 

• creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi 

înregistrați la Serviciul Public de Ocupare 

Intervenţiile preconizate în cadrul acestei axe prioritare vor 

fi finanţate din FSE, intervențiile fiind similare și 

completând acțiunile prevăzute în cadrul AP 1 și vizează 

populatiei expatilor inapoi in 

zona. 

reprezentantilor mediului de 

afaceri in vederea corelarii  

ofertei de formare cu cerintele 

specifice 

pe piata muncii 

Investitii in campanii de 

promovare si constientizare. 
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tinerii NEETs șomeri din regiunile București- Ilfov, Nord-

Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, care nu sunt 

eligibile pentru ILMT, dar care se confruntă cu probleme 

similare. 

3 POCU Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți 

Suma alocată totală: 

• 1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate din care 81.309.527 Euro rezervă de performanță 

• 24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov 

din care 1.688.063 Euro rezerva de performanță 

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii 

îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ 

competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ 

domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale 

angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi 

susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni: 

Acțiuni care vizează angajații: 

• Participarea angajaților la programe de formare 

profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform 

Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, 

de specializare și perfecționare etc.) în concordanță cu 

cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC şi din 

Obiectiv Secundar 2 (OS 2). 

Dezvoltarea pregatirii resursei 

umane astfel incat sa poata 

sustina cresterea economica 

prognozata oferind oporunitati 

egale pentru toate categoriile 

sociale, imbunatatirea niveluli 

de trai al populatiei si atragerea 

populatiei expatilor inapoi in 

zona. 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar indirect. 

Pregatirea tinerilor pentru 

dezvoltarile de mica si medie 

industrializare si a cresterii 

industriei turismului din zona. 

Investitii pentru cresterea 

accesului la formare 

profesionala continua in randul 

angajatilor. 

Investitii in stimularea 

angajatorilor pentru organizarea 

de programe de învățare la locul 

de muncă. 

Investitii in campanii de 

promovare si constientizare. 
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domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. O 

atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de 

formare profesională a angajaţilor vârstnici 

• Evaluare/ validare și certificare pentru 

recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de 

muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI 

Acțiuni care vizează angajatorii: 

• Stimularea angajatorilor pentru organizarea de 

programe de învățare la locul de muncă 

4 POCU Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și 

combaterea sărăciei 

Suma alocată totală: 

• 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță 

• 63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov 

din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță 

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a 

patru obiective specifice: 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate 

în care există populație aparținând minorității roma, prin 

Obiectiv Secundar 2 (OS 2). 

Dezvoltarea pregatirii resursei 

umane astfel incat sa poata 

sustina cresterea economica 

prognozata oferind oporunitati 

egale pentru toate categoriile 

sociale, imbunatatirea niveluli 

de trai al populatiei si atragerea 

populatiei expatilor inapoi in 

zona. 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar indirect. 

Pregatirea tinerilor pentru 

dezvoltarile de mica si medie 

industrializare si a cresterii 

industriei turismului din zona. 

Investitii in servicii sociale/ 

medicale/ socio-profesionale/ 

formare profesională pentru 

persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate. 

Investitii in campanii de 

promovare si constientizare. 
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implementarea de măsuri integrate 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate 

(non roma), prin implementarea de măsuri integrate 

• îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din 

comunități dezavantajate prin susținerea procesului de 

formare în cadrul rețelei PAPI (eincluziune) 

• reducerea numărului de persoane aparţinând 

grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de 

vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ 

medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. 

adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-

profesionale 

5 Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub  

responsabilitatea comunității (DLRC) 

Suma alocată totală: 

• 206.392.106 Euro pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă de performanță 

• 5.586.112 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din 

care 364.329 Euro rezervă de performanță 

Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt 

menite să contribuie la: 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

Obiectiv Secundar 2 (OS 2). 

Dezvoltarea pregatirii resursei 

umane astfel incat sa poata 

sustina cresterea economica 

prognozata oferind oporunitati 

egale pentru toate categoriile 

sociale, imbunatatirea niveluli 

de trai al populatiei si atragerea 

populatiei expatilor inapoi in 

zona. 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar indirect . 

Pregatirea tinerilor pentru 

dezvoltarile de mica si medie 

industrializare si a cresterii 

industriei turismului din zona. 

Investitii in strategii/ analize/ 

planuri de actiune/ de 

dezvoltare a comunitatii vizate 

prin DLRC. 

Investitii in campanii de 

promovare si constientizare. 

111 
 



   
                      
                                                                                     

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate 

(roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu 

accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC. 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate 

din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 

locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate 

în contextul mecanismului de DLRC 

Măsurile planificate vor contribui, în principal, la 

îndeplinirea obiectivului-ţintă asumat în cadrul PNR, acela 

de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse 

riscului de sărăcie şi excluziune socială până în 2020, 

precum și la obiectivele asumate în domeniul ocupării forței 

de muncă, educației și al sănătății. 

6 POCU Axa Prioritară 6 - Educație și competențe 

Suma alocată totală : 

• 1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate din care 89.680.233 Euro rezervă de performanță 

• 85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov 

din care 5.526.743 Euro rezerva de performanță 

Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 

Obiectiv Secundar 2 (OS 2). 

Dezvoltarea pregatirii resursei 

umane astfel incat sa poata 

sustina cresterea economica 

prognozata oferind oporunitati 

egale pentru toate categoriile 

sociale, imbunatatirea niveluli 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar indirect. 

Pregatirea tinerilor pentru 

dezvoltarile de mica si medie 

industrializare si a cresterii 

industriei turismului din zona. 

Investitii in reducerea ratei de 

parasire timpurie a 

 scolii, in special pentru tinerii 

din comunitatile defavorizate. 

Investitii in pregatirea cadrelor 

didactice. 

Investitii in campanii de 
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6.2-6.6.În vederea îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin 

FSE următoarele tipuri de acţiuni: 

• Sprijinirea participării la învăţământul ante-

preșcolar și preșcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, 

cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din 

mediul rural 

În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE 

următoarele tipuri de acţiuni: 

• Activități menite să reducă riscul de PTS pentru 

elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 

aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/ 

comunitățile dezavantajate socio-economic 

• Activităţi suport menite să conducă la creșterea 

calității educaţiei obligatorii 

În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE 

următoarele tipuri de acţiuni: 

• Activități menite să readucă în sistemul de educație 

și formare tineri și adulți care nu și-au finalizat educația 

obligatorieÎn vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate 

prin FSE următoarele tipuri de acţiuni: 

• Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului 

naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul 

special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea 

de trai al populatiei si atragerea 

populatiei expatilor inapoi in 

zona. 

promovare si constientizare. 
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orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de 

dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi 

secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip 

TIC; 

• Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia 

școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale 

elevilor din învățământul obligatoriu 

• Elaborarea de materiale didactice care sprijină 

implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse 

educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele 

de tipul resurselor educaționale deschise. 

• Realizarea de studii tematice privind aplicarea 

curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu 

focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din 

medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și 

copii/tineri cu dizabilități. 

În vederea îndeplinirii OS 6.6. vor fi finanţate prin FSE 

următoarele tipuri de acţiuni: 

• Perfecționarea profesională specializată pentru 

personalul didactic din învățământul preuniversitar în 

vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării 

TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii 

educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a 
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furnizării unor programe de calitate pentru educația 

timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii 

școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educaţie 

bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe 

nevoile elevilor, în special în cazul personalului care 

lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, 

inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi 

speciale, copii din comunitățile dezavantajate 

socioeconomic 

• Evaluarea și validarea competențelor obținute de 

cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute alternative 

de formare 

• Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate 

pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul 

Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care valorifică 

rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic 

(susținute din ERASMUS+) în vederea completării 

perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile de 

formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI 

• Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii 

obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex 

activități de formare care promovează incluziunea, activități 

de formare în aria elaborării de resurse educaționale 
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deschise pentru facilitarea implementării curriculumului 

revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în 

aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea 

accesului la educație etc) 

7 POC Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare 

tehnologică și inovare în sprijinul competitivității 

economice și dezvoltarii afacerilor 

Suma alocată: 

• 716.309.236,00 Europentru regiunile mai puțin 

dezvoltate - 43.884.366 Euro rezervă de performanță) 

• 177.551.724,00 Euro pentru Regiunea București-

Ilfov (regiune mai dezvoltată) -  14.322.208 Euro rezerva de 

performanță 

Priorități de Investiții 

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături 

și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și 

dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea 

investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, 

transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și 

aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de 

rețele și de grupuri și inovarea deschisă  prin specializarea 

inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare 

tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare 

Obiectiv Secundar 1 (OS 1). 

Finalizarea dezvoltarii si 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana. 

 

Sustinerea IMM-urilor care 

doresc sa aiba investitii in 

domeniile vizate de aceasta 

Strategie ca si Poli de 

Dezvoltare Locala.  

Beneficiar indirect . 

Componenta complementara 

finantarilor din Programele de 

Capital Uman.  

Atragerea si mentinerea 

tinerilor in zona urbana a 

orasului. 

Investitii in cercetare, 

dezvoltare tehnologică și 

inovare în sprijinul 

competitivității economice și 

dezvoltarii afacerilor 
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precoce a produselor, capacităților de producție avansate și 

de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor 

generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general 

• Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD 

• Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre 

CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele 

europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului 

cercetătorilor la  publicații științifice și baze dedate 

europene și internationale 

• Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de 

CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii 

Europene şi alte programe CDI internaționale 

• Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe 

avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD 

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare 

(C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în 

materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în 

special a celor de interes european, prin conectarea acestora 

cu structuri existente sau emergente de clusterizare care 

urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într‐un mod 

care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate 

comunitățile în care acestea se dezvoltă 

• Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor 
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pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi 

individual sau în parteneriat cu institutele de CD și 

universități, în scopul inovării de procese și de produse în 

sectoarele economice care prezintă potențial de creștere 

• Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de 

capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a 

organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață 

• Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de 

cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships) 

8 POC Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și 

Comunicației (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă 

Suma alocată: 

• • 555.101.935,00 Euro pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate (34.008.072 Euro rezervă de performanță) 

• • 75.097.813,00 Euro pentru Regiunea București-

Ilfov (regiune mai dezvoltată) - 4.552.434 Euro rezerva de 

performanță 

Priorități de Investiții 

2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea 

rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării 

tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia 

digitală; incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate 

Obiectiv Secundar 1 ( OS 1). 

Finalizarea dezvoltarii si 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana . 

 

Sustinerea IMM-urilor care 

doresc sa aiba investitii in 

domeniile vizate de aceasta 

Strategie ca si Poli de 

Dezvoltare Locala.  

Beneficiar indirect . 

Componenta complementara 

finantarilor din Programele de 

Capital Uman.  

Atragerea si mentinerea 

tinerilor in zona urbana a 

orasului. 

In cadrul Activitatilor Masurii 

2.3. Beneficiar direct in 

Investitii in sisteme informatice 

integrate, securitatea sistemelor. 

Investitii in imbunătățirea 

conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e‐educație, 

e‐incluziune, e‐sănătate și 

e‐cultură. 
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• • Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în 

bandă largă și a accesului la internet 

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului 

electronic și a cererii de TIC; 

1. • Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii 

adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu 

prin dezvoltarea de clustere 

2. • Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru 

dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a 

comerțului electronic 

2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare 

electronică, e‐learning 

• Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea 

interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor 

de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața 

cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing 

guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data 

şi Big Data 

• Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a 

sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor informatice 

• Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și 

a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, 

e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură 

potentiale consortii cu IMM/ 

ONG sau alte UAT.  
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9 POIM Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri 

de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii 

aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 

Suma alocată - 425.531.915,00 Euro 

Obiective specifice 

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 

biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate 

Acțiuni 

• Continuarea elaborării planurilor de 

management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor 

de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele 

situate în mediul marin) și pentru speciile de interes 

comunitar neacoperite de proiectele anterioare, cu accent 

pe: 

• Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi 

evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 

importanţă comunitară; 

• Inventarierea speciilor sălbatice de interes 

comunitar în vederea determinării măsurilor pentru 

menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, 

fie la nivel de sit; 

• Alte activități necesare specifice elaborării 

Obiectiv Secundar 4 (OS 4). 

Protejarea mediului si 

rezolvarea problemelor 

sectoriale de mediu ( apa-aer-

deseuri-biodiversitate-sol-fonic 

si prevenirea riscurilor de 

mediu) 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in măsuri de 

conservare a biodiversităţii, 

monitorizarea calităţii aerului şi 

decontaminare a siturilor 

poluate istoric. 
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planurilor de management. 

• Implementarea planurilor de management / seturilor 

de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile 

naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar 

aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin), în special: 

• Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de 

conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 

comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor 

de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor 

Natura 2000; 

• Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; 

• Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la 

nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii 

(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare 

transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, 

restaurarea albiei și a reliefului din lunca inundabilă a 

corpurilor de apă, etc); 

• Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, 

crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, 

conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, 

menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua 

de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 
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• Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor 

de management. 

• Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a 

serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), 

situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu 

obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin; 

• Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a 

biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea 

speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune 

exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a speciilor invazive 

etc.) 

Potențiali beneficiari 

• MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/ 

• Institute de cercetare 

• Universităţi 

• ONG-uri 

• Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate 

• Autorități ale administrației publice centrale/locale 

• Alte structuri în coordonarea /subordonarea 

autorităţilor centrale / locale 

10 POIM 4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric 

Acțiuni 

• Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor 

Obiectiv Secundar 4 (OS 4). 

Protejarea mediului si 

rezolvarea problemelor 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in măsuri de 

decontaminare şi ecologizare a 

siturilor poluate istoric, inclusiv 
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poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi 

asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii 

umane 

Potențiali beneficiari 

• Autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv 

structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate 

istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de 

către proprietar în vederea implementării proiectului 

sectoriale de mediu ( apa-aer-

deseuri-biodiversitate-sol-fonic 

si prevenirea riscurilor de 

mediu) 

 

refacerea ecosistemelor naturale 

şi asigurarea calităţii solului în 

vederea protejării sănătăţii 

umane 

 

11 POIM Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor 

Suma alocată - 478.723.404,00 Euro 

Obiective specifice 

5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei 

cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri 

accentuate de schimbările climatice, în principal de 

inundaţii şi eroziune costieră 

Acțiuni 

• Acţiuni pentru prevenirea inundaţiilor: 

Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundaţiilor 

prin preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale 

pentru gestionarea riscurilor generate de creșterea incidenței 

evenimentelor extreme (zone umede, cu efect asupra 

Obiectiv Secundar 4 (OS 4). 

Protejarea mediului si 

rezolvarea problemelor 

sectoriale de mediu ( apa-aer-

deseuri-biodiversitate-sol-fonic 

si prevenirea riscurilor de 

mediu) 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in actiuni privind 

prevenirea inundatiilor. 
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prevenirii inundaţiilor şi deşertificării, stabilirea unor zone 

inundabile controlat şi măsuri bazate pe ecosisteme, torenţi 

şi desecări ș.a) 

Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, 

manuale de bună practică pentru managementul barajelor; 

Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic 

(dezvoltare coordonată şi management integrat al 

activităţilor privind apa, terenurile şi resursele); 

Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a 

fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea 

asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale; 

Măsuri care asigură eficacitatea intervenţiilor de prevenire a 

inundanţiilor sub forma infrastructurii verzi, precum sisteme 

de prevenire anticipată şi de management al bazinelor în 

timpul inundaţiilor. 

Realizarea de măsuri structurale de protecţie împotriva 

riscului la inundaţii, acolo unde infrastructura verde nu este 

suficientă, prin construirea ori reabilitarea infrastructurii de 

reducere a impactului unor fenomene meteorologice 

extreme. Acestea vor include cu prioritate investiţii pentru 

stocarea/devierea apelor provenite de la inundaţii, dar şi 

regularizări de albii şi consolidări de maluri. 

Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, 
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conform celor prevăzute în Strategia Naţională de 

management al riscului la inundaţii pe termen lung mediu şi 

lung sau în planurile de management al riscului la inundaţii. 

• Acţiuni pentru prevenirea eroziunii costiere: 

Acţiuni specifice de limitare a efectelor negative ale 

eroziunii costiere asupra plajelor, şi activităţi de reabilitarea 

şi protecţia plajelor incluzând înnisipări artificiale, crearea 

de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia nisipului, diguri 

de stabilizare a plajelor; lucrări de consolidare, drenaje, 

ziduri de sprijin; ş.a.  

Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor riscuri 

Măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice 

riscurilor identificate prin evaluarea naţională şi/sau prin 

planul de acţiune de adaptare la schimbări climatice; 

 

Potențiali beneficiari 

• Administraţia Naţională Apele Române, prin 

Administraţiile Bazinale de Apă / instituţie desemnată să 

implementeze şi să monitorizeze PMRI 

• Alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi 

managementul la nivel național a riscului de inundaţii (ex. 

Administrația Națională de Meteorologie) sau alte riscuri 

identificate pe baza evaluării naţionale (după ce rezultatele 
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acesteia vor fi disponibile) 

• Parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol 

în prevenirea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte 

structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, 

care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea 

măsurilor de tip non-structural. 

12 POIM 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o 

reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de 

intervenție 

Acțiuni 

• Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru 

situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de 

intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie 

în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, 

protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei 

răspunsului şi protejarea mediului; 

• Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de 

pregătire a personalului din serviciile de urgenţă 

profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi 

poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, 

căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie; 

• Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor 

şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării 

Obiectiv Secundar 1 ( OS 1). 

Finalizarea dezvoltarii si 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana . 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in creșterea nivelului 

de pregătire pentru o reacție 

rapidă și eficientă la dezastre a 

echipajelor de intervenție. 
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interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul 

gestionării situaţiilor de urgenţă; 

• Constituirea şi dotarea unor centre regionale de 

intervenţie multi-risc în vederea asigurării unui răspuns 

oportun şi eficient la nivel regional şi completarea şi dotarea 

centrelor rapide de intervenţie 

Potențiali beneficiari 

• Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 

structurile din subordine, precum şi alte instituţii 

specializate care pot interveni pentru gestionarea unor 

situații de urgență specifice (ex. ARSVOM pentru 

accidentele pe mare și intervenții în caz de poluare), acestea 

depunând proiectele în parteneriat cu IGSU, ca responsabil 

la nivel național privind managementul situațiilor de 

urgență (ca lider sau junior) 

13 POIM Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi 

eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii 

cu emisii scăzute de carbon 

Suma alocată - 197.329.787,00 Euro 

Obiective specifice 

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile 

mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) 

Acțiuni 

Obiectiv Secundar 4 (OS 4). 

Protejarea mediului si 

rezolvarea problemelor 

sectoriale de mediu ( apa-aer-

deseuri-biodiversitate-sol-fonic 

si prevenirea riscurilor de 

mediu) 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in productia de 

energie curata si eficienta 

energetica. 
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• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de 

producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi 

biogaz: 

• Realizarea şi modernizarea capacităţilor de 

producţie a energiei termice pe bază de energie geotermale 

• Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi 

modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în 

scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în 

condiţii de siguranţă a funcţionării SEN 

Potențiali beneficiari 

• Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există 

potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de 

tip geotermal sau biomasă/biogaz 

• Societăţi comerciale care au ca activitate 

producerea de energie în scopul comercializării. 

14 POR Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței 

energetice în clădirile publice 

Suma alocată - 2374.57 mil eur 

 

Tipuri de activități 

• eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv 

măsuri de consolidare a acestora 

• eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, 

Obiectiv Secundar 4 (OS 4). 

Protejarea mediului si 

rezolvarea problemelor 

sectoriale de mediu ( apa-aer-

deseuri-biodiversitate-sol-fonic 

si prevenirea riscurilor de 

mediu) 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in eficientizarea 

energetica a cladirilor, transport 

urban ecologic. 
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inclusiv măsuri de consolidare a acestora 

• investiții în iluminatul public 

• măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste 

de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ 

electrice, etc.) 

Potențiali beneficiari 

• autorități publice centrale și locale 

Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă 

Suma alocată - 1386.86 mil euro 

Tipuri de activități 

• măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste 

de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ 

electrice, etc.) 

• revitalizarea zonelor urbane (reconversia și 

refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.) 

• acțiuni integrate pentru comunități marginalizate 

prin: clădiri pentru activități educative, culturale și 

recreative; facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: 

zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, 

părculețe etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică. 

• infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee 

tehnologice, școli profesionale și tehnice) 

Potențiali beneficiari 
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• autorități publice locale mediul urban 

Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural 

Suma alocată - 466.5 mil euro 

 

Tipuri de activități 

• restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului 

cultural 

Potențiali beneficiari 

• autorități publice locale 

• autorități publice centrale 

• ONG uri 

• unități de cult 

• parteneriate 

15 POR Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională și locală 

Suma alocată - 1068.37 mil euro 

Tipuri de activități 

• reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu 

reteaua TEN T 

• construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de 

centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul 

Obiectiv Secundar 1 (OS 1). 

Finalizarea dezvoltarii si 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana. 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in dezvoltarea 

de sisteme de  transport urban  

durabile. 

Reabilitarea si modernizarea 

retelei de strazi, inclusiv pasaje, 

parcari, alei pietonale, piste de 

biciclete, spatii pentru persoane 

cu dizabilitati; 
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drumului judetean respectiv 

Potențiali beneficiari 

• autorități publice locale (CJ) 

16 POR Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Suma alocată - 118.9 mil euro 

Tipuri de activități 

• valorificarea economică a potențialului turistic 

balnear 

• valorificarea economică a potențialului turistic cu 

specific local 

• infrastructură turistică publică de agrement 

Potențiali beneficiari 

• autorități publice locale 

• parteneriate 

Obiectiv Secundar 1 (OS 1). 

Finalizarea dezvoltarii si 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana. 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in sprijinirea 

valorificarii potentialului 

turistic existent. 

17 POR Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare şi sociale 

Suma alocată - 763.45 mil euro 

 

Tipuri de activități 

• construcţia de spitale regionale 

• reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a 

spitalelor judeţene de urgenţă 

Obiectiv Secundar 3 (OS 3). 

Dezvoltarea coerenta a 

serviciilor sociale, de sanatate si 

a infrastructurii educationale 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Crearea, reabilitarea, 

modernizarea, infrastructurii de 

servicii sociale si sanitare, 

inclusiv dotarea cu 

echipamente. 
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• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 

infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de 

primiri urgenţe) 

• construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea 

centrelor comunitare de intervenţie integrată 

• reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de 

servicii sociale fără componentă rezidențială 

construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, 

apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc. 

Potențiali beneficiari 

• autorități publice locale 

• furnizori de servicii sociale de drept public și privat, 

acreditați conform legii 

• parteneriate 

18 POR Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării 

economice și sociale a comunităților defavorizate din 

mediul urban 

Suma alocată - 101.41 mil euro 

Tipuri de activități 

Acțiuni integrate prin: 

• Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor 

sociale 

• Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi 

Obiectiv Secundar 3 (OS 3). 

Dezvoltarea coerenta a 

serviciilor sociale, de sanatate si 

a infrastructurii educationale 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in construirea, 

reabilitarea, modernizarea, 

infrastructurii de servicii sociale 

si sanitare, inclusiv dotarea cu 

echipamente. 

Investitii in activitati de 

economie sociala. 

Investitii in activitati de 

informare, consiliere. 
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servicii sociale 

• Stimularea ocupării - activităţi de economie socială 

• Activităţi de dezvoltare comunitară integrată - 

activităţi de informare, consiliere 

Potențiali beneficiari 

Parteneriate (grup de acțiune locală) între: 

• Unităţi administrativ‐teritoriale (APL) 

• Furnizorii de servicii sociale de drept public sau 

privat, acreditaţi conform legii 

• ONG‐uri 

 

 

 

19 POR Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale 

Suma alocată - 352.19 mil euro 

Tipuri de activități 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea 

infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), 

preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general 

obligatoriu (școli I‐ VIII) 

• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 

infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice 

• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 

infrastructurii educaţionale universitare 

Obiectiv Secundar 3 (OS 3). 

Dezvoltarea coerenta a 

serviciilor sociale, de sanatate si 

a infrastructurii educationale 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in crearea/ 

reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea infrastructurii 

educationale si cresterea actului 

educational. 
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Potențiali beneficiari 

• unităţi administrativ‐teritoriale (APL) 

• instituţii de învăţământ superior de stat 

20 Programul Interreg V-A România - Ungaria 2014 – 2020 

Programul Interreg V-A România-Ungaria, ce va fi 

implementat în perioada de programare 2014-2020, 

continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de 

graniță româno-ungară, realizată în perioada 2007-2013 prin 

intermediul Programului de cooperare transfrontalieră 

Ungaria-România, din Fondul European de Dezvoltare 

Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor 

celor două state. 

Aria eligibila 

În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse opt judeţe: 

patru din România (Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș) și 

patru din Ungaria (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, 

Békés și Csongrád). 

Bugetul programului 

Bugetul total al programului, care include şi co-finanţarea 

naţională, este de aproximativ 232 de milioane de euro. Din 

această sumă, aproximativ 189 de milioane de euro 

reprezintă alocarea din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR). 

Obiectiv Secundar 1 ( OS 1). 

Finalizarea dezvoltarii si 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana. 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

Investitii in programe de 

cooperare transfrontaliera. 
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Proiecte eligibile 

Prin program se acordă finanțare nerambursabilă (granturi), 

în mod competitiv, în cadrul unor apeluri publice (licitații) 

de propuneri de proiecte comune de cooperare 

transfrontalieră, pentru proiecte care urmăresc: 

    Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor 

comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor 

comune și resurselor) - 48,50 mil euro 

    Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și 

eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității) 

- 34,99 mil euro 

    Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea 

mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în 

domeniul ocupării forței de muncă) - 55,07 mil euro 

    Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății 

(Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor) - 

57,03 mil euro 

    Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării 

dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și 

gestionării dezastrelor) - 9,55 mil euro 

    Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 

cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) - 4,01 mil 

euro 
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Beneficiari eligibili 

    Autorități/administrații locale și județene și instituțiile lor 

    Ministere naționale și instituțiile lor specializate, birouri 

regionale ale acestora 

    Administrații ale parcurilor naționale/naturale 

    Instituții pentru protecția mediului 

    Instituții de învățământ superior 

    Organizații neguvernamentale 

    Asociații microregionale 

    Organizații de management al Euroregiunilor 

    Muzee, biblioteci, teatre 

    Biserici 

    Birouri ale patrimoniului cultural 

    Camere de comerț 

    Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) 

    Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea 

infrastructurii de transport 

 

Modul de implementare 

    Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor 

sunt aprobate de Comitetul de Monitorizare la propunerea 

Autorităţii de Management (Ministerul Dezvoltării 
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Regionale şi Administrației Publice din România). Criteriile 

minimale de selecţie se referă la cerinţele faţă de aplicanţi: 

eligibilitate, capacitate administrativă, capacitate tehnică, 

capacitate financiară; 

    După evaluare (de către Comitetul de Evaluare) şi 

selecţie (de către Comitetul de Monitorizare), finanţarea 

proiectelor se asigură din trei surse: 

 

    FEDR (maxim 85%), 

    Contribuţia naţională de la bugetul statului român (13%) / 

contribuţia naţională de la bugetul statului ungar (10% sau 

15%, în funcție de natura beneficiarului), 

    Contribuţia proprie a beneficiarilor români (minim 2%) 

și/sau a beneficiarilor unguri (0 sau minim 5%). 

 

Astfel, pentru fondurile FEDR se semnează de către 

Autoritatea de Management un contract de finanţare cu 

partenerul lider de proiect (desemnat de către beneficiarii 

proiectului respectiv încă de la depunerea cererii de 

finanţare). Pentru co-finanţarea naţională Autoritatea de 

Management semnează contracte de co-finanţare cu 

beneficiarul lider de proiect. 

 Programul operaţional comun România - Ucraina 2014 Obiectiv Secundar 1 (OS 1). Potential partener in cadrul unui Investitii comune în educaţie, 
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– 2020 

Aria de cooperare 

România, judeţele: Botoşani, Suceava, Tulcea, Maramureş, 

Satu-Mare 

Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, 

Cernăuţi 

 

 Centre majore: 

România: Bucureşti   

Ucraina: Kiev  

(eligibili:  beneficiarii implicaţi în proiecte mari de 

investiţii) 

 

 Regula de flexibilitate: 

10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum 

urmează: 

· De către beneficiari localizaţi în afara ariei programului cu 

conditia ca participarea lor să fienecesară implementării 

proiectului şi să respecte criteriile de eligibilitate definite 

pentru fiecare procedură de selecţie 

· De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizaţi în 

aria programului, sau de către Beneficiari ai Proiectelor 

Majore de Infrastructură (PMI) pentru implementarea unor 

Finalizarea dezvoltarii si 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana. 

 

consortiu.  

Beneficiar direct. 

dezvoltare economică, cultură, 

infrastructură şi sănătate, 

asigurând în acelaşi timp 

siguranţa şi securitatea 

cetăţenilor din cele două ţări 
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activităţi necesare realizării obiectivelor proiectului în afara 

ariei programului. 

 

Bugetul programului 

66 milioane euro (66 milioane buget total – dintre care 60 

milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de 

Vecinătate – ENI și 6 milioane euro cofinanțare asigurată de 

statele partenere) 

        OT 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovare (Obiectiv strategic: A) 

        Buget total: 4.000.000 EUR 

        OT 3: Promovarea culturii locale şi conservarea 

patrimoniului istoric (Obiectiv strategic: A) 

        Buget total: 6.666.667 EUR 

        OT 7: Ȋmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, 

dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de transport şi 

comunicare (Obiectiv strategic: C) 

        Buget total: 18.000.000 EUR 

        OT 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi 

securităţii (Obiectiv strategic: B) 

        Buget total: 31.333.333 EUR 

        Asistenţă tehnică: 6.000.000 EUR 
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Un procent de 30% din totalul fondurilor programului va fi 

dedicat finanțării unor proiecte majore de infrastructură 

incluse ca anexă în program.  

 

ALOCARE LA NIVEL DE PROIECT 

ENI va finanţa maxim 90% din cheltuielile eligibile, iar 

beneficiarii vor contribui cu o cofinanţare de minim 10%. 

 

Pentru partenerii din România bugetul de stat poate acoperi 

până la 8% din cofinanţare, contribuţia proprie a 

partenerilor RO ai proiectului fiind de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului, la care se adăuga cheltuielile 

neeligibile. STRATEGIA PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL 

 

STRATEGIA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL  

 

Obiectivul general al Programul Operaţional Comun 

România-Ucraina este de a spori dezvoltarea economică şi 

de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din zona vizată de 

program prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare 

economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în 

acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor din cele două 
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ţări 

 

CE SE FINANŢEAZĂ? 

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, 

dezvoltare tehnologică şi inovare ( 4.000.000 EUR) 

    Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul 

educațional în vederea creșterii accesului la educație și a 

calității acesteia 

    Tipuri de activităţi: 

        Investiţii 

        Achiziţia de echipamente 

        Studii, strategii, schimburi de experienţă 

        Acţiuni comune în sprijinul grupurilor dezavantajate 

    Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și 

inovare  

    Tipuri de activităţi: 

        Investiţii 

        Achiziţia de echipamente 

        Dezvoltarea de parteneriate/reţele între universităţi 

pentru dezvoltarea în comun a cercetării teoretice 

        Acţiuni comune de cercetare şi studii 

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și 

protejarea patrimoniului istoric (6.666.667 EUR) 
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    Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului 

cultural și istoric  

        Investiţii 

        Achiziţia de echipamente 

        Promovarea patrimoniului cultural şi istoric prin 

constituirea de reţele comune de instituţii, evenimente 

culturale şi dezvoltarea de strategii comune. 

        Promovarea activităţilor specifice şi tradiţionale în 

regiunea eligibilă (inclusiv a evenimentelor culturale 

transfrontaliere); 

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, 

dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune 

de transport (18.000.000 EUR) 

    Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport 

transfrontalier şi instrumentelor TIC 

    Tipuri de activităţi: 

        Investiții în infrastructura de transport 

        Investiții comune în instrumentele TIC cu impact 

transfrontalier 

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul 

siguranţei şi securităţii 

    Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de 

sănătate şi a accesului la sănătate 
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    Tipuri de activităţi: 

        Planuri, politici și strategii de sănătate publică 

        Investiții în infrastructura medicală 

        Schimburi de experiență, campanii de conștientizare 

    Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în 

vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum 

şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă 

    Tipuri de activităţi: 

        Standarde, hărți, sisteme de integrate de monitorizare 

        Investiții și dezvoltarea de sisteme de management de 

urgență 

        Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea 

infrastructurii situațiilor de urgență 

        Schimburi de experiență, campanii de conștientizare 

        Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii 

organizate şi cooperarea poliţiei 

        Tipuri de activităţi: 

            Investiții în infrastructura vamală 

            Investiții în echipamente de funcționare și facilități 

specifice pentru activitatea de poliție / vamă / poliția de 

frontieră / jandarmerie 

            Politici, strategii, campanii de sensibilizare, schimb 

de experiență 
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    BENEFICIARI ELIGIBILI 

        Administraţia publică naţională/regională/locală şi alte 

instituţii publice 

        Organizații non-guvernamentale, alte asociaţii 

relevante 

        Instituţii educaționale 

        Institute/organizaţii de cercetare; 

        Muzee, instituţii culturale/religioase/de cult 

        Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare 

prioritate 

    PROIECTE ELIGIBILE 

        Acordare de finanțare nerambursabilă (granturi), în 

mod competitiv, în cadrul unor apeluri de propuneri de 

proiecte comune de cooperare transfrontalieră; 

        Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor 

sunt aprobate de către Comitetul Comun de Monitorizare al 

Programului pentru fiecare apel în parte. 

    TIPURI DE PROIECTE 

        Proiecte tip HARD(cu componentă de infrastructură 

având o valoare de 1-2,5 mil EURO) (Obiectivele tematice 

7 şi 8) 

        Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, 

sau cu o componentă de infrastructură având o valoare mai 
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mică de 1 mil. EURO) (Toate obiectivele tematice) 

    CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 

    Pentru a fi eligibil pentru finanţare în cadrul Programului, 

un proiect trebuie să îndeplinească următoarele 3 criterii: 

eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activităţilor şi 

eligibilitatea cheltuielilor 

    Proiectul trebuie să respecte lista cheltuielilor eligibile 

inclusă în Ghidul Solicitantului 

    Proiectul trebuie să fie comun 

    Proiectele trebuie să aibă impact transfrontalier direct, să 

fie implementat în aria programului şi să se încadreze într-

una din următoarele categorii: integrat (fiecare beneficiar 

implementează activităţi pe partea sa), simetric (activităţi 

similare sunt implementate în paralele în statele 

participante), simple (activităţi implementate în principal pe 

o parte a graniţei dar cu impact pentru ambele state). 

21 AFCN 

Sunt sprijinite proiecte provenite din arii tematice precum 

activități muzeale, teatru, dans, muzică, patrimoniu cultural 

național, patrimoniu imaterial, formare profesională în 

domeniul culturii - inclusiv management cultural și educație 

culturală.  

Administrația Fondului Cultural Național promovează 

Obiectiv Secundar 1 (OS 1). 

Finalizarea dezvoltarii si 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana. 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar indirect. 

Investitii in activitati culturale 

si editoriale. 
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reorientarea către carte și lectură, susține debutul literar, dar 

și crearea unor platforme editoriale (reale și virtuale) cu rol 

de promovare a culturii scrise. Prin cultura scrisă se înțelege 

domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte 

publicații, tipărite sau online, având caracter literar-artistic, 

tehnico-științific, editate pe orice suport. AFCN susține 

totodată și îmbunatățirea percepției publicului larg asupra 

noilor media, încurajând operatorii editoriali să depună 

proiecte pentru acest domeniu. Prin proiect editorial se 

înțelege realizarea unor lucrări din domeniile literaturii, 

artei, culturii și civilizației, printr-un set de 

operațiuni/activități, precum elaborarea, traducerea, tehno - 

redactarea, ilustrarea, tipărirea și publicarea acestora, 

inclusiv în format multimedia și online, desfășurate în acord 

cu obiectivele enunțate de autoritatea finanțatoare, pe o 

perioadă de timp determinată și care au ca scop comun 

satisfacerea unor nevoi culturale exprimate la nivel local, 

zonal, regional sau național. 

 

22 POPAM 

Dezvoltarea competitivitatii si a durabilitatii sectorului 

piscicol primar; 

Dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului piscicol; 

Sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor pescaresti si 

Obiectiv Secundar 1 (OS 1). 

Finalizarea dezvoltarii si 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar indirect. 

Investitii in dezvoltarea 

sectorului piscicol. 
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imbunatatirea calitatii vietii in aceste zone; 

Sustinerea unei implementari adecvate a PO in cadrul 

Politicii Comune pentru Pescuit. 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana. 

 

23 AFM 

Vehicule electrice 

 Rabla pentru autovehicule 

 Rabla pentru tractoare 

 Casa verde pentru persoane fizice 

 Casa verde pentru persoane juridice 

 Managementul integrat al zonei costiere 

 Energii regenerabile 

 Spații verzi 

 Împăduriri 

 Educație protecția mediului 

 Canalizare 

 Deșeuri 

 Bicicliști 

 Înlăturare efecte meteo periculoase 

 Reducerea impactului 

 Refacere situri contaminate 

 RO06 Energie regenerabilă 

Obiectiv Secundar 4 (OS 4). 

Protejarea mediului si 

rezolvarea problemelor 

sectoriale de mediu ( apa-aer-

deseuri-biodiversitate-sol-fonic 

si prevenirea riscurilor de 

mediu) 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct / indirect. 

Investitii in imbunatati- 

rea conditiilor de mediu 

la nivel local si regional. 

24 Fonduri Guvernamentale nerambursabile aferente 

Polilor de dezvoltare identificati 

Obiectiv Secundar 1 (OS 1). 

Finalizarea dezvoltarii si 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Investitii in dezvoltarea 

infrastructurii locale. 
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Programul national de cadastru si carte funciara 

Programul National de Dezvoltare Locala PNDL 

Programe de constructii de locuinte 

Programe de reabilitare termica 

Programe de infrastructura 

Programe social - culturale si sportive 

extinderii infrastructurii locale 

si a celei regionale, 

infrastructuri conective care vor 

largi masa demografica si 

economica. Dezvoltare urbana. 

 

Beneficiar direct. 

25 PNDR – FEADR  

SubMasura 16.4/ 16.4 a 

Obiectiv Secundar 5 (OS 5). 

Dezvoltarea intr-o sinergie 

stransa cu zona limitrofa, 

periurbana de tip rural 

 

Potential partener in cadrul unui 

consortiu.  

Beneficiar direct si/sau indirect 

. 

Facilitarea implementarii 

Lanturilor scurte alimentare in 

cadrul zonei urbane si a zonei 

de interes turistic Luna- Ses. 

Incurajarea si dezvoltarea 

agroturismului 

Actiuni pentru promovarea 

producatorilor locali, atat la 

nivelul orasului, cat si la nivelul 

microregiunii  

Sprijinirea activitatilor cu profil 

agricol 

Dezvoltarea de servicii de 

promovare a  producatori- 

lor locali 
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7.3. Activitati 

 

Cod 
Proiect 

Proiectul vizat Buget estimat (Euro) Beneficiari/ Parteneri Oportunitate finantare 2014-
2020 

Obiectivul Principal 1 (OP1). Sustinerea cresterii industriilor locale la nivelul micro-intreprinderilor si a IMM-urilor care se pot transforma, pe termen mediu si lung, in 
intreprinderi mari. Competitivitate economica     
OP1.1 Sistem de supraveghere video cu 32 camere 150,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.2 Identificare trasee optime si infiintare piste de biciclete in 

orasul Negresti-Oas 
340,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.3 Infiintare Centru transfrontalier de afaceri si promovare a 
turismului 

500,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.4 Infiintare Centru de marketing pentru produse traditionale 
romanesti Negresti-Oas 

2,000,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.5 Infiintarea unor grupuri de producatori traditionali din 
zona Tara Oasului 

100,000.00 UAT Negresti-Oas PNDR 2014-2020 

OP1.6 Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din orasul 
Negresti Oas 

3,120,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.7 Modernizare/ reabilitare/ dotare unitati de invatamant din 
orasul Negresti-Oas 

560,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.8 Infiintare cresa pentru copii 360,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.9 Constructie locuinte sociale pentru persoane de etnie roma 700,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.10 Proiect incluziune sociala (tip LUDA) 500,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 - 2020 
OP1.11 Constructia si dotarea Centrului de copii si tineret „Clubul 

Elevilor” la Scoala nr. 2 
560,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.12 Modernizare si extindere bloc operator 7,000,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.13 Modernizarea laboratoarelor de investigatii paraclinice a 

spitalului (laborator analize medicale, laborator radiologie, 
laborator anatomie patologica) 

2,500,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.14 Modernizarea spatiilor verzi pentru crearea unui „coridor 
verde” de calitate in orasul Negresti Oas 

1,240,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.15 Sporirea capacitatii de circulatie a DN19 (Strada Victoriei) 
in orasul Negresti Oas 

5,650,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.16 Constructia variantei de ocolire a orasului Negresti Oas 6,790,000.00 UAT Negresti-Oas POIM 2014 - 2020 
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OP1.17 Varianta de ocolire a orasului Negresti folosind 

infrastructura de drumuri secundare 
220,000.00 UAT Negresti-Oas POIM 2014 – 2020 

POR 2014 - 2020 
OP1.18 Largirea si modernizarea penetratiilor traseului de centura 

cu strazi urbane 
1,200,000.00 UAT Negresti-Oas POIM 2014 - 2020 

OP1.19 Modernizarea si eficientizarea iluminatului public al 
orasului 

570,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.20 Reabilitare a cladirii Primariei Negresti-Oas (corp A+corp 
B) 

250,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.21 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul 
Negresti Oas 

4,520,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.22 Extinderea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii de 
apa si apa uzata din orasul Negresti-Oas 

14,020,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.23 Reabilitarea, extinderea, modernizarea utilitatilor publice 
(apa, canalizare, canalizare pluviala) in orasul Negresti 

4,000,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.24 Implementarea sistemului de management integrat al 
deseurilor la nivelul orasului Negresti-Oas 

1,180,000.00 UAT Negresti-Oas POS Mediu 2014-2020 

OP1.25 Infiintarea unui centru rezidential pentru persoane 
varstnice 

340,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.26 Implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul 
administratiei publice locale din Negresti Oas 

670,000.00 UAT Negresti-Oas POC  2014 - 2020 

OP1.27 Revizuirea Strategiei de dezvoltare locala a orasului 
Negresti Oas pentru perioada 2021-2027 

160,000.00 UAT Negresti-Oas POCA 2014-2020 

OP1.28 Modernizare baza sportiva in Negresti Oas 410,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.29 Infiintarea unei centrale de cogenerare pe baza de biomasa 18,000,000.00 UAT Negresti-Oas POS Mediu 2014-2020 
OP1.30 Cresterea eficientei si sigurantei sterilizarii in unitati 

sanitare 
650,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.31 Modernizare si retehnologizare spalatorie spital 1,230,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.32 Infiintarea unui centru zonal pentru formarea profesionala 

a adultilor 
2,720,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.33 Infiinarea unei tabere pentru elevi si prescolari in orasul 
Negresti-Oas 

560,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.34 Infiintarea unui Centru de zi pentru copii (after-school) 160,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.35 Constructia campusului scolar Liceul Ionita G. Andron 500,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.36 Modernizare DJ197 DJ109L Tur – Vama km 17 + 104 – 5,250,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
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22 + 615,10 
OP1.37 Constructia unui lac de acumulare (decantare) pe raul Tur 

pentru aprovizionarea Uzinei de apa a orasului Negresti 
Oas 

5,000,000.00 UAT Negresti-Oas POS Mediu 2014-2020 

OP1.38 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere si a 
spatiilor publice din cartierul Tur, inclusiv DJ197 (1011m) 

4,820,000.00 UAT Negresti-Oas POS Mediu 2014-2020 

OP1.39 Reabilitarea si modernizarea podurilor si podetelor din 
orasul Negresti Oas si cartierul Tur 

300,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.40 Cresterea standardului de vizitare a Muzeului in Aer Liber 
prin restaurare, conservare, modernizare si reabilitare 

250,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.41 Modernizare, reabilitare Muzeul Tarii Oasului prin crearea 
unei expozitii permanente, galerii de arta, depozite si 
digitizarea patrimoniului 

250,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.42 Dotarea atelierului de tamplarie a Liceului Ionita G. 
Andron 

150,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.43 Asigurarea a 70% din necesarul de energie electrica pentru 
iluminatul public din orasul Negresti-Oas din energie 
solara 

500,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.44 Modernizare si reabilitare drumuri de exploatatie agricola 1,000,000.00 UAT Negresti-Oas PNDR 2014-2020 
OP1.45 Modernizare si reabilitare drumuri de exploatare forestiera 1,500,000.00 UAT Negresti-Oas PNDR 2014-2020 
OP1.46 Eficienta energetica in institutiile publice 2,000,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.47 Sistematizare rutiera (sistem sensuri unice, sensuri 

giratorii in intersectiile centrale, modernizare 
semaforizare, semnalizare si marcaje rutiere) 

1,700,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 – 2020 
 

OP1.48 Infiintare si modernizare infrastructura de transport in 
comun 

350,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 – 2020 
 

OP1.49 Sisteme suport de dezvoltare a sistemelor conexe 
infrastructurii de transport comun 

500,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 – 2020 
 

OP1.50 Cresterea sigurantei pietonale prin constructia solutiilor de 
traversare 

150,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.51 Modernizarea si reabilitarea infrastructurii pietonale in 
perimetrul central 

450,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.52 Modernizarea si reabilitarea infrastructurii pietonale in 850,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
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zona pericentrala si periferica 
OP1.53 Demontarea liniilor electrice, telefonice si de date aeriene, 

a celor montate pe fatadele cladirilor si montarea lor in 
subteran 

1,200,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.54 Acoperisuri verzi si panouri fotovoltaice pe blocuri 950,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 – 2020 
POIM 2014 - 2020 

OP1.55 Reabilitare centrale termice unitati de invatamant 450,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.56 Eliminarea efectelor negative asupra mediului prin 

dezvoltarea infrastructurii conexe 
3,200,000.00 UAT Negresti-Oas POIM 2014 – 2020 

AFM 2014 - 2020 
OP1.57 Harta calitate mediu in sistem informatic integrat 260,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 

PODCA 2014 - 2020 
OP1.58 Sistem de informare a populatiei cu privire la problemele 

de mediu 
75,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 

PODCA 2014 - 2020 
OP1.59 Sistem informatic integrat destinat monitorizarii retelelor 

de utilitati publice 
240,000.00 UAT Negresti-Oas POIM 2014 – 2020 

PODCA 2014 - 2020 
OP1.60 Centura verde a orasului Negresti-Oas (studii si 

inventarierea necesarului de terenuri) 
675,000.00 UAT Negresti-Oas PNDR 2014 – 2020 

OP1.61 Construire centru pentru adapostirea femeilor abuzate si 
dezvoltarea de servicii sociale in aceasta directie 

2,230,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 
POR 2014 - 2020 

OP1.62 Strategie locala privind dezvoltarea serviciilor sociale cu 
accent pe implicarea comunitatii si a managementului de 
caz 

90,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 
 

OP1.63 Diversificarea serviciilor sociale locale adresate 
comunitatii de etnie roma 

65,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 
 

OP1.64 Infiintarea fondului de sustinere a mediului 
neguvernamental local si derularea concursului de proiecte 

63,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 
 

OP1.65 Constructii locuinte pentru familii tinere 14,230,000.00 UAT Negresti-Oas Buget local, buget national 
OP1.66 Sprijinirea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 345,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.67 Realizarea unui parc tematic in orasul Negresti-Oas 780,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.68 Itinerarii de cultura urbana  460,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 – 2020 

AFNC 2014-2020 
OP1.69 Inventarierea mediului construit din orasul Negresti-Oas 67,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.70 Dotarea cu grupuri sanitare a orasului Negresti-Oas 240,00.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.71 Implementare sistem de irigatii a spatiilor verzi din orasul 650,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
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Negresti-Oas 
OP1.72 Dezvoltarea unui parc industrial in orasul Negresti-Oas 19,450,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.73 Dezvoltarea unui centru de afaceri si de facilitati 

suplimentare in cadrul parcului industrial 
4,230,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 

OP1.74 Program de sprijin pentru antreprenori 230,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 – 2020 
POCU 2014 - 2020 

OP1.75 Program de educatie antreprenoriala pentru tineri 210,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 - 2020 
OP1.76 Formare profesionala continua in domeniul industriilor 

locale 
250,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 - 2020 

OP1.77 Realizarea cadastrului digital 420,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP1.78 Formarea si perfectionarea profesionala a salariatilor din 

cadrul Primariei 
45,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 

PODCA 2014 - 2020 
OP1.79 Formarea si perfectionarea profesionala a cadrelor 

didactice din orasul Negresti-Oas 
85,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 - 2020 

OP1.80 Infiintare Centru de relatii cu publicul pentru Primarie si 
servicii conexe 

145,000.00 UAT Negresti-Oas PODCA 2014 - 2020 

OP1.81 Crearea si modernizarea spatiilor de parcare 550,000.00 UAT Negresti-Oas  
OP1.82 Dezvoltarea  de sisteme inteligente de monitorizare a  

traficului 
275,000.00 UAT Negresti-Oas POC  2014 - 2020 

OP1.83 Sisteme informatice de educaţie e-learning în şcolile din 
oraş 

350,000.00 UAT Negresti-Oas POC  2014 - 2020 

OP1.84 Dezvoltarea de solutii TIC pentru servicii de educatie 
online (e_educatie) care sa permita atat promovarea 
ofertei de formare, derularea efectiva a programelor de 
formare profesionala, oferirea de informatii publicului in 
domeniul educational, cat si de a facilita interactiunea 
intre furnizorii de instruire si persoanele interesate 

170,000.00 UAT Negresti-Oas POC 2014 - 2020 

OP1.85 Elaborarea si implementarea de programe personalizate de 
reintegrare in procesul educational a tinerilor care doresc 
sa isi continue studiile 

76,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 

OP1.86 Promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei 
care prezintă risc de abandon şcolar 

68,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 

OP1.87 Elaborarea de studii privind nevoile de competente si 
calificari cerute pe piata fortei de munca 

65,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 
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OP1.88 Crearea si dezvoltarea parteneriatelor  intre agentii 

economici si unitatile scolare 
45,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 

OP1.89 Actualizarea planului local de actiune pentru invatamant si 
a planurilor de scolarizare, in conformitate cu rezultatele 
studiilor realizate 

38,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 

OP1.90 Accesarea si derularea de scheme grant dedicata 
programelor de practica pentru tineri in cadrul  
firmelor si ONG-urilor, in vederea dobandirii de 
competente si experienta pentru insertia pe piata muncii 

480,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 – 2020 

OP1.91 Sprijinirea inovarii si competitivitatii me- 
diului economic, stimularea mediului anteprenorial 

230,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 – 2020 
POC 2014 - 2020 

OP1.92 Actiuni pentru promovarea producatorilor locali, atat la 
nivelul orasului, cat si la nivelul microregiunii 

60,000.00 UAT Negresti-Oas PNDR 2014 - 2020 

OP1.93 Sprijinirea activitatilor cu profil agricol 120,000.00 UAT Negresti-Oas PNDR 2014 – 2020 
POPAM 2014-2020 

OP1.94   UAT Negresti-Oas  
OP1.95   UAT Negresti-Oas  
OP1.96   UAT Negresti-Oas  
OP1.97   UAT Negresti-Oas  
OP1.98   UAT Negresti-Oas  
Obiectivul Principal 2 (OP2). Dezvoltarea industriei turistice ca pol de importanta majora locala si regionala 
OP2.1 Infiintarea Complexului de Vanatoare Brada 110,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014-2020 
OP2.2 Infiintarea Centrului de informare si promovare turistica 

Negresti Oas (Luna Ses) 
144,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014-2020 

OP2.3 Promovarea turistica a Tarii Oasului 180,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014-2020 
OP2.4 Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul montan din 

Muntii Oasului 
700,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014-2020 

OP2.5 Constructia unui parc acvatic in zona de agrement Valea 
Mariei 

5,680,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014-2020 

OP2.6 Infiintarea unui post de salvamont la Luna Ses 1,144,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014-2020 
OP2.7 Dezvoltarea zonei turistice Luna Ses 34,090,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014-2020 
OP2.8 Festivalul datinilor si obiceiurilor de iarna  100,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014-2020 
OP2.9 Studiu privind dezvoltarea turismului la nivel regional 35,000.00 UAT Negresti-Oas Fonduri proprii 
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OP2.10 Formare profesionala continua in domeniul turismului 120,000.00 UAT Negresti-Oas POCU 2014 - 2020 
OP2.11 Crearea si promovarea brand-ului local 230,000.00 UAT Negresti-Oas POR 2014 - 2020 
OP2.12   UAT Negresti-Oas  
OP2.13   UAT Negresti-Oas  
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Capitolul 8. Monitorizare 

 
Un document de planificare pe termen mediu şi lung are valoare şi îşi atinge scopul 

programatic pentru dezvoltarea localității în condiţia adaptabilității lui la modificările şi 

evoluţiile societăţii. O strategie de dezvoltare este un document viu care trebuie analizat şi 

readaptat periodic, periodicitatea fiind stabilită de factorii decizionali la nivel local, în funcţie 

de ritmul transformărilor majore ale societăţii. 

Managementul strategiei fiscale va fi realizată pe bază de obiective şi indicatori.  

Principalii indicatori de performanta urmăriți sunt creșterea veniturilor la bugetul 

local, creșterea cifrei de afaceri (PIB- ului) a orasului Negresti Oas,  creșterea ratei de 

ocupare a forței de munca şi reducerea consumului de energie termica. 

În cadrul dezbaterii publice s-a sugerat un nivel mai mare pentru indicatorul 

creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, raportat la anul de referinţă 2015.  

Forţa de muncă activă (grupa de vârstă 15-65 de ani) este de 11.993, numărul mediu 

de salariaţi este 4.256, rezultând astfel o rată de ocupare a forţei de muncă de 35.49%. 

Datele au fost obţinute de pe site-ul INSSE.  

În aceste condiţii indicatorii avuţi în vedere sunt de 30% pentru anul 2020. În valori 

absolute aceasta înseamnă 1.276 noi locuri de muncă până în anul 2020. 

Valorile pe care aceste ținte le vor atinge la finalul anului 2020 sunt: 

- Creșterea veniturilor la bugetul local cu minim 10%; 

- Creșterea cifrei de afaceri (PIB- ului) cu minim 10%; 

- Creșterea ratei de ocupare a forței de munca cu minim 15%; 

- Reducerea consumului de energie termica cu minim 25%. 

În calculul îndeplinirii ţintei: „creşterea cuantumului veniturilor bugetului local” va fi exclus 

impactul creșterii datorat majorărilor de impozite şi taxe dispuse prin acte normative (cod 

fiscal, H.G.-uri, H.C.L.-uri, etc.) 

La aceștia se adaugă indicatori de performanță sectoriali: 

- Creşterea spaţiului financiar de acţiune publică 

- Creşterea numărului întreprinderi  

- Creşterea de noi locuri de muncă  

- Masă monetara locala (minim 20% din programul de investiţii) 

- Număr de companii locale care acceptă moneda locală 

- Reducerea consumurilor de energie 
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- Reducerea șomajului 

- Reducerea numărului de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei 

- Creșterea numărului de turiști 

- Creșterea numărului de înnoptări 

 Pentru implementarea proiectelor strategice, în special cele din Strategia fiscala, 

privitoare la mecanisme de susținere şi instrumente financiare, se va opta pentru un acord 

cadru de tip contract de performanta. Indicatorii de performanţă vor fi: impactul asupra 

creșterii veniturilor bugetare, impactul asupra cifrei de afaceri locale (PIB local), impactul 

asupra gradului de ocupare a forței de munca şi eventual alți indicatori sectoriali relevanți (de 

tip număr turiști, reducerea consumurilor energetice etc.). Valorile ţintă de atins pentru anul 

2020 vor reprezenta elementele esenţiale ale ofertei/ contractului de performanţă, respective ale 

criteriilor alegerii ofertei.  

 Abordarea de acest tip se impune ținând cont atât de complexitatea proiectelor 

strategice, cat şi de condiționalitatea acestor proiecte în realizarea țintelor strategice. 

Complexitatea proiectelor strategice necesita un spectru larg de specialiști, în domenii ca de 

exemplu modelare financiara, economie socială și solidară etc. Considerăm că acordul cadru se 

poate constitui în același timp și într-o preluare de bune practici și formare pentru viitoarea 

arhitectura instituțională, în primii ei ani de funcționare.  

Reajustarea strategiei va fi realizată periodic. Prima reajustare în funcţie de atingerea 

indicatorilor pentru perioada 2016-2017 va fi realizată în 2018. Va fi urmată de ajustări la cate 

3 ani (2018-2020). Reajustarea va fi realizată utilizând sistemul integrat creat care va 

monitoriza parametrii dezvoltării locale şi se va sprijini pe acţiunea participativă (cercetare 

cantitativă, focus-grup, interviuri monografice, încheiate cu reajustare şi validare prin 

consultare publică). 

 

Cadrul instituţional al abordării 

Plecând de la abordarea Strategiei EUROPA 2020 împreună cu mecanismele de 

implementare dezvoltate în Regulamente şi preluând creativ şi adaptat teritoriului nostru 

experienţa franceză, ne propunem crearea unei arhitecturi instituţionale de tip 

GUVERNANŢĂ LOCALĂ A TERITORIULUI. 

După lărgirea Uniunii Europene (2004-2007), temele politice privitoare la creştere şi 

creare de bogăţie economică în UE rămân o temă importantă, dar tema principală devine, prin 

politica de coeziune a UE, repartizarea în teritoriu şi egalitatea de acces a cetăţenilor la valorile 
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nou create. Astfel, politica de coeziune, în special prin programul Regio, o adevărată politica de 

amenajare a teritoriului, capătă în special pentru regiunile de coeziune un caracter prioritar. La 

nivelul României, prin Regio (axa 1), sunt creaţi poli de creştere care vor deveni promotori ai 

dezvoltării regiunilor. În regiunea Nord Vest orasul Negresti-Oas a acţionat în mod integrat 

prin PIDU. 

Prezentul demers reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea spaţială a teritoriului, 

continuând experienţa Planului Integrat de Dezvoltare Urbană şi având ca promotor construcţia 

instituţională la nivelul teritoriului, căreia i s-au alăturat atât actori economici, cât şi actori ai 

societăţii civile. 

Comitetul de Iniţiativă Negresti (va fi utilizat modelul de asumare cu o pondere 

majoritară utilizat la crearea SECOM) va face demersurile necesare pentru crearea unei 

arhitecturi instituţionale care va cuprinde un Consiliu de Dezvoltare Locală/Teritorială, o 

Agenţie de Dezvoltare Locală/Teritorială, o Agenţie de Susţinere Antreprenorială Locală, 

o Agenţie pentru Finanţe şi Fiscalitate în Teritoriu, o Agenţie pentru Promovarea 

Teritoriului şi Cooperare Transfrontalieră şi o Agenție-Autoritate de Audit Intern. 

Consiliul de Dezvoltare Teritorială va fi instituţia cu atribuţii de tip strategic. În fapt, 

acesta se va crea în etapa de elaborare a strategiei iniţiale şi va fi implicat în elaborarea ei. 

Consiliul va avea un departament de monitorizare a implementării strategiei, care va redacta 

rapoarte trimestriale cu stadiul implementării, semnalând eventualele abateri/probleme apărute. 

Consiliul va iniţia periodic, ori de câte ori este nevoie, ajustări ale strategiei.  

Strategiile vor avea Planuri de dezvoltare pe câte 7 ani. Cu 2 ani înainte de încheierea perioadei 

de planificare de 7 ani, Consiliul va iniţia un demers programatic pentru perioada de planificare 

următoare.  

Va elabora un Plan Teritorial de Dezvoltare pentru Formare profesională şi Orientare a 

Formării profesionale pe tot parcursul vieţii. 

De asemenea, Consiliul va implica personalităţi locale în vederea creării unei 

structuri/demers de  tip think tank pentru dezvoltarea teritoriului. 

Agenţia de Dezvoltare Locală/Teritorială va fi o instituţie de tipul agenţiilor de 

dezvoltare regionale actuale. Agenţia va fi o instituţie ce va avea atribuţii de implementare a 

Contractului de Plan Stat - Teritoriu/Pact de Dezvoltare Teritorială. Contractul de Plan Stat - 

Teritoriu trebuie să plece de la abordarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României 2030. 

Agenţia va fi responsabilă de implementarea proiectelor realizate în cadrul următoarelor 

secţiuni ale Contractului/Pactului: 
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- Pentru finanţările din fonduri europene: Programele Operaţionale, axele acestora, intensitatea 

finanţării şi sumele angajate de părţi precum şi Obiectivele şi Indicatorii corespunzători 

- Investiţiile de interes naţional cu finanţări integral de la Bugetul de Stat şi Investiţiile de 

interes naţional co-finanțate de la Bugetul de Stat 

Agenţia va avea şi un departament pentru politici de concertare şi coerenţă strategică. 

Aceasta va sprijini instituţional activitatea GAL-urilor şi FLAG-urilor.  

Agenţia de Susţinere Antreprenorială Locală va fi o instituţie de sprijin al dezvoltării 

antreprenoriale locale. Agenţia va crea şi administra mecanisme de sprijin antreprenorial: un 

Fond de Garantare Antreprenorială Teritorială pentru IMM-uri, un Fond de Investiţii 

pentru Dezvoltare Antreprenorială Teritorială, Fondul de Emitere şi Gestionare de 

monedă electronică (Legea 127/2011, art.1 lit. e) ca monedă locală complementară şi/sau 

activitate de compensare, orice alte forme de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului local. 

Agenţia va fi abilitată să negocieze cu BEI şi BERD condiţiile şi nivelul de finanţare iniţial al 

Fondurilor. 

Agenţia pentru Finanţe şi Fiscalitate în Teritoriu va fi instituţia care va gestiona 

Strategia fiscală la nivelul teritoriului. Agenţia va defini liniile unei politici unitare la nivelul 

teritoriului. Principiile de ghidare pentru definirea acesteia vor fi: 

- sprijin pentru polii de competitivitate şi polii de excelenţă rurală  

- sprijin pentru Zone de Amenajare Concertată, Zone libere şi Parcuri Industriale 

- scheme de ajutor de stat la nivel local 

- schema de gestionare monedă electronică (Legea 127/2011, art.1 lit. e) ca monedă locală 

complementară şi/sau activitate de compensare. 

Agenţia va elabora un Buget Intracomunitar de Coeziune şi va institui un sistem şi criterii 

pentru redistribuire de coeziune şi solidaritate teritorială. 

Agenţia pentru Promovarea Teritoriului şi Cooperare Transfrontalieră va fi 

instituţia responsabilă cu definirea şi promovarea unei Strategii de marketing a teritoriului. 

Agenţia va crea şi defini un brand local şi îl va promova. Agenţia va clasa  patrimoniul 

teritoriului, atât cel natural cât şi cel antropic, precum şi cel imaterial. Agenţia va iniţia un 

demers de cooperare transfontralieră cu Ungaria si Ucraina.  

Agenția-Autoritatea de Audit Intern va fi instituţia de monitorizare şi control al 

implementării acquis-ului european şi de certificare a legalităţii activităţii instituţiilor teritoriale 

comunitare. 
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