
Program  de dezvoltare, 2016

Schimbăm
Satu mare!





Stimaţi Sătmăreni! 

Este evident pentru toată lumea că lucrurile merg într-o di-
recţie greşită în Satu Mare. Serviciile publice sunt scumpe şi 
de o calitate slabă, circulaţia este haotică, siguranţa publică se 
degradează, este periculos să circuli noaptea prin Satu Mare. 
Primarul actual nu a avut grijă nici de moştenirea lăsată de 
predecesori, nu a creat valoare în municipiu. 

Oraşele învecinate se dezvoltă într-un ritm spectaculos iar noi 
am rămas în urmă, Satu Mare nu a reuşit să valorifice resur-
sele  existente, nici oportunităţile ivite. Putem declara fără să 
ne temem că greşim: sătmărenii nu se simt bine în oraşul lor.
Vrem un oraş în care este ordine, nu în care să domine acest 
haos balcanic.  Un oraş în care să nu ne fie frică de siguran-
ţa familiei noastre, ori pentru bunăstarea noastră. Un oraş în 
care se rezolvă problemele ce persistă de ani de zile, în care 
păşim înainte, nu înapoi.

De mai mult de 15 ani îmi construiesc echipa. De când mă ştiu, 
lucrez pentru comunitate. În calitate de viceprimar lângă Iuliu 
Ilyés, am învăţat administraţie locală. Această experienţă, 
complectată cu entuziasm, vreau să o pun în slujba comuni-
tăţii sătmărene.
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1. Construim în loc să distrugem! 
Infrastructură şi dezvoltare urbană

Haosul trebuie oprit, trebuie să reconstruim oraşul! Printr-un 
plan de dezvoltare bine conceput, redăm oraşului imaginea 
arhitecturală iniţială, prin reînnoirea centrului istoric din 
fonduri europene şi renovarea clădirilor emblematice. Avem 
soluţii pentru construcţia celui de al treilea pod, iar împreună 
cu specialişti independenţi vom finanţa investiţiile din fon-
duri europene. 

Situaţia actuală

În ultimii ani în Satu Mare s-a construit doar ce s-a moştenit 
de administraţia anterioară şi numai pe proiectele la care erau 
deja depuse dosarele de finanţare. Nu au fost elaborate proiec-
te noi. Zona metropolitană există doar pe hârtie. În oraş pre-
domină haosul, aspectul spaţiilor publice este dezastruos, iar 
oraşul pare să nu aibă gazdă!

măSuri concrete

1.1 Dezvoltare urbană planificată: punem capăt practicilor 
haotice de dezvoltare urbană, stabilind o direcţie clară şi pla-
nificată! La baza tuturor demersurilor se află Planul Urbanis-
tic General, în cadrul căruia acordăm o atenţie sporită păstră-
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rii caracterului civic al zonelor Cartierul Funcţionarilor şi Lunca  
Sighet, respectiv soluţionării situaţiei din zona Bercu Roşu- 
Bercu Mare.

1.2 Reînnoirea centrului istoric: Prin accesarea fondurilor 
europene reînnoim centrul istoric al municipiului: va fi po-
sibilă restaurarea faţadelor clădirilor, Piaţa din jurul Turnu-
lui Pompierilor, reîmprospătarea aspectului parcului central.  
Adăugând elemente de pavaj şi de iluminat de bun gust, mo-
dern, redăm splendoarea clădirilor istorice, a spaţiilor publi-
ce, pentru ca centrul vechi să redevină o adevărată atracţie 
turistică.

1.3 Clădirile emblematice: achiziţionăm şi renovăm Hotelul 
Dacia, rezolvăm situaţia imobilului de pe strada Horea şi a ce-
lorlalte clădiri deteriorate, iar primul demers pe care îl vom 
face va fi clarificarea situaţiei juridice şi şi financiară al acesto-
ra. Identificăm soluţii şi alocăm resurse financiare semnifica-
tive în acest scop.

1.4 Centrul nou: imaginea modernă a unui oraş nu permite 
existenţa unor elemente de arhitectură în stil comunist pre-
cum sunt cele aflate în Centrul nou al oraşului, iar deteriorarea 
acestora trebuie urgent stopată. Vom invita arhitecţi recunos-
cuţi pentru realizarea proiectului de reînnoire a Centrului Nou.

1.5 Investiții prioritare: în prima etapă stabilim viitoarele di-
recţii de dezvoltare, urmând ca prin implicarea unei echipe 
de experţi să exploatăm posibilităţile de finanţare europene: 
identificăm resursele necesare în vederea finanţării investiţi-
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ilor necesare oraşului, precum construcţia celui de al treilea 
pod şi a şoselei de centură. Accesăm linii de finanţare pentru 
construcţia unei Săli Polivalente, al unui bazin de înot muni-
cipal. Construim Satu Mare din fonduri europene!

1.6 Garantarea calității lucrărilor de construcții şi reparații 
drumuri: la fel ca în alte oraşe mari, introducem măsuri de 
garantare a calităţii construcţiilor şi coordonăm lucrările de 
utilitate publică. Începând cu luna iunie, vom folosi tehnici 
moderne de reabilitare a trotuarelor şi nivelarea capacelor de 
canalizare, iar noile străzi şi cele reparate vor beneficia de o 
reţea subterană de cabluri, continuând astfel retragerea trep-
tată a cablurilor de pe stâlpii de înaltă tensiune.
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2. Dezvoltăm oraşul! 
Relansarea economică

Prioritatea noastră majoră este relansarea economică a ora-
şului, depăşirea nivelului la care a fost adus de către autori-
tăţile locale în ultimii patru ani. Ne propunem o deschidere 
reală spre investitori, prin elaborarea unui pachet de facili-
tăţi, dezvoltarea unui program de instruire profesională, ex-
tinderea parcului industrial, iar împreună cu specialişti tineri 
implicarea eficientă în dezvoltarea vieţii economice. Vrem să 
construim un oraş în care merită să trăieşti şi să munceşti!

Situaţia actuală

Satu Mare este oraşul cel mai puţin atractiv din punct de 
vedere economic din regiune. Numărul investitorilor este 
în scădere. Specialiştii fie sunt plătiţi sub media pieţei, fie 
au emigrat în ţările occidentale. Dacă nu vom reuşi să oprim 
acest fenomen, în doar câţiva ani rata de îmbătrânire şi de 
sărăcire va creşte foarte mult. Trebuie să ieşim din acest 
impas!

măSuri concrete 

2.1 Acordarea de scutiri şi facilități pentru investitori: con-
tinuăm şi extindem programul „de minimis”, iniţiat de UDMR, 
în privinţa reducerii impozitelor. Prin acest program, antre-
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prenorii vor fi scutiţi de plata unor impozite locale, în cazul 
în care investesc în dezvoltarea afacerii şi angajează forţă de 
muncă locală.

2.2 Formarea forței de muncă: avem nevoie nu doar de inves-
titori, dar şi de forţă de muncă specializată şi bine plătită. Iar 
acest proces trebuie demarat încă în perioada şcolii: pe mo-
delul proiectului de succes al Școlii Simion Bărnuţiu din Ca-
rei, iniţiem şi intensificăm relaţia de colaborare dintre şcolile 
profesionale şi intreprinderile locale. Trebuie redat respectul 
pentru profesie, meserie.

2.3 Reabilitarea zonelor industriale ale oraşului: în zone 
precum Șoimoşeni, Depozitelor, Merilor, Vulturului etc. func-
ţionează numeroase fabrici şi intreprinderi locale care asigu-
ră locuri de muncă pentru mii de sătmăreni, însă transpor-
tatorii de mărfuri şi autobuzele sunt nevoite să circule pe 
drumuri impracticabile. Ne propunem ca în toate aceste zone 
industriale să realizăm condiţiile necesare pentru ca unităţile 
economice să îşi poată desfăşura activitatea în condiţii opti-
me (asfaltarea drumurilor, reabilitarea reţelei de canalizare, 
iluminatul şi transportul public local).

2.4 Vom înființa un centru logistic în zona de adiacentă Par-
cului Industrial Sud, a Aeroportului şi a viitoarei şosele de 
centură.
 
2.5 Relansăm proiectele îngropate: deşi în timpul manda-
tului primarului UDMR au fost câştigate finanţările pentru 
înfiinţarea Incubatorului de Afaceri şi a Casei Meşteşugari-
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lor, totuşi, în administraţia actuală, timp de patru ani, nu a fost 
demarat niciun proiect. Prin implicarea unor tineri economişti 
vom readuce în prim-plan aceste iniţiative şi, în acelaşi timp, 
vom reorganiza activitatea economică. 

2.6 Extinderea parcului industrial: unul dintre aspectele de 
maximă importanţă ale planului nostru de dezvoltare eco-
nomică pe termen lung este extinderea parcului industrial al 
oraşului şi demararea discuţiilor cu ministrul ungar al dezvol-
tării în vederea prelungirii autostrăzii M3 din Ungaria, până la 
graniţa cu România, adică la 8 km distanţă de Satu Mare. Vom 
reuşi, astfel, să ne aliniem la standardele oraşelor învecinate.

2.7 Administratie orientată către mediul de afaceri: în ca-
drul Primăriei înfiinţăm o echipă de experţi tineri, specialişti 
în economie, responsabili cu dezvoltarea economiei locale. 
Primarul şi echipa sa trebuie să organizeze, în mod frecvent, 
consultări cu reprezentanţii din industrie şi a comerţ, iar pen-
tru întreprinzătorii locali asigurăm un serviciu separat de ad-
ministrare. Simplificăm şi urgentăm procedurile de autoriza-
re comercială.



11

3. Siguranţa publică

Din iunie începem construirea unui oraş în care domină or-
dinea în locul haosului şi în care nu suntem nevoiţi să ne 
temem pentru siguranţa noastră şi a familiilor noastre. În 
urma consultărilor cu experţii din domeniu am formulat pro-
puneri concrete de îmbunătăţire a siguranţei publice.

Situaţia actuală

Din cauza infracţiunilor nerezolvate din ultimii ani, ultrajul 
împotriva unor turişti întâmplat anul trecut, spargerile de 
maşini din ultimele luni, dar şi atmosfera generală a oraşu-
lui, sătmărenii nu sunt în siguranţă în oraşul lor.

măSuri concrete 

3.1 Sporirea eficienței poliției locale: este nevoie de o mai 
mare implicare a poliţiei pe străzile oraşului, vrem mai mulţi 
poliţişti pe teren şi mai puţini în birouri. Poliţia locală va fi 
folosită pentru menţinerea ordinii publice şi nu pentru pază, 
aşa cum se întâmplă acum în cazul multor instituţii. Rolul lor 
nu este de a pedepsi cetăţenii pentru greşeli minore ci acela 
de a combate infracţionalitatea. 

3.2 Mai mulți tineri în rândul poliției locale: La fel ca în ca-
zul bursei locurilor de muncă organizată recent şi cu succes 
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de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie, poliţia locală la 
rândul său, ar trebui să caute colegi noi din generaţia tâ-
nără, din categoria de vârstă 18-35 de ani. Resursele umane 
trebuie reîmprospătate! În cartierele unde prezenţa mino-
rităţii rome este semnificativă, angajăm forţe de ordine de 
etnie rromă. 

3.3 Colaborare şi parteneriat. Este nevoie de o colaborare 
mai strânsă între poliţia locală, poliţia rutieră, jandarmerie şi 
alte organe de ordine publică. Extindem programul patrulări-
lor comune, iar prin acţiuni comune şi de amploare vom lua 
măsuri împotriva cerşetorilor, tulburării liniştii publice şi a 
interlopilor locali. 

3.4 Continuăm dezvoltarea sistemului de supraveghere 
stradală, o serie de investiții noi: vom instala de patru ori 
mai multe camere de supraveghere, pe terenurile de joacă şi 
în zona şcolilor, le vom coordona cu sistemul de iluminat pu-
blic, şi ne propunem o serie de noi investiţii în domeniul sigu-
ranţei publice.

3.5 Interfoane în toate scările de bloc: susţinem şi încura-
jăm instalarea interfoanelor la intrările scărilor de bloc, unde, 
până în prezent, nu au fost instalate.

3.6 Extindem sistemul de iluminat public, acesta va contribui 
semnificativ la prevenirea şi descurajarea infracţionalităţii.

3.7 Dezvoltare tehnică: dacă în marile oraşe europene este în-
curajată ideea poliţistului local care circulă   pe biciclete sau 
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cu vehicule electrice, atunci şi în cazul nostru se poate aplica 
o astfel de soluţie. Poliţiştii locali vor fi monitorizaţi şi coordo-
naţi cu ajutorul dispozitivelor GPS.

3.8 Prezența permanentă a Poliției Locale este necesară în 
zona centrului istoric, dar în general în zona A a oraşului. În 
curând va fi inaugurat noul sediul al Poliţiei Locale, însă pla-
nificăm înfiinţarea a încă trei puncte fixe: cartierele Micro 15-
16, în Micro 17-Carpaţi şi unul în cartierele Solidarităţii-14Mai.

3.9 Îmbunătățirea nivelului de pregătire a poliției locale: 
vom pune un accent mai mare pe pregătirea fizică şi pe in-
struirea şi perfecţionarea continuă a agenţilor.

3.10 Reînființăm Poliția Ecologică, care a avut un rol major 
în stoparea depozitării ilegale a deşeurilor şi protejarea zone-
lor verzi.

3.11 Îmbunătățirea sistemului de relații publice a Poliției 
locale, introducerea noilor tehnologii de comunicare, inclu-
derea denunţurilor în aplicaţia City Report şi a altor platfor-
me online.
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4. Reconfigurarea circulaţiei rutiere

Circulaţia rutieră în oraşul Satu Mare trebuie regândită: pe 
baza unui studiu de specialitate, propunem construirea unei 
parcări supraetajate prin care putem rezolva problema par-
cărilor în centrul istoric al oraşului, dar şi vom crea un mediu 
civilizat în cartiere şi în zone rezidenţiale. Prin achiziţionarea 
unor autobuze noi şi construirea a două autogări noi dezvol-
tăm sistemul de transport public local. De asemenea, vom da 
prioritate circulaţiei pe biciclete. 

Situaţia actuală

Dimineaţa la ora opt, după-amiază la ora cinci şi la ora prân-
zului, există blocaj de trafic: pe poduri şi în zona centrală şofe-
rii se plâng de lipsa locurilor de parcare. În patru ani nu a fost 
construit nici un metru de pistă pentru biciclete. Însă în mod 
aleatoriu se închid străzi, se stabilesc sensuri unice, la nivel de 
circulaţie şi congestionare a traficului semănăm tot mai mult 
cu un oraş balcanic în care predomină haosul.

măSuri concrete 

4.1 Planificare coordonată a transportului şi a circulației 
rutiere: în primul rând, renunţăm la obiceiul ultimilor ani în 
care, de la o zi la alta, se decidea restricţionarea circulaţiei pe 
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un singur sens. În locul deciziilor luate pe genunchi, sătmăre-
nii vor decizii întemeiate.

4.2 Parcarea în centrul oraşului: în centrul istoric al oraşului 
este nevoie de cel puţin o parcare supraetajată, care poate fi 
realizată şi din fondurile proprii ale bugetului local.

4.3 Parcări în cartierele de locuințe: vom crea condiţiile pen-
tru parcarea civilizată şi în celelalte zone ale oraşului. Noile 
spaţii de parcări vor dispune de iluminat public, canalizare, 
locuri amenajate pentru staţionarea bicicletelor şi cărucioare-
lor de copii şi locuri marcate pentru maşinile aflate în vizită,  
aceste parcari vor fi împrejmuite de zone verzi.  

4.4 Circulația rutieră: Ne propunem intensificarea cooperă-
rii cu serviciul de circulaţie rutieră, în vederea decongestionă-
rii punctelor de maximă aglomeraţie, a amendării parcărilor 
neregulamentare, iar prin implicarea specialiştilor vom sta-
bili necesitatea străzilor cu sens unic şi a măsurilor de decon-
gestionare şi dirijare a traficului rutier.

4.5 Transportul public: prin accesarea de fonduri europe-
ne vom reînnoi parcul de autobuze al societăţii Transurban, 
deoarece în ultimii patru ani au fost achiziţionate doar 7 au-
tobuze noi, şi acelea au fost cumpărate la iniţiativa UDMR. 
Soluţionăm şi problema navetiştilor construind două platfor-
me noi de autogări pe cele două maluri ale Someşului şi intro-
ducând sistemul de abonament combinat pentru cei care vin 
din afara oraşului.
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4.6 Circulația cu biciclete: continuăm dezvoltarea infra-
structurii necesare pentru circulaţia cu biciclete, proiect care 
a stagnat în ultimii patru ani. Detaliile privind acest aspect 
sunt incluse în capitolul intitulat „Sătmarul Verde”. 

4.7 Circulația pietonală: Vom sancţiona cu regularitate şofe-
rii care îşi parchează maşinile pe trotuare, întărim siguranţa 
la trecerile de pietoni, acordăm o atenţie sporită  şi circulaţiei 
sigure şi comode a cărucioarelor de copii şi a persoanelor cu 
handicap locomotor. Oraşul ne aparţine tuturor!



17

5. Servicii publice: 
management de secol XXI

După 4 ani de stagnare şi haos este momentul să introducem 
în funcţionarea Primăriei şi a instituţiilor subordonate acesteia, 
un program adecvat nevoilor populaţiei. Garantăm un manage-
ment care să răspundă de serviciile publice, administraţie locală 
transparentă. În acest scop, vom folosi mijloace tehnologice mo-
derne:trebuie să aplicăm sistemul online pentru accesul servicii-
lor publice, iar populaţia trebuie implicată în procesul decizional!

Situaţia actuală:

Sătmărenii sunt nemulţumiţi de nivelul calităţii în serviciile 
publice, în Primărie domneşte haosul, rezolvarea cazurilor este 
problematică, relaţia cu publicul este ineficientă. 

măSuri concrete

5.1 Creşterea eficienței: introducem proceduri administrati-
ve transparente şi eficiente, care să răspundă în mod cores-
punzător nevoilor populaţiei, asigurăm posibilitatea folosirii 
limbii materne în relaţia cu instituţiile publice locale. 

5.2 Transparență în cheltuirea banilor publici: după mode-
lul aplicat la Cluj Napoca, punem la dispoziţia publicului in-
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formaţii referitoare la toate achiziţiile care depăşesc suma de 
10.000 de lei pe platformă online. 

5.3 Accesul serviciilor publice în cartiere: pentru început, în 
cartierele Micro 16 şi 17-Carpaţi vor fi amenajate ghişee unice, 
unde pot fi semnalate problemele curente,  pot fi achitate fac-
turile sau pot fi depuse cererile şi reclamaţiile.

5.4 Programul de relații cu publicul va fi prelungit până la 
ora 18, astfel încât să permită tuturor să-şi rezolve problemele 
administrative.

5.5 Servicii şi reclamații online: pentru semnalarea proble-
melor legate de oraş şi monitorizarea soluţionării sesizări-
lor, introducem aplicaţia mobilă „City Report”, care este deja 
funcţională la   Oradea.  Serviciile publice vor fi accesibile pe 
o platformă online.

5.6 Implicarea comunității în procesul decizional: ddeciziile 
sunt luate de Consiliul Local în cooperare cu primarul, însă în 
faza de propunere-analiză vor fi implicaţi şi cetăţenii, astfel 
introducem instituţia comitetelor de cartier, program pentru 
consultarea publicului din cartiere.

5.7 Buget participativ: locuitorii unui cartier să decidă soarta 
banilor pe care îi plătesc ca taxe şi impozite. Pe baza unui bu-
get alocat în fiecare zonă, cetăţenii deliberează, prin vot sau 
consens, asupra propunerilor de investiţii publice necesare în 
cartierul în care locuiesc.
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6. „Sătmarul Verde”

Pe vremuri, Satu Mare a fost oraşul florilor, însă, astăzi, a de-
venit un monolit de beton, gri şi neîngrijit. Vom stopa acest 
proces! Reamenajăm toate spaţiile verzi neglijate din centrul 
oraşului şi din cartiere. După modelul celorlaltor localităţi 
învecinate, integrăm malurile Someşului în infrastructurade 
agrement a oraşului. Cu ajutorul profesioniştilor vom aplica 
regulamente stricte în ceea ce priveşte întreţinerea spaţiilor 
verzi, tăierea copacilor şi vom reactiva comandamentul ver-
de, Poliţia Ecologică împotriva depozitării ilegale a deşeurilor. 
Până în 2020, Satu Mare trebuie să devină un oraş atractiv, cu 
aer curat şi multe spaţii verzi!

Situaţia actuală: 

Pe parcursul ultimilor patru ani contravenţiile în domeniul 
protecţiei mediului au fost comise aproape zilnic, iar distru-
gerile şi neglijenţa sunt evidente. Este trist să constatăm cum 
primarul şi apropiaţii lui încalcă regulamentele de protecţie a 
mediului, de tăiere  şi întreţinere a copacilor. Pentru ei, aceas-
tă problemă nu este importantă. Acest fapt este demonstrat 
şi în Piaţa Eroilor Revoluţiei unde copacii au fost distruşi în 
urma toaletării.
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măSuri concrete

6.1 Reabilitarea spațiilor verzi: este prioritară protejarea spa-
ţiilor existente şi crearea spaţiilor verzi noi în centrul oraşului 
şi în cartiere, eventual şi cu implicarea populaţiei.

6.2 Reamenajarea spațiilor neglijate: amenajăm malul Some-
şului, malul lacului Cubic şi toate celelalte spaţii neîngrijite. 

6.3 Tăierea copacilor, plantarea copacilor: distrugerea copa-
cilor trebuie oprită; prin implicarea experţilor vom elabora un 
regulament pentru toaletarea copacilor şi arbuştilor. Lansăm 
un program de lungă durată pentru înlocuirea copacilor bă-
trâni, plantăm copaci în zonele din jurul oraşului şi de-a lun-
gul drumurilor publice.

6.4 Construim locuri de joacă ecologice, le întreţinem pe cele 
existente. Relansăm proiectul pistei de sporturi extreme în 
parcul UFO, proiect care stagnează de doi ani. Reamenajăm 
terenul de atletism „Dinamo” şi amenajăm zone pentru plim-
barea câinilor pe ambele maluri ale Someşului.

6.5 Pentru reabilitarea malurilor Someşului avem mai mul-
te proiecte prin care râul va fi integrat în infrastructura de 
agrement a oraşului: prin amenajarea malurilor, reîmprospă-
tarea spaţiului verde. Zona ştrandului vechi va fi reamenajat. 

6.6 Zonă de agrement în Pădurea Noroieni. În partea nordică 
a oraşului vom amenaja o zonă de agrement, în care familiile 
îşi pot petrece timpul liber în mijlocul naturii.
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6.7 Infrastructură pentru circulația cu biciclete: în patru 
ani nu a fost construit nici un metru de pistă pentru bicicle-
te, acest fapt demonstrează cât de mult am rămas în urmă 
în acest domeniu. În cooperare cu organizaţii profesionale şi 
civile elaborăm şi executăm proiectul reţelei de piste pentru 
biciclete în oraş. Asigurăm condiţiile pentru deplasarea în si-
guranţă cu bicicleta, indiferent că vorbim despre ciclism ca 
mijloc de deplasare sportiv sau de divertisment.

Salubrizare

În ciuda promisiunilor făcute de către primar, cea mai mare 
degradare poate fi observată în domeniul salubrizării: Satu 
Mare nu a fost niciodată atât de neîngrijit ca în ultimii ani! 
Elaborăm şi introducem un sistem de monitorizare strictă a 
activităţilor de salubrizare, prestatorul serviciilor de salubri-
zare va fi obligat să-şi modernizeze parcul de utilaje. Rezolvăm 
problema deşeurilor reciclabile prin finanţarea infrastructu-
rii necesare protecţiei mediului, de exemplu efectuarea colec-
tării selective a deşeurilor. Poliţia Ecologică va lua măsurile 
care se impun în cazul depozitării ilegale a deşeurilor şi împo-
triva persoanelor care nu respectă regulamentul în vigoare.
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7. Locuinţe 
Satu Mare te aşteaptă acasă!

Construirea de locuinţe, gestionarea fondului locativ trebuie 
să reprezinte o prioritate în activitatea noului primar. Conti-
nuăm programul de termoizolare a blocurilor, dar nu într-un 
mod haotic ci urmărind un aspect unitar, specific fiecărei 
zone, elaborăm strategia urbană şi proiectul de reţele edilita-
re. În cadrul programului „Satu Mare te aşteaptă acasă” ofe-
rim familiilor tinere, teren adecvat pentru construcţia unei 
locuinţe. Trebuie să oprim procesul de îmbătrânire a popula-
ţiei, trebuie să-i readucem acasă pe tineri!

Situaţia actuală

După promisiuni pompoase şi proiecte pe hârtie, niciuna din 
cele 1.000 de locuinţe sociale promise nu a fost construită, rit-
mul lucrărilor de termoizolare nu s-a accelerat, nu s-a schim-
bat practic nimic în oraş.

măSuri concrete

7.1 Programul „Satu Mare te aşteaptă acasă”: oferim tineri-
lor căsătoriţi terenuri de 3-5 ari racordate la reţelele edilita-
re, care pot fi cumpărate de către beneficiari în timp, după 10 
ani. Aplicăm un sistem de criterii transparent şi just: cel puţin 
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unul dintre soţi să fie originar din Satu Mare, trebuie să se 
angajeze ca în termen de doi ani vor construi casa pe terenul 
respectiv. Totodată tinerii se vor angaja că vor locui cel puţin 
10 ani în oraş, nu vor vinde şi nu vor închiria terenul. Acesta 
este un proiect eficient, o posibilitate sigură pentru ca Satu 
Mare să devină iarăşi oraşul tinerilor!

7.2 Efectuarea programului de termoizolare a blocurilor re-
prezintă o prioritate în continuare – desigur nu în stil haotic 
ci corelat, împărţit pe zone. Pentru îmbunătăţirea aspectului 
oraşului vor avea prioritate blocurile situate de-a lungul arte-
relor principale.

7.3 Crearea locuințelor: pentru început identificăm terenuri-
le pe care pot fi construite, apoi elaborăm strategia urbană pe 
termen lung şi proiectul de reţele edilitare.
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8. Sănătate, protecţie socială 

Sistemul de sănătate şi serviciile de protecţie socială nu se 
află direct în subordinea Primăriei, însă şi în aceste două do-
menii de importanţă deosebită trebuie să asigurăm servicii de 
înaltă calitate. În parteneriat cu ONG-uri şi instituţiile de spe-
cialitate lărgim aria în domeniul protecţiei sociale, acordăm 
atenţie deosebită persoanelor în vârstă, şi celor aflaţi într-o 
situaţie socială dificilă.

Situaţia actuală 

În domeniul social, oraşul se confruntă cu probleme nesoluţi-
onate: prezenţa cerşetorilor, sărăcia extremă, situaţia copiilor 
având părinţii plecaţi în străinătate, există numeroase puncte 
unde este necesară intervenţia.

măSuri concrete

8.1 Sistemul de sănătate: în limita posibilităţilor spirjinim 
finanţarea achiziţionării materialelor necesare, încurajăm şi 
sprijinim crearea unităţilor de fizioterapie.

8.2 Un accent deosebit pe prevenție: sprijinim programul de 
screening gratuit (boli cardiovasculare, diabet) şi alte activi-
tăţi având drept scop prevenţia. În perioada următoare va tre-
bui să punem un accent mult mai mare pe depistarea precoce 
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a cancerului! Instituţiile din domeniul sănătăţii sunt în sub-
ordinea Consiliului Judeţean, însă Primăria poate fi partener 
în astfel de activităţi.

8.3 Instituții de ajutor social: în ultimele 12 ani, UDMR co-
operează şi sprijină organizaţiile civice care derulează activi-
tăţi cu caracter social, Uniunea sprijină îngrijirea persoanelor 
în vârstă, a celor care trăiesc singuri.



26

9. Educaţie, cultură, timp liber, sport

Vrem educaţie de calitate şi instituţii de învăţământ dezvolta-
te! După modelul oraşelor universitare, dorim să asigurăm o 
viaţă culturală activă, cu multe evenimente şi activităţi speci-
fice oraşului. Creeăm posibilităţi pentru activităţi în aer liber, 
educaţie fizică, în cadrul strategiei locale pentru sport dorim 
să dezvoltăm sporturile de masă şi susţinem sportul de per-
formanţă.

Situaţia actuală

Instituţiile de învăţământ funcţionează, dar nu datorită Pri-
măriei, ci a eforturilor depuse de  cadrele didactice. În ultimii 
ani am auzit mult mai des despre scandalurile în sport de-
cât de succese în domeniul învăţământului. Secţiile Clubului 
Sportiv Municipal, cândva de succes, sunt pe pragul dispari-
ţiei, iar celelalte nu pot să justifice cheltuirea banilor publici.

măSuri concrete 

9.1 Educație: dezvoltăm infrastructura şcolilor: modernizăm 
sistemele de încălzire, grupurile sanitare, sălile de sport, cur-
ţile şcolilor, şi, în limita posibilităţilor, vom extinde programul 
de mese servite în şcoli. Susţinem educaţia în limba maternă 
în şcolile din cartiere şi pe termen lung le aducem la nivelul 
de infrastructură şi de dotare comparativ şcolilor din centru.
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9.2 Învățământ dual: sprijinim formarea profesională duală 
astfel tinerii noştri vor avea şanse reale de integrare pe piaţa 
muncii. Primăria poate oferi beneficii firmelor care colabo-
rează în formarea duală şi îi angajează tinerii noştri.

9.3 Cultură: viaţă culturală activă pentru Satu Mare! Manage-
mentul cultural al oraşului trebuie regândit şi elaborat pe 
baza principiilor secolului XXI: piese teatrale de calitate, fes-
tival de film, evenimente muzicale de toate genurile, pentru 
toate gusturile şi cerinţele, arte vizuale şi alte proiecte cultu-
rale inovative, moderne, toate acestea integrate în agenda cul-
turală a oraşului Satu Mare.

9.4 Sprijinirea sportului de masă: asigurăm posibilitatea 
practicării sportului pentru toţi cei interesaţi, reamenajăm 
bazele sportive nefolosite, construim terenuri de fotbal cu ga-
zon sintetic în cartiere, în curtea şcolilor unde infrastructura 
permite.

9.5 Sprijinirea sportului de performanță: sprijinim sportul 
de performanţă în cadrul Clubului Sportiv Municipal şi la Clu-
bul Sportiv Olimpia, ne propunem să readucem performanţa 
şi recunoaşterea naţională a sportului sătmărean. Toate aces-
tea fără haos financiar şi organizatoric, concentrându-ne asu-
pra rezultatelor.

9.6 Pentru oportunități de relaxare şi petrecere a timpului 
liber trebuie să redăm publicului mai multe zone existente: 
pista de biciclete pe digurile malurilor Someşului, în cadrul 
unui proiect amplu vom reamenaja parcurile publice din oraş, 
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Grădina Romei, trebuie să construim două zone adaptate spe-
cial pentru plimbarea câinilor, pe cele două maluri ale râului. Pe 
termen lung avem în plan crearea unui centru pentru activităţi 
de agrement în Pădurea Noroieni şi este timpul să profităm de 
bogăţiile oferite de natură: în cadrul turismului de sănătate 
Satu Mare poate să beneficieze de un avantaj considerabil faţă 
de localităţile din zonă. 

9.7 Branding turistic şi imagine de oraş: aceste două domenii 
au fost neglijate în ultima vreme, iar celelalte oraşe au avan-
sat în mod semnificativ în acest sens. Este timpul ca şi Satu 
Mare să devină vizibil pe hărţile turistice: creăm un birou spe-
cial pentru turism şi imaginea oraşului. Ne concentrăm asu-
pra turismului în domeniul sănătăţii, organizarea unor spaţii 
adecvate şi introducerea oraşului în circuitul turismului de 
conferinţe şi al turismului de evenimente. 
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10. Tineretul -  garanţia viitorului

Situaţia actuală

Potrivit conducerii actuale a oraşului, pentru satisfacerea ne-
voilor tineretului, este suficient să invităm o formaţie rap, cu 
ocazia zilelor oraşului. Tinerii pleacă din Satu Mare, opinia 
generală fiindcă aici nu au nici posibilităţi de muncă, nici pro-
grame culturale atractive.

măSuri concrete

10.1 Programe de acordare a burselor: introducem bursele 
specială pentru cei care se întorc în oraş, sprijinindu-i astfel, 
ca, în primele luni, să se instaleze şi să se acomodeze cu noile 
condiţii. Încă din anii studenţiei vom atrage tinerii în oraşul 
natal, prin oferirea burselor celor care abordează, în lucrarea 
lor de diplomă, teme de interes, specifice oraşului. Astfel, se 
va consolida legătura cu oraşul natal, iar oraşul va benefi-
cia permanent de idei noi pentru soluţionarea problemelor, 
pentru dezvoltarea unor activităţi şi domenii. În acest fel va 
creşte şi probabilitatea reîntoarcerii tinerilor.

10.2 Promovarea învățământului dual: prin formarea profe-
sională şi programele adecvate, sprijinim siguranţa şi stabili-
tatea muncitorilor calificaţi din Satu Mare.



30

10.3 Crearea unui Centru de resurse pentru tineret în clă-
direa fostului cinematograf Victoria: clădirea va fi reame-
najată pentru a putea fi folosită ca centru multifuncţional 
de evenimente şi birouri pentru organizaţiile de tineret din 
Satu Mare, va fi principalul spaţiu de activităţi pentru tinerii 
din localitate. Pe termen lung, zona reamenajată din apro-
prierea Turnului Pompierilor poate deveni un centru de ti-
neret al oraşului.

10.4 Sprijinirea organizațiilor de tineret: la bugetul oraşu-
lui introducem fondul de tineret, aplicăm reduceri la trans-
portul în comun. Sprijinim evenimentele dedicate tinerilor, 
de exemplu, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, 
competiţiile de sporturi extreme. Strategia oraşului în privin-
ţa tinerilor va fi elaborată împreună cu tinerii, şi prin institu-
ţia „consiliului de tineret” aceştia vor fi implicaţi în procesul 
decizional.

10.5 Satu Mare 2025: patru membrii ai echipei noastre au fost 
deja instruiţi pentru a pregăti aplicarea cu succes la titlul de 
Capitală Europeană a Tineretului. În următorii 4 ani vom dez-
volta oraşul şi vom îmbunătăţii activitatea tineretului, astfel  
încât să putem candida cu şanse reale într-o competiţie orga-
nizată în viitor.
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