CAPITOLUL V
CRITERII DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE A STRATEGIEI
Pentru a se asigura posibilitatea monitorizării implementării strategiei şi a realizării
unor evaluări ulterioare, au fost identificat un set de indicatori de rezultat, realizări şi impact
pe priorităţi. În stabilirea acestor indicatori au fost utilizate documentele realizate de Comisia
Europeană pentru a oferi ghidare în ceea ce privesc sistemele de monitorizare şi evaluare a
programelor şi proiectelor, astfel încât progresul viitor al strategiei să poată fi măsurat. Ca şi
principali responsabili pentru monitorizarea implementării strategiei sunt echipa de
implementare a proiectului COMPAS 2020, cu rol de coordonare, şi membrii structurilor
parteneriale formate în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a judeţului
Satu Mare până în 2020: membrii Comitetului de planificare judeţeană şi a grupurilor de lucru
sectoriale.

OBIECTIVE VERTICALE

INDICATORI DE MONITORIZARE ŞI
EVALUARE

Obiectiv specific 1. Creşterea competitivităţii economice în industrie şi servicii şi dezvoltarea
mediului antreprenorial
Prioritatea 1.1. Creşterea competitivităţii
economice a judeţului prin îmbunătăţirea
productivităţii, a gradului de specializare şi
inovare, bazată pe economia verde

Ponderea contribuţiei firmelor din industrie şi
servicii la cifra de afaceri a judeţului
Numărul de salariaţi în industrie
Numărul de salariaţi în servicii
Numar de locuri de munca nou create
Număr de firme active în industrie şi servicii la
nivelul judeţului
Creşterea numărului de firme în servicii, excepţie
comerţul în total firme la nivelul judeţului
Creşterea numărului de salariaţi în cercetaredezvoltare- nr de locuri de munca nou create in
cercetare
Numar de proiecte de cercetare dezvoltare
tehnologica

Prioritatea 1.2. Creşterea atractivităţii judeţului ca
destinaţie de afaceri pentru investitorii străini şi
locali

Nr. birouri de marketing înfiinţate
Nr de start-up-uri infiintate in domeniul serviciilor,
consultanta-marketing

Obiectiv specific 2. Creşterea competitivităţii sectorului turistic, cu prioritate în turismul de
sănătate şi cel cultural
Prioritatea 2.1. Dezvoltarea turismului prin

Nr. obiective turistice reabilitate şi conservate

valorificarea potenţialului existent şi crearea de
destinaţii turistice în judeţ

Nr. circuite turistice create
Nr de proiecte care au ca scop dezvoltarea industriei
turistice din judet
Nr de locuri de munca nou create in turism
Număr obiective turistice incluse în circuite
Suprafeţe de zone verzi amenajate în jurul
obiectivelor turistice
Număr de panouri touch-screen amplasate la locaţia
obiectivelor turistice

Prioritatea 2.2. Promovarea judeţului Satu Mare
ca destinaţie turistică culturală şi de sănătate

Nr. de participări la evenimente, târguri de turism
Nr. de evenimente turistice organizate
Nr. de centre de informare turistică

Obiectiv specific 3. Creşterea valorii adăugate a activităţilor economice din sectorul agricol şi
dezvoltarea rurală
Prioritatea 3.1. Creşterea competitivităţii
sectorului agricol şi îmbunătăţirea condiţiilor
pentru fermele mici

Producţia agricolă
Ponderea cifrei de afaceri a firmelor din sectorul
agricol
Ponderea formelor asociative în total suprafaţă
agricolă
Fermieri cu terenuri viabile ca mărime dpdv
economic
Total suprafaţa cultivata
Nr efective de animale
Ponderea suprafeţelor ocupate de păduri în total
suprafaţă agricolă
Număr persoane juridice din agricultură, silvicultură
Număr de exploataţii agricole modernizate
Nr. de utilaje şi tehnologii noi achiziţionate
Centru de excelenţă în domeniul industriei
alimentare realizat

Prioritatea 3.2. Asigurarea viabilităţii zonelor
rurale prin diversificarea economiei rurale şi
crearea de noi locuri de muncă

Număr de firme din mediul rural care derulează alte
activităţi decât cele agricole

Prioritatea 3.3. Promovarea produselor
agroalimentare tradiţionale realizate în judeţ

Nr. de participări la evenimente, târguri de produse
tradiţionale

Nr. de evenimente organizate pentru promovarea
produselor tradiţionale
Obiectiv specific 4. Valorificarea resurselor energetice regenerabile
Prioritatea 4.1. Stimularea preocupărilor şi
investiţiilor în producţia de energii regenerabile,
promovarea tehnologiilor alternative de generare a
energiei şi valorificarea acestora

Număr de campanii de conştientizare şi informare
privind utilizarea resurselor energetice regenerabile
Număr de proiecte privind resursele regenerabile
depuse pentru finanţare
Numărul de proiecte ce au ca scop creşterea sau
îmbunătăţirea producţiei, respectiv a capacităţii de
transport a energiei regenerabile
Energie produsă prin surse de energie regenerabilecantitativ
Nr de unităţi care utilizează surse de energie
regenerabilă
Nr de unităţi reabilitate termic

Obiectiv specific 5. Reducerea dezechilibrelor şi creşterea integrării sociale la nivelul judeţului
Prioritatea 5.1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor
sociale

Rata de abandon şcolar
Rata de abandon şcolar în rândul persoanelor de
etnie rromă
Nr de campanii de promovare a continuării şcolii
Nr. planuri de acţiune pentru dezvoltarea de servicii
integrate socio-medicale în mediul rural
Nr de persoane înscrise la un medic de familie
Nr. de persoane cu acte de stare civilă
Plan de acţiune privind incluziunea minorităţii
rromilor elaborat, implementat si monitorizat
Nr. de persoane în vârstă îngrijite
Nr de persoane consiliate juridic gratuit

Prioritatea 5.2. Iniţierea şi implementarea unor
măsuri active de reducere a efectelor negative ale
migraţiei

Nr. de persoane care emigrează
Nr de emigranţi întorşi în judeţ

OBIECTIVE ORIZONTALE

INDICATORI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Obiectiv specific 1. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane
Prioritatea 1.1. Creşterea nivelului de instruire şi
calificare a populaţiei pentru a face faţă exigenţelor
de dezvoltare ale mediului de afaceri

Număr de locuri oferite pentru formare continuă
Număr de persoane care se înscriu în programe de
formare
Număr de noi module de formare incluse în ofertă de
formatorii locali
Program de licenţă specializat în industriile specifice
zonei
Centru de instruire în domeniul tehnic înfiinţat

Prioritatea 1.2. Creşterea calităţii resurselor umane Program de licenţă specializat în turism (cu ofertă
din sectorul turistic
specifică de cursuri pe turism de sănătate şi cultural)
Program de licenţă specializat pentru personalul care
lucrează în bazele de tratament (fizioterapie,
balneologie)
Centru de instruire pentru resursele umane din
domeniul turismului creat
Prioritatea 1.3. Asigurarea formării profesionale
de calitate în mediul rural

Număr de cursuri de formare profesională oferite în
domeniul agricol
Nr. participanţi la cursuri în domeniul agricol
Număr de cursuri de calificare în domeniul agriculturii
ecologice
Nr. de participanţi la cursuri în domeniul agriculturii
ecologice
Nr de ferme ecologice dezvoltate
Nr de produse ecologice noi în total producţie agricolă

Prioritatea 1.4. Promovarea formării profesionale
pentru pregătirea specialiştilor în domeniul
energiilor regenerabile

Nr de cursuri de formare profesională în domeniul
energiilor regenerabile realizate

Prioritatea 1.5. Asigurarea pe termen lung a
echilibrului populaţiei prin menţinerea populaţiei
active suficientă la număr şi calificată, creşterea
duratei medie a vieţii,

Spor natural

Nr de participanţi la cursuri
Nr de programe de perfecţionare profesională în
domeniul medico-sanitar şi managementul serviciilor
de sănătate
Nr de persoane participante la programe de
perfecţionare în domeniul medico-sanitar
Durata medie de viaţă

Nr de îmbolnăviri
Nr centre de formare pentru persoanele de etnie rromă
Nr de persoane de etnie rromă formare în cadrul
centrului
Nr de tineri care părăsesc instituţiile de ocrotire socială
asistaţi pentru integrare pe piaţa muncii
Obiectiv specific 2. Dezvoltarea infrastructurii suport pentru creşterea economică şi dezvoltarea
echilibrată
Prioritatea 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de
transport majore

Grad de modernizare a drumurilor naţionale
Nr km de drumuri naţionale modernizate
Grad de modernizare a drumurilor judeţene
Nr km de drumuri judeţene modernizate
Valoarea în Euro / an a timpului economisit datorită
şoselelor noi/drumuri modernizate sau reconstruite
Grad de electrificare a reţelei de cale ferată
Km de reţea de cale ferată electrificată
Valoarea în Euro / an a timpului economisit datorită
căilor ferate noi sau reconstruite
Pistă modernizată
Sistem de balizaj modernizat
Terminal la aeroportul Satu Mare modernizat
Centru logistic la aeroportul Satu Mare realizat
Pod peste Someş realizat
Piste pentru biciclişti realizate

Prioritatea 2.2. Crearea şi dezvoltarea
infrastructurii suport pentru industrie şi servicii

Număr de parcuri industriale realizate
Nr de locuri de munca nou create in parcuri sau in
structuri de sprijinire a afacerilor
Număr de centre tehnologice, de inovare, de afaceri
realizate

Prioritatea 2.3. Dezvoltarea infrastructurii
necesare valorificării potenţialului turistic

Nr. baze de tratament balneo-fiziologic dezvoltate
Infrastructura din interiorul staţiunii Luna Şes realizată
Nr telescaune amenajate pe pârtiile de schi din Luna
Şes
Nr băi de epocă reabilitate

Nr de ştranduri/băi cu infrastructură şi servicii
dezvoltate
Sediu nou construit pentru Biblioteca judeţeană
Centru multicultural construit
Spaţii de depozitare ale Muzeului Judeţean extinse şi
reabilitate
Sală de tip studio realizată şi dotată pentru Teatrul de
Nord Satu Mare
Nr de aşezăminte culturale din mediul rural reabilitate,
modernizate şi dotate
Prioritatea 2.4. Asigurarea unei infrastructuri
adecvate dezvoltării rurale şi creşterii
competitivităţii agriculturii

Grad de modernizare a drumurilor comunale
Nr. km de drumuri comunale modernizate
Grad de modernizare a drumurilor agricole şi forestiere
Nr de km de drumuri agricole şi forestiere realizate
Nr km de reţea de apă şi apă uzată reabilitaţi
Nr km de reţea de apă şi apă uzată construiţi
Nr km de reţea de canalizare reabilitaţi
Nr km de reţea de canalizare construiţi
Nr de gospodării racordate le reţeaua de apă
Nr de gospodării racordate la reţeaua de canalizare
Nr de staţii de epurare construite
Nr centre de colectare şi depozitare a produselor
agricole realizate
Nr de centre de prelucrare a produselor agricole
realizate
Centru judeţean de colectare legume-fructe realizat
Nr. centre de prezentare şi desfacere a produselor
agricole realizate

Prioritatea 2.5. Valorificarea resurselor energetice
locale

Număr de unităţi de producere a energiei eoliene
Număr de unităţi de producere a energiei solare
Nr de panouri solare
Număr de unităţi de producere a biomasei
Număr de operatori economici care utilizează resursele
regenerabile

Prioritatea 2.6. Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale pentru reducerea disparităţilor teritoriale

Alimentarea cu apă a localităţilor rurale
Extinderea reţelei de canalizare în mediul rural
Nr clădiri din cadrul Spitalului Judeţean Satu Mare
reabilitate
Corp nou de clădire în cadrul Spitalului judeţean Satu
Mare realizat
Spital TBC Satu Mare reabilitat
Secţii reabilitate şi modernizate în cadrul Spitalului
Tăşnad
Secţie de pneumofiziologie din Bixad modernizată
Nr de echipamente medicale performante achiziţionate
de spitalele din judeţ
Nr. de şcoli şi grădiniţe reabilitate, extinse, construite
Nr de centre afterschool construite
Nr de întreprinderi sociale şi ateliere protejate pentru
categoriile defavorizate înfiinţate
Nr de adăposturi pentru victimele violenţei în familie
înfiinţate
Nr de persoane adăpostite
Nr de centre de asistenţă destinate agresorilor familiali
înfiinţate
Nr de persoane asistate
Nr de locuinţe sociale construite
Nr de tineri care locuiesc în locuinţele sociale
Nr de stadioane, săli de sport, baze sportive construite,
reabilitate, modernizate

Obiectiv specific 3. Dezvoltarea durabilă prin protejarea mediului
Prioritatea 3.1. Asigurarea calităţii factorilor de
mediu prin limitarea influenţelor negative ale
activităţilor economice asupra mediului

Nr centre de colectare selectivă a deşeurilor realizate
Creşterea gradului de acoperire a populaţiei care
beneficiază de servicii de colectare şi transport al
deşeurilor
Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate
Nr de facilităţi pentru valorificarea materială şi
energetică a deşeurilor realizate; creşterea cantităţii de
deşeuri reciclate şi valorificate

Prioritatea 3.2. Protecţia biodiversităţii, a

Cadru de management şi administrare a ariilor

patrimoniului natural şi a peisajului ca valoare
adăugată a obiectivelor turistice

protejate dezvoltat

Prioritatea 3.3. Asigurarea dezvoltării rurale
durabile

Creşterea numărului de localităţi rurale racordate la
reţeaua de apă şi canalizare

Mecanisme de control inter-instituţionale ale ariilor
protejate realizate

Nr. lucrări de protecţie pentru inundaţii realizate
Nr. lucrări de stabilizare a alunecărilor de teren
realizate
Prioritatea 3.4. Exploatarea potenţialului natural
pentru dezvoltarea de energii regenerabile

Nr zone cu potenţial energetic identificate

Prioritatea 3.5. Asigurarea unui mediu de viaţă
sănătos prin protejarea mediului natural

Creşterea ponderii spaţiilor verzi

Capacitate suplimentară de producţie a energiei
regenerabile
Creşterea numărului de localităţi cu proiecte de
reconstrucţie ecologică forestieră
Sistem de gestionare a deşeurilor în mediul rural
realizat
Celula nr. 2 de depozitare a Depozitului Regional de
deşeuri Satu Mare construită

Obiectiv specific 4. Dezvoltare teritorială
Prioritatea 4.1. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare
transfrontalieră, transnaţională şi interregională ale
judeţului pentru susţinerea domeniilor prioritare

Număr de proiecte industriale transfrontaliere încheiate
Număr de proiecte comune încheiate pentru
dezvoltarea de circuite turistice transfrontaliere
Număr de proiecte comune încheiate pentru creşterea
competitivităţii în agricultură
Număr de proiecte comune încheiate în domeniul
energiilor regenerabile
Număr de proiecte transfrontaliere în domeniul
resurselor umane
Număr de proiecte transfrontaliere în domeniul
situaţiilor de urgenţă

Prioritatea 4.2. Întărirea rolului reprezentanţilor
judeţului Satu Mare la planificarea strategică a
cooperării

Nr de strategii de dezvoltare comune realizate
Nr de participări ale APLurilor din judeţul Satu Mare
la întâlnirile bi- şi multi-laterale pentru elaborarea
planurilor de dezvoltare şi identificarea de proiecte
comune
Nr de participări în cadrul comitetelor de monitorizare

Obiectiv specific 5. Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice din judeţ
Prioritatea 5.1. Îmbunătăţirea ciclului de politici
publice

Proiecte de dezvoltare implementate la nivel de UAT
Resurse umane interne la nivel local pentru
management de proiect
Număr strategii locale, microregionale elaborate/
actualizate
Departamente de management de proiect
Funcţionari publici specializaţi în accesarea fondurilor
structurale
Curs de formare manageri financiari la nivelul
APLurilor
PATJ actualizat

Prioritatea 5.2. Creşterea gradului de cooperare
între autorităţile publice la nivel intra şi
interjudeţean precum şi între autorităţile publice şi
mediul de afaceri, în domeniile prioritare ale
judeţului (industrie, servicii, turism, agricultură,
energii regenerabile)

Număr de întâlniri de lucru între firmele din industrie
şi servicii şi administraţia publică din judeţ
Nr de GAL-uri, ADI-uri create şi susţinute
Număr proiecte comune încheiate pentru dezvoltare şi
cooperare
Număr PPPuri

Prioritatea 5.3. Creșterea inovării și implementării
de soluţii inovatoare la nivelul administrației
județene

Sistem integrat de e-administraţie implementat

Prioritatea 5.4. Îmbunătăţirea capacităţii
autorităţilor publice locale în furnizarea de servicii
publice

Nr de funcţionari publici formaţi

Sistem integrat de e-sănătate implementat

Nr rapoarte de activitate a instituţiilor
Sistem de calitate (SR EN ISO 9001:2008) la nivelul
CJ Satu Mare şi al unităţilor subordonate implementat

