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“Planificarea nu este un lucru natural. Natural este sa faci 
lucrurile pur si simplu.  
Cea mai importanta diferenta insa, este data de faptul ca in 
lipsa planificarii, esecurile vin ca o surpriza totala in loc sa 
fie precedate (in cazul planificarii) de lungi perioade de 
depresie si stress”. 
 

Sir James HARVEY 
 
 
 
REZUMAT 
 
Strategia si Planul de Actiuni pentru Dezvoltarea Durabila a Orasului Baia Sprie, judetul Maramures 
au fost elaborate in cadrul contractului 4316/ 30 iunie 2006, sustinut financiar de catre Consiliul 
Local al Orasului Baia Sprie. Tema contractului a fost modificata pe baza actelor aditionale, urmand 
prioritatile si oportunitatile de dezvoltare ale administratiei publice locale intr-o perioada extrem de 
framantata din istoria orasului: etapa de pre_inchidere, etapa de inchidere a minelor din localitate – 
principala sursa de dezvoltare locala si o etapa extreme de scurta de atenuare a impactelor associate 
primelor doua etape.    
 
Contractul a fost aplicat de catre o echipa de asistenta tehnica, membrii sau colaboratori apropiati ai 
Asociatiei Profesionale GeoMMed Baia Mare, un grup expert neguvernamental specializat in 
planificarea regenerarii durabile a comunitatilor afectate de restructurari economice. Echipa 
contractului s-a straduit sa transfere cunostiintele sale (acumulate in ultimii 8 ani in domeniul 
planificarii strategice a dezvoltarii durabile)  nivelelor civice, administrative si politice ale comunitatii 
prin aplicarea unor  metode participative in fiecare etapa de lucru, precum si sa sustina integrarea 
obiectivelor locale in procesul de planificare zonal si judetean derulat in perioada 2006 – 2008.  
 
Cadrul socio – economic local al aplicarii contractului este caracterizat de atenuarea indicatorilor de 
impact a inchiderii minelor din localitate: 
- Somaj crescut. Pentru un numar relativ mare de persoane,  va fi necesara identificarea altor locuri 

de munca.  
- Schimbari in economia locala. Ca rezultat al inchiderii minelor, se preconizeaza un declin al 

economiei locale, mai ales in cazul antreprenorilor care depind de mina sau de facilitatile miniere; 
- Efort bugetar pe plan local. In ceea ce priveste veniturile locale, se preconizeaza o scadere a 

acestora datorita veniturilor mai mici din taxe locale. In ceea ce priveste cheltuielile locale, se 
asteapta cheltuieli mari pentru, de exemplu, serviciile sanitare si sociale sau infrastructura  fizica, 
intretinute inainte de catre mina;   

- Imbunatatirea situatiei mediului si a sanatatii publice reprezinta un impact pozitiv, cu conditia ca 
inchiderea minelor sa respecte procedurile de protectia mediului; 

- Un impact indirect dar important a fost riscul excluderii sociale. Somajul si conditiile neadecvate  
de trai pot duce la excludere sociala.  
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ceea ce a orientat procesul de planificare strategica inspre o etapa intermediara de regenerare locala, 
de pregatire (premergatoare unei etape de dezvoltare locala proriu-zisa) abordata integrat din 
perspectiva conceptului de dezvoltare durabila. 
 
Lucrarea contine 5 capitole tipice unei lucrari de planificare strategica. 
Primul capitol contine prezentarea cadrului general al desfasurarii lucrarii, o prezentare a conceptului 
si principiilor dezvoltarii durabile, un mic dictionar al termenilor de referinta uzuali in planificare 
pentru a facilita lectura documentului dar si pentru al transforma intr-un instrument de instruire, in 
special pentru persoanele implicate in decizia locala cu privire la dezvoltare si prezentarea 
elementelor metodologice aplicate de catre echipa de asistenta tehnica. 
 
Al doilea capitol este dedicat unei prezentari sintetice a orasului Baia Sprie in scopul definirii unui 
profil comunitar. 
 
Al treilea capitol extinde prezentarea capitolului precedent urmarind evaluarea starii resurselor locale: 
naturale, fizice, umane, sociale si financiare, fiecare dintre aceste evaluari finanlizandu-se cu o 
analiza SWOT. 
 
Procesului de planificare strategica si operationala (Planul de Actiuni) i-a fost alocat intreg capitolul 4 
al lucrarii prezentand modul de identificare si descriind elementele de planificare strategica (viziune, 
axe de dezvoltare, obiective, masuri) si operationale (actiuni, proiecte).    
Pachetul de actiuni la nivel local necesita o contributie financiara substantiala. O prima estimare a 
nivelului costurilor este urmatoarea:   
 

Nivelul actiunilor 
Investitii 

(Euro x 1,000) 
Costuri recurente (F&I) 

(Euro x 1,000/an) 
Strategia de Dezvoltare Durabila/ 2008 78.375,00 2351,12 
(comparativ)  Strategia SIA/ 2004 4.133,1 114,9 

Diferenta + 74241,9 + 2236,22 
 
In conditiile pierderii principalei surse de venituri la bugetul local (taxe si impozite platite de agentii 
economici din industria miniera) este evident faptul ca asemenea sume nu se regasesc in bugetele 
existente la nivel local. Din acest motiv, trebuie identificate surse de finantare in afara comunitatii, la 
nivel judetean – regional – national – international, in conditiile in care multe proiecte/ investitii 
depasesc raza administrativa locala, fiind proiecte de cooperare zonala si judeteana cu implicatii si 
asupra costurilor recurente de intretinere si mentenanta. Desi Planul de Actiuni acopera perioada de 
planificare regional 2007 – 2013, multe din actiunile/ proiectele cuprinse vor continua dupa aceasta 
perioada, vizand orizontul viziunii de dezvoltare durabila locala (2020). 
  
In ultimul capitol sunt prezentate cateva posibilitati de organizare si administrare a etapei de 
implementare a documentelor de planificare strategica locale. In cazul “Baia Sprie” similar multor 
comunitati afectate de restructurari economice, sunt necesare interventii si sustinere atat la nivel local 
(de responsabilizare locala) cat si la nivele superioare (de responsabilitate a factorilor decizionali si/ 
sau parteneri ai dezvoltarii locale).  
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1. Introducere 
 
1.1. Cadrul general al elaborarii lucrarii 
 
« Strategia de Dezvoltare Durabila si Planul de Actiuni ale Orasului Baia Sprie, judetul Maramures » 
este un document de planificare a dezvoltarii unei comunitati aflate in plin proces de transformare de 
la un profil socio – economic specific minier la un profil comunitar incadrat in directiile de dezvoltare 
regionale (Programul de Dezvoltare a Regiunii de Nord Vest, Transilvania de Nord, pentru perioada 
2007 – 2013) si nationale (Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013), in contextul larg al integrarii 
europene. 
 
Contextul local al elaborarii prezentului document este definit printr-o acuta stare de incertitudine 
asupra viitorului comunitatii, datorata procesului de restructurare a sectorului minier inceput in anul 
1997 prin initierea disponibilizarilor colective, formalizat in anul 2004 prin aparitia Hotararii de 
Guvern nr. 615 care defineste cadrul aplicarii « Strategiei pentru Restructurarea Sectorului Minier in 
Romania » si incheiat in ianuarie 2007 prin inchiderea ulimelor perimetre miniere active din 
localitate. 
 
In acest context, orasul Baia Sprie a carui dezvoltare istorica s-a bazat pe industria miniera ca resursa 
traditionala, urmeaza sa faca fata impactului creat de inchiderea unora din cele mai importante unitati 
miniere din bazinul minier Baia Mare: minele Baia Sprie si Suior si sa-si defineasca caile de 
schimbare a identitatii sale socio economice, asigurand regenerarea comunitara si crearea premiselor 
unei dezvoltari durabile. 
  
In acceptiunea acestui document «dezvoltarea locala durabila » reprezinta o dezvoltare continua si 
echilibrata bazata pe crestere economica, echitate sociala si protectia mediului natural, promovand 
identitatea culturala locala sustinuta de o administrarea planificata, eficienta a resurselor locale, in 
folosul si cu participarea comunitatii (dezvoltarea institutionala a comunitatii).  
 
Elaborarea strategiei de dezvoltare durabila si a planului de actiuni local se incadreaza intr-o serie de 
evenimente pe plan local si judetean care au facilitat si creat o atitudine publica favorabila schimbarii 
la nivel individual, de grup, institutional si comunitar. Aceste evenimente sunt :   
 
Intre anii 2004 – 2006,  au fost elaborate « Strategia si Planul de actiuni pentru Restructurarea 
sectorului Minier in judetul Maramures », in cadrul  proiectului “Inchiderea durabila a minelor, 
Romania – pe baza evaluarii impactului social” (proiect RO 5629), sustinut financiar de catre 
Programul (Matra) “Pentru Transformare Sociala in Europa Centrala si de Est” al Ministerului de 
Externe al Olandei (pe scurt: Programul Matra, Ministerul de Externe al Olandei). Proiectul a fost 
implementat de catre firma de consultanta  Royal Haskoning din Olanda, in parteneriat cu Ministerul 
Economiei si Comertului din Romania, prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea 
Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, in colaborare directa cu comunitatile miniere si 
autoritatile din judetul Maramures. 
Corelat cu acest eveniment, in 2004 a fost ratificat Acordul de Imprumut dintre Guvernul Romaniei si 
Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru lansarea proiectului “Inchiderea 
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Minelor, Reabilitarea Mediului si Regenerarea Economica si Sociala” pentru sustinerea financiara a 
directiilor strategice de restructurare a sectorului minier din Romania 
 
In anul 2007 a fost initiat proiectul “Parteneriat pentru Dezvoltare” pentru elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabila a judetului Maramures. Coordonat de catre Consiliul Judetean Maramures, 
proiectul a initiat procesul planificarii dezvoltarii judetene implicand toti partenerii sociali: autoritati 
administrative locale si judetene, autoritati sectoriale, mediul de afaceri si societatea civila.  
 
Tot in anul 2007, Asociatia Microregiunea de Dezvoltare a Muntilor Gutinului, din care orasul Baia 
Sprie face parte ca membru fondator, a comandat studiul: “Planul de Amenajare Tehnic Zonal a 
Muntilor Gutin”, aflat in acest moment in etapa obtinerii avizelor de mediu. Acest plan creaza cadrul 
tehnic al proiectelor de dezvoltare a comunitatilor montane din zona Platoului Montan Oas – Gutai.   
 
In anul 2006, Primaria Municipiului Baia Mare, in calitate de pol de dezvoltare regional, a initiat 
elaborarea planului de amenajare teritorial al aglomerarii urbane Baia Mare (PATZtSistem Urban 
Baia Mare), care include si orasul Baia Sprie. Acest document schiteaza cadrul unitar de dezvoltarea a 
comunitatilor zonei Baia Mare, ceand oportunitati noi si facilitati pentru comunitatile mici si mijlocii 
din zona pentru atragerea solidara a surselor de finantare externe.   
 
In aceste conditii, strategia de dezvoltare durabila locala si-a propus definirea directiilor de dezvoltare 
specifice orasului Baia Sprie si concentrarea tutror resurselor interne si externe pentru atingerea 
obiectivelor de dezvoltare stabilite in mod participativ, in cadrul dezvoltarii zonale a microregiunii 
montane,  a dezvoltarii judetene si regionale precum si in cadrul sectorial al restructurarii sectorului 
minier din bazinul Baia Mare.   
 
Nu in ultimul rand strategia si planul de actiuni pentru dezvoltarea durabila a orasului Baia Sprie se 
constituie intr-un instrument de accesare a a surselor de finantare active pe termen scurt (2007 – 2009, 
componentele socio – economice ale proiectului minier “Inchiderea Minelor, Protectia Mediului si 
Regenerare Economica si Sociala”) si lung (2007 – 2013, fondurile structurale ale Uniunii Europene). 
 
Ca un ultim reper al planificarii integrate a dezvoltarii locale, in 12 decembrie 2008, a fost lansata 
oficial de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, documentul strategic national: “Strategia 
Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei/ Orizonturi 2013 – 2020 - 2030”. Acest document 
confirma ca Politicile publice care se elaboreaza pe aceasta baza, urmaresc restabilirea si mentinerea 
unui echilibru rational, pe termen lung, între dezvoltarea economica si integritatea mediului natural în 
forme întelese si acceptate de societate. Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene,  
dezvoltarea durabila nu este una dintre optiunile posibile, ci singura perspectiva rationala a devenirii 
nationale, având ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenta factorilor 
economici, sociali si de mediu. 
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1.2. Dezvoltare durabila (integrata) 
 
1.2.1. Concept si definitie 
Conceptul de dezvoltare durabila (sustenabila) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, 
în cadrul unor dezbateri stiintifice aprofundate pe plan international si a capatat valente politice 
precise în contextul globalizarii. 
În istoria recenta, prima semnalare a faptului ca evolutiile economice si sociale ale statelor lumii si ale 
omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecintele activitatii umane asupra cadrului natural 
s-a facut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele cresterii (Raportul Meadows). 
Documentul sintetiza datele privind evolutia a cinci parametri (cresterea populatiei, impactul 
industrializarii, efectele poluarii, productia de alimente si tendintele de epuizare a resurselor naturale), 
sugerând concluzia ca modelul de dezvoltare practicat în acea perioada nu poate fi sustinut pe termen 
lung. 
Problematica raporturilor dintre om si mediul natural a intrat în preocuparile comunitatii 
internationale începând cu prima Conferinta a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) si s-a 
concretizat în lucrarile Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare, instituite în 1985. Raportul 
acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland si intitulat Viitorul nostru comun a oferit 
prima definitie acceptata a dezvoltarii durabile ca fiind „o dezvoltare care satisface nevoile generatiei 
actuale fara a compromite sansele viitoarelor generatii de a-si satisface propriile nevoi”. Conceptul de 
dezvoltare durabila reprezinta rezultatul unei abordari integrate a factorilor politici si 
decizionali, în care protectia mediului si cresterea economica pe termen lung sunt considerate 
complementare si reciproc dependente. 
De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltarii durabile au capatat o dimensiune politica 
globala, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinta Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare 
Durabila de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Speciala a Adunarii Generale ONU si adoptarea 
Obiectivelor Mileniului (2000) si la Conferinta Mondiala pentru Dezvoltare Durabila de la 
Johannesburg (2002). S-au conturat, astfel, programe concrete de actiune la nivel global si local 
(Agenda 21 Locala) conform dictonului „sa gândim global si sa actionam local”. 
În cadrul acestui proces au fost adoptate o seama de conventii internationale care stabilesc obligatii 
precise din partea statelor si termene stricte de implementare privind schimbarile climatice, 
conservarea biodiversitatii, protejarea fondului forestier si zonelor umede, limitarea folosirii anumitor 
produse chimice, accesul la informatii privind starea mediului si altele, care contureaza un spatiu 
juridic international pentru aplicarea în practica a preceptelor dezvoltarii durabile. 
 
Conceptul de dezvoltare durabila are ca premisa constatarea ca civilizatia umana este un subsistem al 
ecosferei, dependent de fluxurile de materie si energie din cadrul acesteia, de stabilitatea si 
capacitatea ei de autoreglare.  
 
Definitie - „acea dezvoltare ce răspunde nevoilor prezentului fără a compromite 
capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor”1  

                                                 
1 Raportul Brundtland, 1987, reafirmat in cadrul Summitului Pamantului de la Rio, 1992 (Conferinţa Naţiunilor Unite 
privind Mediul şi Dezvoltarea, 1992 desfăşurată la Rio de Janeiro (Brazilia), în cadrul  căreia au fost stabilite principiile 
Agendei 21. Aceasta se doreşte a fi un ghid de aplicare a dezvoltării durabile pentru secolul 21, o dezvoltare ce se cere 
aplicată la nivel naţional, regional şi local). 
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Conceptul dezvoltarii durabile 
preupune asigurarea unei 
dezvoltari continue, constante, 
bazata pe pilonii strategici: a) 
crestere economica; b) echitate 
sociala; c) un mediu inconjurator 
sanatos; la care in ultimii ani s-au 
adaugat dimensiunile: d) 
identitatii cultural si e) dezvoltarii 
institutionale sau a parteneriatului 
pentru dezvoltare durabila. 
 
Ca abordare practica, conceptul de 
dezvoltare durabila presupune 
abordarea integrata (din punct de 
vedere economic, social, mediu, 

cultural si institutional) a proiectelor de dezvoltare locala, participative (implicarea 
beneficiarilor_cetatenilor in intregul proces de planificare_aplicare a proiectelor) iar literal, sustinerea 
in timp a proiectelor de dezvoltare locala.  
 
Abordarea durabila a dezvoltarii orasului se refera la maximalizarea valorii adaugate a produselor, 
serviciilor create in/ de catre comunitate prin obtinerea efectului sinergic al: 
- Cresterii competivitatii economice (tehnologice dar in special al cresterii profesionalizarii si 

atitudinii resursei umane active pe piata fortei de munca); 
- Echitatii sociale (implicand atat responsabilitatea sociala a factorilor de decizie/ autoritati 

administrative si sectoriale precum si a cetatenilor corporatisti, mediul de afaceri; cat si 
responsabilizarea beneficiarilor investitiilor, serviciilor si ajutoarelor sociale furnizate de 
comunitate); 

- Conservarii si protectiei mediului inconjurator (proces bazat pe creerea constiintei comunitare 
ecologice si pe sisteme integrate de management); 

- Identitatii culturale locale (inclusiv prin creerea si promovarea marcilor comunitare); 
- Dezvoltarii institutionale (asa numita “buna guvernare” ceea ce implica constructia cadrului de 

cooperare intra si inter sectorial/ administrativ, parteneriate public – private, metode participative 
de elaborare si aplicare a politicilor de dezvoltare locala). 
 

1.2.2. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila 
 
Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu anul 1997, prin 
includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat 
Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la 
Barcelona, în anul 2002. 
În anul 2005, Comisia Europeana a demarat un proces de revizuire a Strategiei, publicând, în luna 
februarie, o evaluare critica a progreselor înregistrate dupa 2001, care puncteaza si o serie de directii 
de actiune de urmat în continuare. Documentul a evidentiat si unele tendinte nesustenabile, cu efecte 
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negative asupra mediului înconjurator, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, 
respective schimbarile climatice, amenintarile la adresa sanatatii publice, saracia si excluziunea 
sociala, epuizarea resurselor naturale si erodarea biodiversitatii. Ca urmare a identificarii acestor 
probleme, în iunie 2005, sefii de state si guverne ai tarilor Uniunii Europene au adoptat o Declaratie 
privind liniile directoare ale dezvoltarii durabile, care încorporeaza Agenda de la Lisabona, revizuita, 
pentru cresterea economica si crearea de noi locuri de munca drept o componenta esentiala a 
obiectivului atotcuprinzator al dezvoltarii durabile. 
Dupa o larga consultare, Comisia Europeana a prezentat, la 13 decembrie 2005, o propunere de 
revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001. 
Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoita de 
Dezvoltare Durabila, pentru o Europa extinsa. Documentul este conceput într-o viziune strategica 
unitara si coerenta, având ca obiectiv general îmbunatatirea continua a calitatii vietii pentru 
generatiile prezente si viitoare prin crearea unor comunitati sustenabile, capabile sa gestioneze si sa 
foloseasca resursele în mod eficient si sa valorifice potentialul de inovare ecologica si sociala al 
economiei în vederea asigurarii prosperitatii, protectiei mediului si coeziunii sociale. 
Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila, ce reprezinta fundamentul Strategiei Nationale a României 
în domeniu, completeaza Strategia de la Lisabona si se doreste a fi un catalizator pentru cei ce 
elaboreaza politici publice si pentru opinia publica, în scopul schimbarii comportamentului în  
societatea europeana si, respectiv, în societatea româneasca si implicarii active a factorilor 
decizionali, publici si privati, precum si a cetatenilor în elaborarea, implementarea si monitorizarea 
obiectivelor dezvoltarii durabile. 
Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene si statelor sale membre, 
implicând toate componentele institutionale la nivel comunitar si national. 
Este subliniata, de asemenea, importanta unei strânse conlucrari cu societatea civila, partenerii   
sociali, comunitatile locale si cetatenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltarii durabile. 
În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie: 
- Protectia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ 

asupra mediului; 
- Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitatii culturale, 

egalitatii de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel; 
- Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitatii pentru 

asigurarea unor standarde de viata ridicate si unor locuri de munca abundente si bine platite; 
- Îndeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea institutiilor democratice în 

slujba pacii, securitatii si libertatii, a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile pretutindeni în 
lume. 

Pentru a asigura integrarea si corelarea echilibrata a componentelor economice, ecologice si socio-
culturale ale dezvoltarii durabile, Strategia UE statueaza urmatoarele principii directoare: 
- Promovarea si protectia drepturilor fundamentale ale omului; 
- Solidaritatea în interiorul generatiilor si între generatii; 
- Cultivarea unei societati deschise si democratice; 
- Informarea si implicarea activa a cetatenilor în procesul decizional; 
- Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 
- Coerenta politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, national si global; 
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- Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si consultarea 
factorilor interesati; 

- Utilizarea cunostintelor moderne pentru asigurarea eficientei economice si investitionale; 
- Aplicarea principiului precautiunii în cazul informatiilor stiintifice incerte; 
- Aplicarea principiului “poluatorul plateste”. 
 
1.2.3. Dezvoltarea Durabila in Romania 
 

În anul 1997, cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Guvernului 
Marii Britanii,  Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) a coordonat elaborarea 
de către societatea civilă a primei versiuni a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă 
a României. Documentul a fost adoptat de Guvernului României, prin HG 305 din 
15.04.1999. 
Începând cu anul 2000, CNDD, ca agenţie de execuţie a PNUD, Capacity 21 şi cu sprijinul 
Guvernelor Marii Britanii si Canadei, a trecut la implementarea Agendei Locale 21 pentru 
nouă oraşe din România: Baia Mare, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Miercurea Ciuc, Oradea, Ploieşti, 
Râmnicu Vâlcea şi Târgu Mureş, numite în acest proces "oraşe pilot". 
 
Fiind consecventă în procesul de promovare şi implementare a Dezvoltării Durabile început 
în 1997, România a organizat în anul 2001 "Conferinţa de Evaluare a procesului Rio+10, 
pentru Tarile din Centrul şi Estul Europei". La conferinţa au participat 17 ţări reprezentate la 
nivel de Ministere de Externe şi de Protecţia Mediului. Lucrările Conferinţei au avut ca 
rezultat două documente programatice, în vederea coordonării acţiunilor comune în domeniul 
dezvoltării durabile în regiunea Central şi Est Europeană. 
 
La finele anului 2008, documentul final al Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila a fost 
lansat, marcand practic sfarsitul unui ciclu de revizuire a versiunii din 1999 si stabilind noi 
orizonturi de planificare: 2013 – 2020 – 2030. Proiectul de revizuire a Strategiei Nationale 
pentru Dezvoltare Durabila a fost coordonat de catre Guvernul Romaniei, Ministerul 
Mediului si Dezvoltarii Durabile si in mod traditional de catre Centrul National pentru 
Dezvoltare Durabila cu sprijinul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.   
 
1.2.4. Definirea  termeni de referinta in domeniul planificarii dezvoltarii durabile locale 
 
Conceptul de dezvoltare si de planificare a dezvoltarii utilizeaza termeni dificil de asimilat de 
beneficiarii asistentei de consultanta: organizatii, institutii, comunitati. 
 Pe de alta parte volumul bibliografic imens acordat in retelele de comunicare electronica a 
specialistilor in diverse componente a dezvoltarii propune mai multe definiti pentru acesti termeni. 
In tabelul urmator incercam sa prezentam definitiile luate in considerare pentru elaborarea acestui 
document: 

Comunitate: Un grup organizat de persoane cu caracteristici comune: geografice, 
profesionale, culturale, istorice, rasiale, religioase si cu similaritati socio – 
economice. Comunitatea poate fi definita prin localizare, rasa, etnie, varsta, 
ocupatie, interese comune in probleme, obiective specifice sau alte beneficii 
comune.  
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Comunitate locala: include si identitatea administrativa (satul, comuna, oras, etc) 
Dezvoltare: evolutie, progres. Procesul de imbunatatire, crestere, expansiune sau clarificare 

(sens, mers al lucrurilor). 

Economica are ca scop primar stimularea economiei locale, diversificarea oportunitatilor 
de ocupare a fortei de munca,  incurajarea stabilirii si dezvoltarii comertului, 
serviciilor si industriei, sau oricarei alte forme de angrenare a cresterii 
economice a unei comunitati. 

Sociala are ca obiectiv final imbunatatirea standardelor de viata si a nivelului de trai a 
persoanelor, a grupurilor sociale, a comunitatii, a societatii in ansamblul ei.  

Comunitara urmareste dezvoltarea relatiilor intre indivizi, grupuri, organizatii si institutii 
intr-o comunitate, constructia structurilor/ retelelor comunitare care pot sa 
asigure cadrul comun de actiune pentru obtinerea beneficiilor comune si 
implicarea acestora in procesul decizional al dezvoltarii. 

Planificare: proces cognitiv individual, de grup sau comunitar de analiza si decizie asupra 
cailor de actiune in cazul aparitiei unui eveniment sau pentru atingerea unor 
obiective. 

tip expert: 
 

realizată de un grup de experţi în domeniul planificării strategice a ezvoltării, 
utilizată în general atunci când strategia este cerută din exterior 

tip consultative:  implicând un grup restrains de “stakeholders” 

tip participative:  cu participarea tuturor factorilor interesaţi ai comunităţii, demers care cere 
timp dar care este şi cel mai recomandat pentru a avea susţinerea întregii 
comunităţi şi pentru o viziune cât mai realistă a viitorului acceptat de toţi. 

“stakeholders” 
factori interesati 

persoane implicate 

persoane fizice sau juridice afectate de o anumita activitate/ actiune/ decizie si/ 
sau care pot influenta acele activitati/ actiuni/ decizii.  
Pot fi:  indivizi, grupuri, comunitati, organizatii sau institutii. 

Planificare 
strategica: 

procesul de determinare a obiectivelor de dezvoltare a comunitatii pe  termen 
lung si definirea cailor de atingere a acestora. 

Strategie:  un cadru de actiune care stabileste caile si procedurilor de atingere a unor 
obiective predefinite care poate fi suspus monitorizarii, evaluarii si modificarii. 
Traseaza calea de la situatia actuala la situatia dorita. 

Viziune: o imagine concreta a unui posibil viitor (in general peste 10 ani) pe care 
comunitatea doreste sa-l creeze, asigurand bazele elaborarii strategiei si 
stabilirii obiectivelor dezvoltarii. 

Obiective: ofera directii si tinte finale inspre care sunt directionate eforturile si resursele.  
au caracteristici “SMART”: specifice (S = specific); măsurabile (M = 
mesurable); pot fi atinse (A = attainable); relevante (R = relevant); înscrise în 
timp (T = temporal). 

Plan de Actiuni:  
 

un plan detaliat pe termen scurt si mediu care descrie actiunile si pasii necesari 
aplicarii planului strategic. Contine: responsabilitatea asumarii sarcinilor, 
calendarul desfasurarii actiunilor, resursele alocate, metodele de monitorizare 
si evaluare. 

Actiuni/ proiecte: desfasurarea temporara a unui set de activitati care sa duca la livrarea unui 
serviciu sau produs unic, cu obiective, mijloace si resurse predefinite. 
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1.3. Metodologia aplicata 
 
Pentru elaborarea prezentului document au fost aplicate metode de tip expert in identificarea 
indicatorilor de stare ai comunitatii, metode consultative in definirea obiectivelor de dezvoltare locala 
si nu in ultimul rand metode participative in identificarea actiunilor/ proiectelor de dezvoltare locala 
si prioritizarea acestora. 
 
Procesul elaborarii strategiei si a planului de actiuni pentru dezvoltarea durabila locala s-a desfasurat 
pe mai multe etape : 
 

Etapa I – de PRE_PLANIFICARE - avand ca scop cresterea capacitatii locale, se refera la 
facilitarea construirii structurii comunitare de planificare si implementare a dezvoltarii 
durabile locale, prezentate in detaliu in capitolul 6 al acestui document. Echipa proiectului 
considera ca aceasta etapa este definitorie si conditioneaza succesul aplicarii documentelor 
de planificare la nivel local. Metodologia aplicata este cea prezentata in Manualul operational 
al componentei « Cresterea Capacitatii Comunitatilor Miniere » a proiectului minier 
“Inchiderea Minelor, Protectia Mediului si Regenerare Economica si Sociala” (imprumut 
BIRD ratificat prin Legea nr. 167/2005). 
Sub_etapele parcurse au fost: 
I.1. Analizele cantitative si calitative a persoanelor implicate (stakeholders) – definirea 
persoanelor implicate/ factorilor interesati in planificarea dezvoltarii durabile locale; 
I.2. Mobilizarea partenerilor sociali locali, prin informare, consultarea lor si implicarea 
acestora prin facilitarea accesului la decizia locala 
I.3. Elaborarea planului de activitati comun pentru elaborarea strategiei si a planului de 
actiuni pentru dezvoltarea durabila locala 
I.4. Planul de formalizare si dezvoltare a structurii comunitare pentru elaborarea si aplicarea 
documentelor de planificare. 
 
Etapa II  – de definire: a) a Profilului Comunitatii , - crearea unei imagini integrate a starilor sociale, 
economice si de mediu a comunitatii locale si identificarea specificului local, definirea identitatii sale 
si b) a Analizei de Resurse locale / Studiul de potential local – identificarea si definirea cantitativa 
si calitativa a resurselor locale. 
Sub etapele in acest caz, au fost: 
II.1. Stabilirea structurii, a sub capitolelor studiului – definirea domeniilor de analiza 
II.2. Proiectarea setului de indicatori de monitorizare/ evaluare locali si corelarea acestor indicatori 
identificati cu indicatori existenti (statistici) in bazele de date institutionale; 
II.3. Colectarea datelor, studiilor (cantitative), observatiilor, opiniilor participantilor in procesul 
planificarii (calitative) si completarea bazei de date pentru analiza profilului comunitar. 
 

Nota : Una dintre cele mai dificile sarcini ale expertilor in planificare este colectarea 
datelor din surse oficiale (institutii publice). Dorim doar sa atragem atentia asupra faptului 
ca in lipsa unui sistem de monitorizare si evaluare integrat (indicatori cantitativi si calitativi 
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colectati periodic din surse oficiale) care sa ne permita relevarea starii unei localitati din 
punct de vedere economic – social - de mediu, procesul de planificare ramane un exercitiu 
de aproximari calitative cu implicatii direct asupra realismului tintelor de dezvoltare 
stabilite. In cazul procesului de planificare, am incercat sa reducem gradul de aproximare 
prin discutii cu experti pe domenii specifice, iar din punct de vedere statistic, in lipsa datelor 
oficiale, am facut trimiteri la datele recensamantului dina nul 2002 ca document de 
referinta.  
 
Etapa III – de PLANIFICARE , de elaborare propriu zisa a strategiei de dezvoltare socio – 
economice locale prin : 
III.1. Analiza diagnostic (SWOT) pe tipuri de resurse/ sectoare, domenii de dezvoltare ; 
III.2. Identificare a sectoarelor prioritare de dezvoltare (strategice si transversale) ;  
III.3. Definirea viziunii de dezvoltare locala ; 
III.4. Definirea obiectivului general al dezvoltarii si a obiectivelor specifice, respectiv a masurilor 
acompaniatoare pentru fiecare dintre sectoarele prioritare de dezvoltare locala ; 
III.5. Identificarea actiunilor, proiectelor locale si prioritizarea lor pe baza unor principii si criterii 
asumate de comunitate ; 
III.6. Proiectarea sistemului de monitorizare si evaluare a aplicarii strategiei in comunitate ; 
III.7. Proiectarea aranjamentelor institutionale, necesare implementarii (aplicarii) strategiei locale. 
 
Etapa IV – de DEZBATERE  si ASUMARE PUBLICA  a documentelor finale.  
Aceasta etapa initiata in anul 2007, prin prezentarea in luna martie, in cadrul consiliului local al 
Planului strategic de dezvoltare durabila, va continua dupa predarea documentului, catre beneficiar, 
Primaria Orasului Baia Sprie. 
Modul de valorificare, aplicare a acestui document va depinde de gradul de reponsabilitate si 
responsabilizarea a nivelelor comunitare de actiune : cel decizional, politico – strategic (Consiliul 
Local Baia Sprie), cel tehnico – tactic (Primaria Baia Sprie si partenerii locali ai dezvoltarii) si cel 
operational (cetateni si formele lor de asociere) si de gradul de cooperare pe orizontala si verticala, 
dezvoltarea capitalului social al comunitatii. 
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2. Profilul comunitatii 
 
2.1. Localizarea orasului si aspecte administrative : 

 
Orasul Baia Sprie este localizat in Regiunea de Dezvoltare 
de Nord Vest a Romaniei, la o distanta de 10 km est de 
municipiul Baia Mare, resedinta judetului Maramures, la 
baza sudica a platoului montan Oas Gutai Tibles, la o 
altitudine de 380 m.  

Pe o suprafata administrativ 
teritoriala de 9602 ha, localitatea 
Baia Sprie are in componenta : 
orasul Baia Sprie si satele: 
Chiuzbaia; Satu Nou de Sus si 
Tautii de Sus. 

 

Incepand cu anul 2003, orasul Baia Sprie este membru fondator al Asociatiei Intercomunitare 
Sistem Urban Baia Mare, constituita din unităţile administrativ teritoriale organizate potrivit 
Legii nr. 2/1968, reprezentate de primari în baza art. 11 şi 12 din legea 215/2001: 
- Municipiul Baia Mare,  
- Oraşul Baia Sprie,  
- Oraşul Seini,  
- Oraşul Şomcuta Mare,  
- Oraşul Tãuţii M ăgherăuş,  
- Comuna Copalnic Mănăştur,  
- Comuna Dumbrăviţa,  
- Comuna Groşi,   
- Comuna Recea,  
- Comuna Săcălăşeni,  
- Comuna Valea Chioarului. 
In conformitatea cu statutul 
propriu, asocierea are ca obiectiv 
echilibrarea şi dezvoltarea 
aspectelor de natură spaţială, economică, socială, culturală şi de mediu precizate în Patz-
Sistemul Urban Baia Mare, pentru: 
a)  Imbunătăţirea calităţii vieţii şi înlăturarea disparităţilor dintre localităţi, în condiţiile 
indicatorilor, elementelor şi nivelului de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind Planul de 
Amenajarea Teritoriului Naţional-secţiunea a 4-a reţeaua de localităţi, anexa 2 şi 4;  
b)  Crearea unui pol de concentrare economică şi de sprijin în atragerea de investiţii şi de 
localizare a întreprinderilor în jurul municipiului Baia Mare, pentru dezvoltarea continuă a 
unui bazin de locuri de muncă în această zonă şi pentru menţinerea populaţiei din zonele 
rurale periurbane prin investiţii în obiective economice şi în infrastructura locală. 
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In anul 2004, Orasul Baia Sprie, initiaza proiectul unei alte asociatii intercomunitare de 
dezvoltare microregionala: « Asociatia Microregiunea de Dezvoltare a Muntilor Gutin » 
alaturi de :    

- municipiul: Baia Mare 
- oraşele: Cavnic, Tăuţii M ăgherăuş,  
- comunele: Băiuţ, Budeşti, Deseşti, 
Ocna Şugatag, Şişeşti 

Constituirea acestei asociaţii a avut 
drept cauză acutizarea fenomenelor 
economice şi sociale ce decurg din 
declinul activităţilor miniere, 
principalul suport economic până în 
prezent. 
Astfel, constituirea asociaţiei s-a 
făcut cu scopul realizării unei 
cooperări eficiente între comunităţile 
locale din zonă şi alţi actori implicaţi, 

în procesele de dezvoltare economică, socială, teritorială în vederea realizării obiectivului 
comun: dezvoltarea turismului şi creşterea nivelului de trai a populaţiei din zonă.  
  
2.2. Repere istorice 
 
Atestata istoric inca din anul 1329, localitatea isi are radacinile istorice ale dezvoltarii in bogatiile 
minerale ale subsolului dealurilor vulcanice din zona. Industria miniera a fost principala resursa de 
dezvoltare pentru comunitatea locala, Baia Sprie fiind de–a lungul secolelor principalul centru minier 
al bazinului minier Baia Mare  
Cu o populaţie ce nu depăşeşte 16.700 de locuitori, Baia Sprie este cunoscută pentru zăcămintele 
minerale (aur, plumb, zinc, cupru, etc) şi pentru activitatea minieră ce se desfăşoară începând cu 
1141, când au fost colonizaţi saşi în vederea dezvoltării acestui sector. 
 
2Urme ale unor vetre de asezari omenesti se regasesc inca din secolele unu si doi dupa Hristos.  
Orasul va fi atestat documentar relativ tarziu intr-o diploma din 1329, in timpul regelui ungur Carol 
Robert care acorda locuitorilor primele privilegii. 
Denumirea latineasca era MONS MEDIUS ceea ce in traducere inseamna Muntele Mijlociu. Din 
aceasta perioada orasul isi leaga existenta de minerit si de-a lungul secolelor va apare in documente 
alaturi de RIVULUS DOMINARUM orasul Baia Mare de astazi, ca oras liber regesc. 
In anul 1360 il gasim in documente cu numele de MONTANA NOSTRA, in 1348 sub numele de 
cetate CIVITAS MEDIO MONTIS, in 1390 sub denumirea de FELSOBANYA, in 1406 din nou 
CIVITAS de MONTE MEDIO, iar mai tarziu in secolul XIX in 1851 din nou sub numele de 
FELSOBANYA. 
Daca Baia inseamna mina, Spria vine de la latinescul ASPER care inseamna aspru, adica cu alte  
cuvinte in Baia Sprie existau mine cu conditii aspre de exploatare. 

                                                 
2 sursa info:  http://www.baiasprie.com/  
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Un calator german JEORG VAGNER in anul 1540 cerceteaza minele din Baia Mare si din restul 
regiunii avand sa consemneze urmatoarele: ,,La o departare de o mila de Baia Mare se afla un alt  
orasel in latineste Muntele Mijlociu, locuitorii caruia au depus juramant de credinta pentru majestatea 
regeasca, sunt toti baie si, originea este mai veche, sunt mineri mai priceputi in practica si obicei. 
De cetatea Baia Mare apartin 14 sate, doua sunt unguresti, celelalte romanesti iar intemeietorii acestor 
localitati au fost germanii’’. 
In anul 1564, un alt calator strain GIOVAN GRAMO spune ca : ,,Orasele sunt locuite de unguri, dar 
satele toate sunt locuite de romani’’. 
Chiar si marele umanist NICOLAE OLAHUS avea sa scrie:,,Mai sus de raul Somes este oraselul Baia 
Mare, precum si Baia Sprie in jurul carora sunt minele de aur si argint si de alte metale’’. 
Orasul Baia Sprie, asezat pe valea raului Sasar, la poalele muntilor Gutii, are o suprafata de 91 km 
patrati. Inzestrat cu un peisaj natural deosebit, a fost in secolele XVIII si XIX si statiune turistica. 
Multa vreme minele din Baia Mare si Baia Sprie au reprezentat proprietatea reginei. 
In anul 1411 cele doua orase sunt cedate de regele SIGISMUND lui STEFAN LAZAREVICS, despot 
sarb, in schimbul cetatii Belgradului, iar mai tarziu in 1427 stapan al orasului avea sa devina 
GHEORGHE BRANCOVICS. Numele ambilor stapani au lasat gusturi amare locuitorilor din acele 
vremuri. 
Ei au asuprit locuitorii bastinasi pentru imbogatirea lor personala. 
Domnia lui Iancu de Hunedoara, intre anii 1446-1453, ca stapan al tinutului, aduce si privilegii 
orasenilor. Acestor privilegii li se vor adauga si altele, mai tarziu de catre regele Matei Corvin. 
O serie de evenimente au adus amaraciune in randul populatiei orasului, astfel : 
- in 1460 printul polonez ALBERT vandalizeaza orasul; 
- in 1562 turcii ataca locurile cu vehementa; 
- in 1589 orasul a fost incendiat aproape in intregime; 
- in 1690 orasul isi cedeaza minele statului in schimbul scutirii de dari; 
- in 1710 din cauza epidemiei de pesta mor 580 de locuitori; 
- anul 1771 este marcat de invazia tatarilor; 
- in anul1780 orasul a fost inundat apa distrugand multe locuinte; 
- in 1782 are loc o invazie de lacuste care a facut mari stricaciuni recoltelor; 
Cu toate acestea orasul a ramas viu. Bogatiile din adancurile Dealului Minei au asigurat prosperitatea 
si refacerea pagubelor ivite. 
 
Intre anii 1333-1335 în listele papale aflam ca cele doua orase Baia Mare si Baia Sprie au parohii 
separate.  
In anul 1347 regele Ludovic cel Mare acorda privilegii orasului, pe care le reînoieste în 1376. Noi 
privilegii, confirmarea si largirea celor atribuite anterior pentru Baia Sprie sunt asigurate si daruite de 
regele Sigismund în anul 1393. 
In timpul principelui Iancu de Hunedoara 1446-1453, orasul primeste un impuls de înflorire si 
îmbunatatire a traiului locuitorilor. 
Privilegiile anterioare sunt reînnoite si acordate din nou de catre Matei Corvin în 1465 si 1482, de 
regele Ludovic al II lea în 1533, în 1588 de catre Sigismund de Bathori, de împaratul Rudolf al II lea 
în 1601, în 1618 de Matei al II lea, 1689, 1690 si 1741 de Maria Terezia si în 1795 de catre regele 
Francisc I. 
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Deosebit de importantă este pentru comunitate Diploma lui Ludovic al II lea din 1533, prin care 
orasul este amintit de unul singur, locuitorii sunt scutiti de toate impozitele si contributiile de razboi 
sau de trezorerie. In 1570 orasul a introdus aplicarea a doua reguli importante : 
-folosirea pasunilor comunale; 
-reglarea exploatarii miniere; 
Incepând din 1686 pretentiile si reprosurile comisarului sef german Antal Karaffa creeaza greutati 
locuitorilor. In baza contractului încheiat la 25 octombrie în Tauţii M ăgherăuş, orasul şi-a cedat 
minele statului, în schimbul scutirii de dări. In afara de minele regesti au mai existat si mine 
particulare.  
Padurile orasului ocupau o suprafata de peste 12 milioane de stângeni pătraţi. In anul 1690 orasul 
deschide câteva mine si construieste o topitorie. 
 
Au fost perioade de inflorire dar si regrese marcate de scaderea populatiei. Conform primelor date 
ramase din timpul imparatesei Maria Tereza, populatia a crescut de la 300 de locuitori la aproximativ 
5000 de locuitori si a ramas constanta pana la mijlocul secolului trecut. 
Conscriptiile din 1778-1780 din timpul Mariei Tereza, consemneaza starea sociala a supusilor: 
Populatia numara 3165 locuitori din care 214 mestesigari, 1368 de mineri, fiecare familie avea cate 2 
copii, 117 slugi, 7 instructori de scoala, 5 preoti, 51 de saraci si cersatori.  
In oras mai existau croitori in numar de 19, negustori 14, macelari 13, fierari 35, cizmari 36, pantofari 
4, un cioplitor in lemn. 
Recensamantul in limba germana din 1850, consemna in rubrica populatiei numarul de 5427 de 
locuitori, reprezentand 1336 de familii care locuiau in 993 de case. In ceea ce priveste nationalitatile 
existente la acea vreme, maghiari erau 3800, romani 1093, nemti 333, slovaci 140, iar rromi 40. 
In 1838 s-a construit prima instalatia de aductiune a apei în conducte de ceramica, care au fost 
schimbate în 1846 cu conducte de sticla. 
In 1904 este data în folosinta calea ferata ce facea legatura între Baia Mare si Baia Sprie, cale ferata 
ce a functionat pâna în la data de 14 iulie 1988. 
In 1908 s-a dat în folosinta linia electrica care alimenta orasul Baia Sprie. 
Aceste date dovedesc faptul ca in Baia Sprie au convietuit de-alungul timpului diferite nationalitati 
care au reusit sa se respecte reciproc, formand un amestec indistinct ce reprezinta astazi o populatie 
civilizata in numar de 16626 locuitori. 
Un loc de seama il ocupa in istoria orasului lupta memorandistilor mai ales ca unul din conducatorii 
memorandisti, preotul-doctor Vasile Lucaciu era preot la Sisesti sat aflat la cativa km de Baia Sprie 
pe drumul ce duce la Cavnic.  
De asemenea taranul Trib Gligor din Chiuzbaia sat apartinator orasului Baia Sprie va face si el parte 
din delegatia care in anul 1892 se va duce la Viena pentru a face cunoscut imparatului 
memorandumul prin care se cereau drepturi egale pentru romanii din Transilvania. 
Ziarul Sfatul ce aparea la Sighet consemneaza in numarul din 20 Decembrie 1918 drumul spre Alba 
Iulia astfel : ,, Sositi la 4 ore am plecat in jos prin codrii Gutiiului spre Baia Sprie, cand sintem in vale 
la casa padurarului, ce surprindere placuta. Ne iese inainte o grupa de domnisoare si domni cu 
steaguri romanesti facandu-ne ovatii insufletite.  
Sunt Baiesprieni, domnisoarele Anca, fratii Lupan, fratii Nistor, grupa noastra creste cu tot pasul, 
steagurile falfaiesc, carele par sa coboare iar batranul Gutii rasuna de ‘desteapta-te romane din 
somnul cel de moarte’. In Baia Sprie in fruntea coloanei ne asteapta deja tot orasul in frunte cu 
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protopopul. Suntem ospatatii lor, le multumim din inima pentru calduroasa primire si ne indreptam 
spre Baia Mare’’. 
 
2.2.1. Istoricul mineritului in orasul Baia Sprie 

 
Mineritul activitate de baza a locuitorilor din Baia Sprie, si-a inscris in timp propriile file de istorie. 
Istoricul IOAN MIHALI DE APSA avea sa consemneze : ,,Autoritatile maghiare au atras fruntasii 
romanilor maramureseni, facandu-le danii domeniul regal. 
In secolele XIII-XIV minerii coborau in galerii prin alunecare, folosindu-se de un sort de piele, isi 
luminau locul de lucru su un opait in care ardea ulei de rapita. Din secolul al XVII-lea, pentru 
iluminatul in subteran s-a inceput folosirea lampii cu carbit, iar mai taziu, catre finele secolului al 
XIX-lea a aparut lampa electrica. Minereul era carat in coveti de lemn si scos la suprafata in saci de 
piele de bivol fie cu ajutorul scripetilor, fie cu ajutorul cailor. In secolul al XVI-lea apar primii 
vagoneti din lemn. 
In anul 1435 la Baia Sprie are loc prima miscare a lucratorilor minieri in urma careia li se promite 
alegerea de primar din randurile lor si li se acorda pentru prima data parte din inlesnirile revendicate. 
In anul 1452 Iancu de Hunedoara va darui vama mineritului – BISERICII din localitate, drept 
recompensa pentru orga trimisa in Ungaria la cetatea Zolyom, fapt care asigura acumularea de imense 
bogatii pe mai multe secole. 
In anul 1461 are loc o demonstratie la Baia Sprie. Autoritatile au prins un tanar miner pantru a fi dus 
la oaste, desi lucratorii din mine erau scutiti de serviciul militar. 
In anul 1523 Ludovic al II-lea va scuti locuitorii orasului de plata urbei. Urbura era plata pe care o 
plateau minerii visteriei regale. 
In 1575 apare un regulament referitor la Baia Sprie prin care ziua de munca era stabilita la 10 ore 
pentru lucratorii din galerii si la 11 ore pentru lucratorii de la steampuri. 
In 1576 minele din Baia Sprie sunt arendate de Stefan Batori baronului Felician Herbestein. 
In 1627 se foloseste pentru prima data in minele din Baia Sprie praful de pusca, iar in secolul al XIX-
lea se introduce dinamita. 
In anul 1638 erau cinci steampuri pentru macinarea minereului. Acestea erau construite in Valea 
Sasarului. In anul 1800 numarul acestira va ajunge la 11 bucati cu 211 sageti. 
In secolul al XVIII-lea la Baia Sprie, ca de altfel in toata zona Ardealului, incep sa patrunda primele 
forme ale productiei capitaliste. Atunci au loc si primele transformari in domeniul tehnologiei 
miniere, transformari ce aveau sa aduca dupa ele o mai buna eficientizare a muncii minerilor care au 
dus la inasprirea oarecum a edxploatarii minerilor deopotriva. Acestia au inteles gresit aceste masuri 
si in anul 1726 au pornit o puternica revolta, pe parcursul careia au distrus utilajeje miniere abia 
instalate.  
In timpul imparatesei Maria Tereza , in anul 1786, se deschid doua noi axploatari la Baia Sprie : 
minele TEREZIA si IRANI. Tot in acest an se construieste drumul ce leaga Baia Sprie de Cavnic. 
In jurul anilor 1800 in Baia Sprie existau 46 de societati miniere si peste 300 de mine si locuri de 
mine particulare iar mai tarziu incep sa apara primele intreprinderi pentru prelucrarea minereurilor. 
In 1896 totalitatea liniilor din minele de la Baia Sprie era de 10 km .Tot atunci sunt montate doua 
masini care ridicau apa de la adancimea de 160 metri si aveau o capacitate de 250 litri/minut. 
In anul 1921 un puternic incendiu a nimicit in intregime steampurile din Valea Sasarului. 
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La minele din Baia Sprie in anul 1928, s-au exploatat 2300 kg. de argint, 6 kg. de aur, 1200 kg de 
plumb, 70 kg de cupru. 
Nationalizarea din 1948, a afectat si sectorul minier. Minele de la Baia Sprie intrand si ele in 
patrimoniul statului. In perioada comunista minele au fost folosite si ca locuri de detentie pentru asa 
zisii dusmani ai poporului de fapt pentru cei care se impotriveau regimului de atunci. 
O data cu revolutia din Decembrie 1989, datorita dreptului la libera exprimare castigat o data cu 
multe alte drepturi, minerii de la Baia Sprie au cerut si au obtinut o serie de revendicari, printre care : 
reducerea programului de lucru in subteran de la 8 ore la 6 ore pe zi, acordarea de zile libere platite cu 
ocazia sarbatorilor religioase sau a evenimentelor mai deosebite din familiile acestora. 
Cu toate drepturile dobandite, minerii au rani ce nu si le vor vindeca niciodata, viata lor continua sa 
fie pe mai departe o lupta cu propria lor viata, o lupta cu dezumanizarea. Noile valuri de 
disponibilizari ce au afectat si bazinul minier al Baii Sprii a lasat la ,,suprafata’’ mii de ortaci care vor 
fi obligati in continuare sa ,,deschida noi galerii’’ ale cunoasterii intr-o continua lupta cu propriul lor 
destin, cu insasi supravietuirea. Iar ceilalti alesi de soarta sa duca mai departe cea mai veche 
indeletnicire a locului, mineritul, la intrarea in galerie se opresc sa-si faca semnul crucii, rostesc in 
gand o rugaciune pentru ai da adevarata profunzime minunatului salut mineresc NOROC BUN, in 
toata semnificatia si mandria lui. 
 
2.3. Repere geografice: 
Din punct de vedere al coordonatelor geografice, orasul Baia Sprie se situează la 47:39:33N 
(47.6592) latitudine nordică şi respectiv 23:42:15E (23.7043) longitudine estică. 
 
� Relief si geologie 
Baia Sprie este localizata in zona deluroasa a depresiunii Maramures., limitata la est de muntii 
vulcanici Gutai, iar la vest de Muntele Ignis (andezite si sedimente depuse in depresiuni intramontane, 
precum Chiuzbaia). Altitudinea medie este de 800 m iar fragmentarea reliefului este seminificativa. La 
contactul dintre munti si depresiunea Maramures se afla piemontul Seini – Baia Mare – Baia Sprie. 

 
� Clima 
Climatul este specific zonelor submontane, cu o temperature medie anuala de 9-C, ploi abundente care 
creaza o retea hidrografica densa. 
  
� Resurse de apa 
Localitatea este traversata de catre raul Sasar (de la este la vest) si de afluentul sau raul Suior. In zona 
exista doua lacuri : Lacul Albastru (rezervatiei naturala,) si lacul Bodi Mogosa (artificial, construit 
pentru aprovizionarea lucrarilor miniere si amenajare turistica). 
  
� Resurse minerale 
Zacamantul Baia Sprie este un deposit tipic de minereu de aur, argint si polimetale  - formand 
sistemul centurii vulcanice inferioare a Carpatilor. Zona este bogata in argile de China (ca rezultat a 
impactului solutiilor hidrotermale cu rocile vulcanice) si reserve de andezit. Zona de contact intre 
Muntii Ignis si piedmont este caracterizat prin prezenta izvoarelor minerale bicarbonate. 
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Solul podsolic prevaleaza in zona alaturi de solul brun in paduri si pasuni si sol alluvial in terasele 
raului Sasar. 
  
� Fauna and flora 
Flora consta in paduri foioase, mai ales, fag, stejar si paduri de rasinoase. Specific zonei este castanul 
comestbil (500 ha, pe versantul sudic a muntilor Ignis, de la Vl Borcutului din baia Mare pana in 
Tautii de Sus, Baia Sprie) alcatuind o rezervatie protejata prin lege alaturi de alte rezervatii din zona, 
cum sunt: 
- Lacul Albastru (0.5 ha) - creat prin acumulari de ape pluviala intr-o cuva creata prin surparea unei 

lucrari miniere pe versantul vestic al "Dealului Minei"(Baia Sprie); culoarea apei dand numele 
lacului.  

- Chiuzbaia (50 ha) – o rezervatie foslilifera, la baza sudica a varfului montan Ignis, continand cea 
mai bogata si bine conservata flora pliocena din Romania; 

- Mlastina Vlaschinescu (3 ha) formata intr-un vechi crater vulcanic, continand o flora extreme de 
rara inclusive specii carnivore; 

 
2.4. Demografia 
� Cresterea populatiei 
Bais Sprie este un oras vechi (la Baia Sprie au fost gasite urme ale civilizatiei umane inca din 
Neolithic) cu o populatie stabile care a scazut din 1869 (5,311 locuitori) pana  la 4,422 in 1910 and  si 
apoi crescand la 15,554 locuitori in 1977.  
 
In conformitate cu datele recensamantului populatiei din 2002, Baia Sprie avea o populatie de 16,626 
persoane (populatie stabila), egal distribuita ca sex. Cresterea naturala in perioada 1997-1999 avand 
valori positive dar in descrestere. 
 
Cea mai mare concentrare de populatie se afla in orasul Baia Spriecu mai mult de 10,000 de locuitori. 
 
Populatie active / inactiva 
Populatia active este estimate la 35% din populatia totala, iar 16% din populatie o reprezinta 
pensionarii. 
 
� Varsta populatiei 
Distributia populatiei pe sexe si varsta este echilibrata. Aproxmativ 66.5 % din totalul populatiei are 
varsta cuprinsa intre 15 si 59 de ani, iar populatia tanara alcatuieste aproximativ 19 % (conform 
acelorasi statistici oficiale/ 2002). 
 
� Diversitate etnica si culturala 
Majoritatea populatiei este alcatuita din romani (70%), urmata de Maghiari (20%) si Rromi. Cele mai 
imporatante religii locale sunt cea Ortodoxa si Romano-Catolica.  
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2.5. Piata fortei de munca 
Numarul toatal de angajati in Baia Sprie a scazut de la 4,609 in 1997 la 4,004 in 2002  si sub 3700  in 
2007 ca urmare a inchiderii minelor din localitate sau din comunitatea invecinata Cavnic (40 de 
baisprieni angajati).  
 
Procesarea produselor acoperea 30% din numarul de angajati/ 2002. Data primite indica o crestere a 
persoanelor anagajate in institutiile publice (1,18%) cu 1.69% in comert. In timp ce locurile de munca 
din transport, comunicatii si utilitati au o tendinta crescatoare, cele din agriculture sunt la un nivel 
minimal (64 persoane in 1998, 2 persoane in 2000 and 16 in 2002). 
 
Aproximativ 300 de companii (SRL) aveau sediul social inregistrat in Baia Sprie, acoperind mai ales 
domeniile productie (garment, alimente) si servicii.  
 
Migration 
Migratia externa in cautarea unui loc de munca inregistra la nivelul anului 2002 un numar de 327 
persoane originare din Baia Sprie, mai mult de jumatate emigrand pe o perioada nedeterminata. Dupa 
cadrea industriei miniere din localitate (Januarie 2007) aceste date statistice pot fi in cel mai bun caz 
dublate, in conformitate cu opinia reprezentantilor autoritatii locale. 
 
Somajul 
Datele avute la dispozitie indicau 283 perosane somere inregistrate cu domiciliul in Baia Sprie (sursa 
AJOFM, 2003). 
 
Somajul din minerit 
In perioada 1997-1999, au fost inregistrati 619 mineri care au fost disponibilizati colectiv. Acestora li 
s-au adaugat in perioada 2000 – 2007 alti peste 750. Dupa aceasta data operatiunile miniere ale 
minelor Baia Sprie si Suior au fost  oprite (sursa: ANDZM si REMIN SA). 
 
2.6. Veniturile populatiei  
In mod traditional peste 50% din veniturile populatiei locale proveneau direct sau indirect din minerit 
,in timp ce sectorul privat contribuia cu 20% (in principal activitati comerciale, exploatarea lemnului, 
productia de alimente). Aditional veniturile din serviciile publice (administratie, sanatate si educatie) 
aduceau alte 20% din totalul veniturilor populatiei din Baia Sprie. Venituri reduse mai proveneau din 
pensii si alte ajutoare, beneficii sociale. 
 
Dupa 2007, sursa traditionala de venituri (minerit) fiind eliminata, forta de munca activa a migrat spre 
activitatile economice derulate in municipiul Baia Mare, sectorul privat furnizand  o pondere 
majoritara din veniturile populatiei.   

 
2.7. Activitatea miniera 
Desi mina Baia Sprie isi desfasura activitatea pe baza unor indicatori economici pozitivi, prelucrand 
minereul extras de la mina Baia Sprie direct in flotati proprie, producand trei tipuri de concentrate: 
Pb, Zn si Cu, avand rezerve suficiente pentru a justifica explorarea in continuare prin deschidere si, 
mai important, prin forari strategice ( raport tehnic anderson_MEF),  aceasta a fost inchisa datorita 
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lipsei de personal, care a dorit sa beneficieze de compenatiile sociale acordate de guvern, 
disponibilizandu-se. 
 
2.8. Economia locala 
� Modul de administrare a terenurilor 
Din suprafata totala de 9602 ha a orasului Baia Sprie, peste jumatate (56%) a reprezinta 
padurile a caror potential important este analizat in detaliu intr-un capitolul dedicat resurselor 
naturale. Terenurile agricole ocupa 36%, diferenta fiind acoperita de terenuri neagricole 
(cursuri de apa, infrastructura, intravilan construit si terenuri neproductive)   

 
� Industria 
In urma inchiderii minelor, industria in care nu s-au creat in ultima decada mai mult de 100 de noi 
locuri de munca, (ateliere metalurgice),  si-a pierdut rolul strategic in comunitate. Nici scenariile 
elaborate participativ nu arata a incredere a locuitorilor in revitalizarea ei.    
 
� Constructiile 
Firmele de constructii locale nu au reusit sa creeze un debuseu pentru cresterea ponderii acestui 
domeniu in economia locala. Revigorarea turismului ar permite in prima faza o crestere a activitatilor 
in domeniul constructiilor (date comparative 122 persoane angajate in constructii in 2000, 36/ 2002, 
95/2004).  
 
� Agricultura  
Baia Sprie are o suprafata Agricola limitata (3,521 ha) cu o fertilitate naturala scayuta a solului. Cele 
mai importante culture fiind orz (110 ha), grau si porumb (70 ha) si cartofi (50 ha). Liveyile acopera 
58 ha, iar legumele sunt cultivate doar pe loturi mici familial. 
  
Cresterea animalelor include creterea vietlor, porcilor, oilor si pasarilor. Un abator, modernizat prin 
fonduri SAPARD, asigura procesarea carnii. Mai functioneaza brutarii si firme de procesare a 
alcoolului.  De mica amploare este cresterea albinelor si producerea mierii. 
  
Padurile ocupa o suprafata mare (5,371 ha), din care mai mult de jumatate apartine statului si este 
administrate de RomSilva, in timp ce suprafetele private, sau publice cu character privat ocupa doar 
506 ha. Reteaua de infarstructura forestiera este bine deyvoltata si intretinuta. In pofida potentialului 
nu exista o colectare si valorificare a fructelor de padure iar facilitate de procesare a acestora nu 
exista.  
 
Gradul de asociere a producatorilor agricoli din zona este foarte scazuta, existand dar fara a avea o 
functionalitate constanta trei asociatii agricole locale orientate inspre cresterea animamlelor.   
 
� Turism 
Din punct de vedere a localizarii Baia Sprie, este amplasata intre Depresiunea Baia Mare cu extindere 
in zona istorica Codru si regiunile folclorice Chioar, Lapus si peste Muntii Gutin, Maramuresul istoric. 
Cu toate acestea referintele turistice legate de Baia Sprie sunt legate mai mult de bogatia mineralelor 
din zacamintele locale, orasul nefiind cunoscut ca un reper turistic.  
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Infrastructura turistica include un hotel de 3 stele si un centru turistic de 3 stele cu 3 moteluri, cu un 
total de 150 de locuri de cazare. In ultima perioada, constructia de pensiuni turistice devine atractiva 
pentru investitorii mici si mijlocii. In oras functioneaza 3 restaurante. Nu exista un system de 
monitorizare locala a turistilor care tranziteaza orasul sau care viziteaza obiectivele lui turistice. 
Numarul turistilor cazati in locatiile turistice a crescut de la  6,000 persoane in 2002 la 8,500 persoane 
in 2003 si peste 10.000 in 2006(sursa Primaria Baia Sprie). 
 
La 10 km de oras se afla hotelul - cabana Mogosa, la 1272 m altitudine in Muntii Gutai,  langa lacul 
Bodi, zona traditional de petrecere a timpului liber si practicarea sporturilor de iarna. In aceeasi zona 
se afla situat si complexul turistic Suior, complet reabilitat beneficiind de o infrastructura competitiva.  
Atractiile turistice sunt diverse, pe langa peisajul montan, acestea includ 17 cladiri istorice 
(monumente), 2 situri istorice (ex: Biserica Romano - Catolica din sec. XIX, manastirea  iezuita, etc.).  
 
Zona Chiuzbaia, la poalele muntelui Ignis ofera pe langa rezervatiile geologice fosilifere si coloane 
bazaltice, obiective de turism religios si folclorice: arta traditionala a prelucarii si spalarii 
imbracamintei din lana. Din pacate aceste activitati traditionale nu sunt certificate si beneficiaza de o 
promovare si un marketing limitat.  
 
2.9. Servicii si facilitati 
� Infrastructura 
Apa 
Baia Sprie ese aprovizionata cu apa potabila din 4 surse subterane si 3 de suprafata.O retea de 
transport si distributie a apei de 78 km asigura conectarea a 82% din utilizatorii locali casnici si 
industriali. 74% of  dintre locuinte sunt conectate la un sistem public centralizat sau individual de 
canalizare (recensamantul 2002).  A fost initiata reabilitarea, extinderea si modernizarea retelei locale 
de canalizare printr-un proiect PHARE/ 2001 – programul de infrastructura mica. 
 
Reteaua de furnizare a energiei si incalzirii  
Baia Sprie este conectata la sistemul national de furnizare a energiei electrice , asigurand furnizarea 
de electricitate in peste 98% dintre locuinte/ consumatori locali. Incalzirea este produsa individual.   
 
Locuinte 
Orasul Baia Sprie are un aspect urban, incluzand cladiri multietajate deteriorate (orasul nou – 
Microraion Vest) dar si case individuale bine intretinute (orasul vechi). Satele au un aspect rural 
(majoritatar case individuale). Au fost inregistrate peste  3,500 de cladiri (incluzand atat gospodarii 
cat si locuinte in blocuri cu apartemente). Au fost initiate investitii pentru conservarea locuintelor 
istorice. 
 
S-a inceput constructia a peste 40 de apartment sociale (tineri) asa cum a fost specificat in Planul 
judetean antisaracie si includere sociala inca din anul 2003/ HCJ 37/2003). 
 
Infrastructura de acces si comunicatii 
Orasul are o buna pozitie, legand principalele orase ale judetului (Baia Mare – Sighetu Marmatiei). 
Cea mai apropiata linie/ statie de cale ferata se afla la 10 km in Baia Mare cu care orasul Baia Sprie 
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are o buna conectivitate prin reteaua de transport auto a persoanelor si marfurilor. Pe de alta parte 
toate legaturile Municipiului Baia Mare cu partea estica si nordica  ajudetului trec prin Baia Sprie.   
 
Reteaua locala de drumuri acopera 51 km din care 34 km sunt  modernizati. 
 
Serviciile de comunicare include telefonia fixa digitala, retele de telefonie mobile, o retea extinsa de 
cablu TV acopera si satele aprtinatoare. 
 
Managementul deseurilor 
Colectarea si transportul deseurilor din localitate este asigurat de catre o companie private (SC 
DRUSAL SRL) care asigura si depozitarea in depozitele de deseuri din imprejurimile municipiului 
Baia Mare.. 
 
� Servicii 
Educatie 
Sistemul educational din Baia Sprie include : 2 gradinite,  3 scoli primare si secundare (incluzand si 
comunitatile rurale), 1 grup scolar cu profil auto  care include un liceu si o scoala de arte si meserii. In 
oras functioneaza 1club sportiv. Cea mai apropiat unitate de invatamant superior se afla in Baia Mare 
la 10 km distanta. 
 
Peste 2400 de elevi sunt inclusi in sistemul educational local  (mai ales in cel primar si gimnazial). 
Absenteismul scolar se afla la coate foarte reduse . Incepand cu anul 2003, specializarea in turisma 
fost introdusa in programa liceului local (1 clasa). 
 
Educatie si asistenta sociala 
Infrastructura de sanatate a orasului include 1 spital (cu mai multe specialitati), o policlinica, 2 
farmacii, 4 stomatologii si 14 medical cabinets. Serviciul ambulatoriu de urgent este centralizat in 
muncipiul Baia Mare.  Personalul implicat in infrastructura de sanatate locala numara peste 70 de 
persoane.  
 
In ansamblu starea  de sanatate locala este buna, cu exceptia fostilor ucratori minieri afectati de boli 
profesionale: silicoza care  inregistra in anul 2003 o crestere (23 de cazuri) fata de 11 cazuri 
inregistrate in 1999); 30 – 40 persoane sunt inregistrate ca bolnave de TBC, iar inregistrarile de boli 
psihice depasesc 100 de persoane.  
 
Un centru social de gazduire a persoanelor varstnice functioneaza in oras cu reabilitari si modernizari 
aplicate prin atragerea de finantari PHARE, iar peste 40 de persoane fara locuinte erau inregistrate in 
Baia Sprie in conformitate cu raportul judetean “ pentru antisaracie si promovarea incluziunii sociale” 
(HCJ  37/2003). 
 
Asistenta sociala este furnizata pentru ajutor de incalzire (279 de persoane), (ajutor sociale (174 de 
persoane) si ajutor pentru copii (peste 1500).  
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Infractionalitate 
Orasul Baia Sprie are o circa de politie, a carei activitate acopera si satele apartinatoare. Peste 140 de 
evenimente infractionale au fost raportate annual, cele mai multe vizand perosane fizice.  
 
Altele 
Pe plan local accesarea unor servicii bancare este un  fapt comun, facilitate de existent unei banci 
private si a casei de economii dar in special apropierii de central financiar al judetului Maramures, 
muncipiul Baia Mare. Exista experienta locala in obtinerea si administrarea unor credite bancare de 
catre IMM –uri dar si de dezvoltare a domeniului de business si social prin proiecte finantate de catre 
donori internationali.   
 
� Institutii publice  
Primaria Baia Sprie este organul executiv al administratiei publice locale;  cu un personal angajat de 
peste 40 de persoane. Consiliul Local este organul local de decizie si  este alcatuit din 19 membrii 
alesi de populatie.  
 
� Retele sociale 
In Baia Sprie sunt inregistrate 14 forme de asociere neguvernamentala (ONG) dar mai putin de 
jumatate din ele sunt functionale si active. Dintre cele active, domeniile in care isi desfasoara 
activitatea sunt: sport, servicii sociale (asociatii de pensionari) si agricultura (4 asociatii). Exista si 
functioneaza uniuni sindicale. Dupa inchiderea mineritului, reprezentativitatea locala a sindicatului de 
profil a fost depasita de sindicate ale angajatilor din sistemele sociale: educatie, asistenta, 
administratie publica. 
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3. Studiul de potential local – Analiza de resurse 
 
Etapa importanta in planificarea dezvoltarii durabile, analiza de resurse (sau studiul de potential local) 
isi propune identificarea si analizarea celor 5 tipuri de resurse locale: naturale, fizice, umane, sociale 
si financiare. Aceasta analiza sta la baza stabilirii obiectivelor de dezvoltare, asigurand un raport 
echilibrat intre asteptarile comunitatii si realitate/ posibilitati, precum si identificarea domeniilor de 
nisa in care comunitatea beneficiaza de potentiale avantaje competitive.  
 
Din acest motiv, vom prezenta o analiza SWOT3  in finalul fiecarui subcapitol dedicat analizei resurse 
specifice.  
 
3.1. Analiza resurselor naturale 
 
Patrimoniul natural, sursa traditionala a dezvoltarii locale, evaluarea lui cantitativa si 
calitativa reprezinta scopul acestui capitol. Vom incerca pe baza datelor obtinute sa descriem 
elementele patrimoniul natural local care pot constitui o baza a regenerarii durabile locale.  
 
3.1.1. Repere geografice si geologice 
 
Localitatea Baia Sprie (Mons Medius), aflată la poalele munţilor Gutâi, la o altitudine de 380 m, este 
situată la 10 km de Baia Mare - reşedinţa judeţului Maramureş. Administrativ, include patru localităţi: 
oraşul propriu-zis şi satele Chiuzbaia, Satu Nou de Sus şi Tăuţii de Sus. Din punct de vedere al 
coordonatelor geografice se situează la 47:39:33N (47.6592) latitudine nordică şi respectiv 23:42:15E 
(23.7043) longitudine estică.  
 
Relieful este caracterizat de Zona deluroasa, colinara, partial montana, amplasat in lungul vaii Sasar, 
format pe un subasment de roci vulcanice, puternic accidentat cu diferente de nivel de peste 700 m, 
individualizandu-se: dl. Minei (729 m), dl. Ascutit (631 m), dl. Honerus (727 m ), Poiana Cremenea 
(1059 m) si Vf.Cremenea (1060 m). 
 
Pedologic in zona predomina solurile podzoilice. Sunt identificate soluri pseudogleice si aluviale 
specifice paleoteraselor si depunerilor sedimentare ale vailor atributare raului Sasar, precum si 
solurile brune si solurile montane acide specifice zonei forestiere si pasunilor. 
 
� Clima 
Climatologic, zona Baia Sprie se caracterizeaza printr-o temperatura medie anuala cuprinsa intre 9 si 
11 grade C, precipitatii abundente media anuala a acestora fiind de 979 mm/mp. Clima, temperat-
continentala, este relativ dulce caracteristica bazinului Baia Mare, cu temperaturi ce nu depasesc in 

                                                 
3 Analiza SWOT - metoda de investigare a mediului in care vor avea loc procesul asteptat al regenerarii locale ; 
aceasta  releva o imagine a mediului proiectului/ organizatiei/ comunitatii: a) intern (in cadrul mediului studiat) 
prin Puncte Tari/ Avantajele competitive  = Strenghts si Puncte Slabe/ Slabiciuni / Dezavantaje competitive  = 
Weaknesses si b) a celui extern (in afara mediului studiat) prin Oportunitati/ Posibilitati = Opportunities si 
Amenintari/ Pericole = Threats. 
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general +30 C  vara si iarna cu variatii intre + 5 C si -18 C, uneori cu caderi masive de zapada ce 
stanjenesc, intr-o oarecare masura activitatile economice. 
 
Regimul termic 
Temperaturile medii lunare şi anuale 
Lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual ă 
(oC) 2,4 0,9 4,2 10,1 15,2 18,2 19,9 19,1 15,1 10,0 4,3 0,0 9,4 
-Amplitudinea temperaturilor medii anuale: 22,3oC; 
-Temperatura maximă absolută a fost înregistrată în 1951 având valoare de +39,2 oC; 
-Temperatură minimă absolută a fost înregistrată în 1954, cu o valoare de -31,6 oC; 
-Temperatura medie pe perioada de vegetaţie este de 16 oC; 
-Data medie a primului îngheţ: 28.09; 
-Data medie a ultimului îngheţ: 03.04. 
 
Regimul pluviometric 
Luni I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Precipitaţii 
medii (mm) 

70,7 65,0 61,7 78,3 90,5 111,2 92,6 89,1 76,9 84,4 76,8 78,8 976,0 

- Cantităţi maxime de apă căzută în 24 ore: 68,0 mm, în anul 1938; 
- Precipitaţii atmosferice medii pe perioada de vegetaţie: 538,6 mm. 
 
Regimul eolian 
Direcţia vânturilor dominante este sud-vestică cu o frecvenţă de 22% din timpul anului. 
Viteza medie anuală a vânturilor dominante este de 4-5 m/s. Calmul atmosferic (zile fără 
vânt) este de 45%. 
Frecvenţa şi viteza medie a vântului 

Punct cardinal N N-E E S-E S S-V V N-V 

Frecvenţa (%) 10,5 6,5 12,3 9,8 16,7 21,7 12,1 9,3 

Viteza (m/s) 3,6 3,2 3,6 3,2 3,4 3,8 3,8 3,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecven ţa şi viteza vântului la Sta ţia meteo Baia Mare  
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� Hidrografie 
Hidrografic  zona are un aspect radiar, cursul principal care dreneaza perimetrul strabatatandu-l de la 
Est spre Vest este valea Sasarului ce primeste o serie de afluienti de stinga si de dreapta. Principalii 
afluientii de dreapta sunt: v. Tulbure, v. Limpedea, v. Vitelului, v.Sarmasului, v. Sacadasului si v. 
Covetii, iar cei de stanga, mai mici, sunt:  v. Ciontolanului, v.Ciurca, v.Stiurtului, v. Herneanului, v. 
Slipului si altii. In reteaua hidrologica a zonei, locul cel mai important este ocupat de raul Sasar. 
Codul cadastral (ape) al raului Sasar este: II.1.66.19. 
 
Lungimea totala a raului Sasar este de 31 km, iar suprafata totala a bazinului de receptie este de 306 
km2. 
Raul Sasar in amonte de orasul Baia Sprie are o lungime de 11 km, cu o suprafata a bazinului de 
receptie  de  40 km2. 
Altitudinea izvorului raului Sasar este de 1000 m cu pante de 4,3%, iar la varsare altitudinea este de 
150m cu pante de maxim 2,7%. 
In bazinul hidrografic al raului Sasar, in amonte de orasul Baia Sprie, afluentii sunt reprezentati de 
paraul Mohos si Racos (afluenti de stanga) si paraul Limpedea (afluent de dreapta).  
Elementele hidrologice şi hidrografice:  
- Debit lunar minim anual 95% - r. Sasar : 0,6 mc/s; 
- Debit r. Sasar, amonte de Baia Sprie : 0,08 mc/s; 
- Debit mediu zilnic anual minim 95% - r. Sasar : 0,3 mc/s; 
- Debit mediu zilnic anual minim 97% - r. Sasar : 0,25 mc/s; 
- Debit mediu zilnic anual minim 95% - r.Sasar amonte de Baia Sprie:   0,15 mc/s; 
- Debit mediu zilnic anual minim 97% - r.Sasar amonte de Baia Sprie:   0,12 mc/s. 
 
Hidrogeologic, datorita inclinarii accentuate a pantelor reliefului, cea mai mare parte a apelor 
provenite din precipitatii se scurge pe versanti, fiind colectata de cursul de apa mentionat anterior, 
infiltratiile produse prin golurile rocilor fiind neglijabile. 
 
In zona sunt prezente cateva lacuri naturale: Lacul Albastru – surpare abatj Dealul Minei – bogata in 
sulfat de Cu – efecte teraputice ca urmare a efectelor industriale in zona si Lacuri artificiale : Lacul 
Bodi Mogosa – utilizat pentru procesele tehnologice EM Baia Sprie si agrement. 

 
� Geomorfologie 
Din punct de vedere al raionării geomorfologice, Baia Sprie face parte din: Ţinutul Carpaţilor 
Orientali, Subţinutul munţilor vulcanici, Districtul Oaş-Gutâi-Văratec (grupa de nord). Aceştia în 
unele locuri, au forma unor conuri nivelate, erodate, precum şi a unor nekuri. 
Munţii Gutâiului cuprind masivul care realizează altitudinea maximă 1443m (Vf. Gutâi), dar şi 
Creasta Cocoşului (1428m), Gutâiul Doamnei (1392m), Mogoşa sau Dealul Negru (1246m) legaţi  
între ei prin suprafeţe netede, situate la circa 1000m. 
 
Munţii Ignişului (1307m) sau Munţii Poienelor formează o înlănţuire armonioasă cu culmi sinuoase şi 
frecvent cu abrupturi de 100-200m, care induc schimbări în peisaj. 
Altitudinea în care se încadrează aceste păduri este cuprinsă între 200 m şi 1400 m, preponderent însă 
între 600-800 m. 
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Unitate de relief  predominantă este versantul, cu configuraţia ondulată şi mai rar, frământată. 
Tipul de staţiune majoritar este:  montan - premontan de făgete Pm (de productivitate mijlocie), brun 
acid cu mull edafic mijlociu, care ocupă 34% din suprafaţă. Cele mai reprezentative tipuri naturale de 
pădure sunt: Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) – 31%. 
S-au identificat 27 tipuri natural fundamentale de pădure a căror productivitate se suprapune peste 
bonitatea staţională (13% de productivitate superioară, 78% de productivitate mijlocie şi 9% de 
productivitate inferioară). De asemenea există 8 formaţii forestiere, din care cele mai răspândite sunt: 
făgete pure montane, făgete pure de dealuri, gorunete pure şi goruneto-făgete. 
 
� Geologia si metalogeneza zonei Baia Sprie 
Zona orasului Baia Sprie se incadreaza din punct de vedere geologic in zona sudica a lantului eruptiv 
neogen  Oas- Gutai -Tibles dispunandu-se într-o unitate structural - tectonica cu fundament cristalin si 
cuvertura paleogena ridicate, elevatia Seini – Baita - Chiuzbaia - Cavnic - Roata  în comparatie cu 
ariile de la Nord si Sud. Din corelatiile datelor geologice si geofizice s-a formulat ipoteza ca în 
subasmentul zonei sudice a ariei vulcanice Baia  Mare exista un pluton de natură  cuarţ - dioritică cu o 
grosime de 3 km alungit Est - Vest cu structuri vulcanice si subvulcanice ce se inscriu in zona actuala 
a plutonului. 
În cadrul perimetrului Baia Sprie pe baza datelor geologice şi geofizice se disting mai mult sau mai 
putin trei sectoare structurale orientate Est- Vest şi anume: 
1 - sectorul central, intre Dealul Minei si lacul  Body, care corespunde grabenului Baia Sprie-Suior şi 
reprezinta principala structura mineralizata din acest perimetru. 
2 - sectorul de la Nord de graben, caracterizat prin valori de maxim gravimetric ce reprezintă un 
domeniu cu o mai mare fragmentare a corpurilor intrusive cu un fundament mai ridicat.  
3 - sectorul de la Sud de graben, constituie o zonă depresionara de îngrosare a depozitelor molasei 
neogene, ce determină valori de minim gravimetric.  
 
Modelul structural - metalogenetic al zonei Baia Sprie - Suior presupune un graben orientat Est -Vest, 
extins pe 15 km lungime, delimitat de fracturi mineralizate in cadrul careia exista fracturi diagonale 
care sunt mineralizate la randul lor, bordat în special la Nord de arii favorabile localizarii unor 
intruziuni la diferite adancimi carora li se asociaza mineralizatii.  
 
Structura  geologica a zonei este constituita din formatiuni sedimentare de varsta eocena, sarmatiana, 
pannoniana si roci eruptive neogene. 
Formatiunile  sedimentare eocene  sunt cele mai vechi cunoscute in zona zacamintului si sunt 
reprezentate de argile rosii-visinii cu aspect vargat si argile cu blocuri de gresii angulare cu fauna 
saraca de foraminifere aglutinante. 
 
Sarmatianul este cunoscut din foraje fiind reprezentat de marne negre cu intercalatii de gresii cenusii 
cu asociatii de microfauna.  
Pannonianul este mai larg reprezentat atat la suprafata cat si in foraje si lucrari miniere si este 
reprezentat de gresii albicioase, marne  cenusii, marne negre  si nivele de vulcanogen sedimentar. Cu 
galeria transversala de la orizontul X  din putul orb nr. 5 a fost interceptata o intercalatie de carbune  
cu luciu sticlos si argile cenusii de cca. 1 metru grosime  
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Rocile eruptive  s-au format prin eruptiile din badenian de produse dacitice urmate in sarmatian de 
curgeri de lave andezitice piroxenice si de evenimentele vulcano-tectonice din pannonian. 
 
Principalele roci eruptive sunt: 
andezitele piroxenice cu hornblenda si cuart de Baia Sprie; 
andezitele cu piroxeni si amfiboli de Jereapan; 
andezitele piroxenice de Ciurca; 
riodacitele cu biotit de Danesti.  
Zacamantul Baia Sprie face parte din categoria zacamintelor filoniene de natura hidrotermala asociate 
magmatismului neogen. Mineralizatiile din cadrul zacamantului Baia Sprie sunt localizate in cadrul 
unei structuri de greaben.  
 
Grabenul Baia Sprie - Suior cu orientare Est -Vest, extins pe aproape 10 km lungime, constituie o 
unitate structurală cu un rol important in localizarea mineralizatiilor. Delimitarea grabenului se face 
de catre doua fracturi distantate la Vest cu 225 m, iar la Est cu 500m una de cealalta, de-a lungul 
carora s-au localizat mineralizatiile filoanelor Principal si Sudic. Pe fracturile din interiorul 
greabenului dispuse diagonal fata de cele doua fracturi majore orientate Est - Vest s-au pus în 
evidenta o serie de filoane diagonale. La Nord, grabenul este delimitat de o fracture majora de-a 
lungul careia este localizata mineralizatia cunoscuta drept filonul Principal, iar la Sud  o alta  fractura 
pe care este localizata mineralizatia mai modesta - filonul Sudic. 
 
� Resurse minerale si exploatarea acestora 
Zăcământul Baia Sprie este situat la 9 km est de Baia Mare, la periferia nord-vestică a localităţii cu 
acelaşi nume. Regiunea este formată din sedimente terţiare (paleogene, badeniene, sarmaţiene şi 
pliocene) în care sunt interstratificate produse vulcanice (tufuri, brecii şi lave). Sedimentarul aparţine 
Bazinului Baia Mare care este mărginit spre nord de Munţii Gutâi. Sedimentarul este străbătut de 
erupţii de andezite şi dacite. Mişcările tectonice din timpul Miocenului şi Pliocenului au creat linii de 
dislocaţie, majoritatea orientate vest-est.  
 
Informaţii asupra mineritul în regiune sunt cunoscute din anul 1141 când au fost colonizaţi saşi în 
vederea reactivării mineritului. Mineralizaţia de la Baia Sprie este menţionată într-o serie de lucrări 
care descriu mineralele întâlnite şi procesele de formare. Majoritatea acestor lucrări sunt citate de 
Zepharovich (1859,1873,1893); Tokody (1942); Manilici et al.(1965); Rădulescu & Dimitrescu 
(1966); Mureşan et al.(1990); Udubaşa et al.(1992).  
 
Zăcământul este situat în Dealul Minei (+729 m), pe contactele de nord şi de sud ale dyke-ului de 
andezit cu amfibol şi piroxen care străpunge sedimentarul pannonian. Mineralizaţia este depusă sub 
formă de filoane; cele mai importane sunt Filonul Principal şi Filonul Nou. 
 
Filonul Principal are aproximativ 2200 m lungime, 1-6 m grosime şi local se îngroaşă până la 10-20 
m. Apare la zi în Dealul Minei şi se continuă pe verticală pe cca.1000 m. Are orientarea N85°E şi 
căderea de 75-90° spre nord-vest. Cercetările actuale arată că mineralizaţia din Filonul Principal se 
continuă spre est pe câţiva kilometri. Filonul Principal se ramifică în mai multe ramuri, atât spre 
suprafaţă, cât şi în adâncime. Spre suprafaţă se cunosc 20 de ramuri în culcuş şi 15 ramuri în acoperiş. 
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In culcuşul Filonului Principal , Pálfy (1916) spune că s-a gasit un "stock" mineralizat cu pirit aurifer 
din care, în timp de 10 ani s-au scos cca. 5000 kg aur.  

Fig. Secţiune geologică prin 
zăcământul Baia Sprie (după 
Borcoş & Lang, 1973); 
1 Lave andezitice; 2 Dyke 
andezitic; 3 Pannonian; 4 
Filoane; 5 Orizonturi miniere; 6 
Foraj 
 
Filonul Nou este localizat pe 
contactul sudic al dyke-ului 
andezitic cu sedimentarul. La 
nivelele orizonturilor XI-XIV, 
pe lânga mineralizaţia filoniană, 
se dezvoltă o mineralizaţie cu 

caracter de volbură, situată în apropierea contactului nordic al dyke-ului andezitic.  
Mineralizaţia prezintă texturi masive, rubanate, brecioase şi concentrice. Pe verticală se deosebesc trei 
tipuri de mineralizaţie :  
• mineralizaţie auro-argentiferă, de la orizontul VII până la suprafaţă. Este aproape total exploatată.  
• mineralizaţie polimetalică (Pb, Zn, Cu), între orizonturile VII şi XI. Este parţial exploatată.  
• mineralizaţie predominant cupriferă, situată sub orizontul XI, în care Pb şi Zn apar subordonat. 
 
Determinările geotermometrice făcute pe cuarţ indică temperaturi de 180-305°C, care arată condiţii 
mezotermale cu trecere spre epitermale. Din zăcământul de la Baia Sprie sunt descrise 80 de 
minerale, dintre care 6 au fost descrise pentru prima dată în literatura mondială. 
1. Andorit - Krenner (1893)  
2. Dietrichit - Schrökinger (1878)  
3. Felsöbányit - Haidinger (1854)  
4. Klebelsbergit - Zsivny (1929)  
5. Szmikit - Schrökinger (1877)  
6. Semseyit - Krenner (1881)  
La acestea se adaugă monsmeditul, descoperit de Götz et al.(1963), descris de Manilici et al.(1965), 
care nu este încă complet definit şi zink-fauseritul, descris de Tokody (1942), care este o varietate de 
epsomit cu zinc şi mangan.  
 
În mineralizaţia polimetalică, cele mai frecvente asociaţii de minerale sunt:  

pirit - sfalerit - galenit - cuarţ ± calcit  
pirit - calcopirit - cuarţ  
galenit - calcopirit - cuarţ  
sfalerit - galenit - antimonit - cuarţ - calcit - barit  
sfalerit - galenit - pirit - calcopirit - tetraedrit - bournonit  
pirit - marcasit - cuarţ  
marcasit - antimonit - melnicovit - auripigment - cuarţ – rodocrozit  
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Asociaţiile mineralogice mai frecvente din mineralizaţia pirito-cupriferă sunt :  
pirit - calcopirit - cuarţ  
pirit - calcopirit - cuarţ - dolomit  
pirit - calcopirit - clorit - wolframit - scheelit - dolomit - cuarţ  
pirit - calcopirit - cuarţ - antimonit - barit  

    

 
 
3.1.2. Structura si utilizarea terenurilor 

 
Suprafata totala inclusa in limita administrativ teritoriala a orasului Baia Sprie este de 9.602 
ha.  
 
Structura terenurilor este prezentat in tabelul de mai jos (2005): 
Terenuri agricole,  
din care 

3.521 ha Terenuri ne_agricole, 
din care: 

6.081ha 

Teren arabil 525 ha Paduri 5.371 ha 

Pasuni 1.474 ha Cursuri de apa  45 ha 

Fanete  1.464 ha Drumuri, cf  138 ha 

Livezi 58 ha Curti, constructii  319 ha 
(Sursa info – Fisa statistica a localitatii – 
Directia Judeteana de Statistica Maramures) 

 Teren neproductiv 208 ha 

 
� Terenuri agricole 
Potentialul agricol al orasului Baia Sprie este este influentata de fertilitatea naturala scazuta a solului. 
In mod traditional, zona este cunoscuta ca o zona de tranzitie dintre zona predominant pomicola si de 
cultivare acerealelor de pe Valea Somesului (Seini – Baia Mare) spre zona cu agricultura tipica 
(sub)montana – orientata predominant spre cresterea animalelor si cultivarea cartofului, care 
caraterizeaza comunitatile de la poalele masivului Gutai. 
 
Evolutia in ultimii ani pe categorii de folosinta a terenurilor agricole a ramas practic neschimbata, asa 
cum arata datele prezentate mai jos : 
 2003 2004 2005 2006 
Suprafata agricola dupa modul de folosinta (ha) 3521 3521 3521 3518 
Suprafata arabila (ha) 525 525 525 523 
Suprafata livezi si pepiniere pomicole  58 58 58 58 
Suprafata vii si pepiniere viticole (ha) - - - 2 
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Suprafete pasuni (ha) 1474 1474 1474 1474 
Suprafete fanete (ha) 1464 1464 1464 1461 
       
Principalele culturi agricole si cantitatile care au fost obtinute si raportate in zona orasului sunt: 
Culturi si cantitati cultivate/ recoltate si raporate 2003 2004 2005 2006 
Suprafata cultivata cu grau si secara (ha) 70 - - - 
Productia totala de grau si secara (to) 126 - - - 
Suprafata cultivata cu porumb boabe (ha) 110 - - - 
Productia totala de porumb boabe (to) 220 - - - 
Suprafata cultivat cu cartofi (ha) 50 - - - 
Productia totala de grau si secara (to) 500 - - - 
Suprafata cultivat cu legume (ha) 20 - - - 
Productia totala de legume (to) 238 - - - 
Suprafata cultivat cu pomi fructiferi (ha) 58 - - - 
Productia totala de fructe (to) 87 - - - 
 
Evolutia productiei zootehnice, este prezentat in acelasi format: 

Septel si cantitatea de produse zootehnice  2003 2004 2005 2006 
Bovine – total (capete) 1718 - - - 
Bovine – in gospodariile populatiei (capete) 1716 - - - 
Porcine – total (capete) 1335 - - - 
Porcine – in gospodariile populatiei (capete) 1297 - - - 
Ovine – total (capete) 1070 - - - 
Ovine – in gospodariile populatiei (capete) 1070 - - - 
Productia de carne (sacrificari) – total (to gr.vie) 330 - - - 
Productia de lapte_vaca si bivolita – total (hl. fizic)  25264 - - - 
Productia de lina (kg. fizic) 2100 - - - 
Pasari – total (capete) 13800 - - - 
Pasari – in gospodariile populatiei (capete) 13800 - - - 
Productia de oua (mii buc.) 1317 - - - 
  (Sursa info – Fisa statistica a localitatii – Directia Judeteana de Statistica Maramures) 
 
Aceste date coroborate cu suprafetele agricole, arata un potential semnificativ in domeniul cresterii 
animalelor mai ales in comunitatile cu profil rural cu orientare deosebita inspre localitatea 
submontana Chiuzbaia.   
 
Ca sub_domeniu ale economiei locale, agricultura este caracterizata de tendinte involutive a 
populatiei implicate in sector (schimbari structural ale ocuparii populatiei – activitatea Agricola 
ramane un apanaj a populatiei traditionaliste, varstnice), si a restrangerii zonelor agricole datorita 
“urbanizarii” localitatii (extinderea zonelor rezidentiale). 
  
Posibilitatile de dezvoltare a sectorului agricol, se manifesta: a) la nivelul microfermelor integrate in 
zona Nordica (care completeaza veniturile obtinute din activitati agricole cu alte servicii/ produse de 
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tip touristic, mici ateliere mestaesugaresti, etc). b) dezvoltarea unor microferme (semi)intensive in 
zonele societatii “galbene” la sud de DN 18 (Zona Baia Sprie_spre Cavnic, Tauti de Sus, Satu Nou de 
Sus), aceste investitii insa pot fi mai scumpe datorita costurilor de mediu pe care le implica. 
   
� Terenuri silvice4 
Datorita potentialului natural important al orasului Baia Sprie, majoritar cantonat in zonele 
silvice, acest subcapitol beneficiaza de o analiza detaliata, prezentata in continuare: 
 
Localizare zone silvice 
Suprafetele silvice de pe teritoriul Oraşului Baia Sprie sunt situate în nordul ţării, pe versantul sudic al 
lanţului muntos vulcanic Igniş-Gutâi, în bazinul superior al râului Săsar - afluent de dreapta al râului 
Someş, în bazinul văii Chiuzbaia şi în bazinul văii Şuior şi au următoarele hotare şi vecinătăţi: 
7. la Nord se delimitează de alte păduri administrate de Ocolul Silvic Mara prin Culmea Gutinului, 

Culmea Paltinu şi apoi prin Culmea Iezerele; 

- la Sud se delimitează de pădurile din zona administrativă a Comunei Şişeşti şi Comunei 
Dumbrăviţa prin Culmea Mogoşa şi apoi prin DN 18 Baia Mare-Sighet; 

- la Est se delimitează de pădurile din zona administrată de Oraşul Cavnic prin Culmea Mogoşa; 
- la Vest se delimitează de pădurile din zona administrată de Municipiul Baia Mare prin Culmea 

Jidoaia şi Culmea Bulatului.   
 
Tipul de staţiune şi de pădure 
Tipul de staţiune majoritar este – Montan-premontan de făgete Pm (de productivitate mijlocie), brun 
acid cu mull edafic mijlociu, care ocupă 34% din suprafaţă. Cele mai reprezentative tipuri naturale de 
pădure sunt: Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) – 31%. 
S-au identificat 27 tipuri natural fundamentale de pădure a căror productivitate se suprapune peste 
bonitatea staţională (13% de productivitate superioară, 78% de productivitate mijlocie şi 9% de 
productivitate inferioară). De asemenea există 8 formaţii forestiere, din care cele mai răspândite sunt: 
făgete pure montane, făgete pure de dealuri, gorunete pure şi goruneto-făgete. 
 
Fondul forestier 
Ocolul Silvic Baia Sprie administreaza, in suprafata totala de 10599 ha, padurile de pe versantii sudici 
si vestici ai muntilor Gutai si Ignis, din depresiunea Baia-Mare, bazinele superioare ale raurilor Sasar 
si Cavnic, pana pe malul drept al raului Lapus, din chei pana in localitatea Catalina. Din suprafata 
totala, 4000 ha sunt restituite fostilor proprietari, astfel: aproximativ 500 ha persoanelor fizice, alte 
500 ha composesoratelor si parohiilor, 3000 ha comunelor si oraselor.  
 
Compozitia padurilor este: 58.0% fag, 12.5% rasinoase, 14.9% quercinee, 14.6% alte specii de 
foioase (paltin, frasin, cires, carpen, mesteacan, anin). Ocolul Silvic Baia-Sprie este impartit in 3 
districte (Baia-Sprie, Cavnic si Dumbravita) cu 18 padurari si cu muncitorii folositi la lucrarile 
specifice. Puietii necesari pentru impaduriri sunt produsi in 13 pepiniere cantonale avand o suprafata 
totala de 91 ari.  

                                                 
4 Sursa info – RomSilva Maramures 
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Pe raza districtului III Dumbravita se afla blocul de plantaje Carbunar cu suprafata de 38 ha, din care 
20 ha molid, 10 ha brad, 5 ha larice, 1 ha castan comestibil, 1 ha nuc si 1 ha cultura comparativa de 
fag, infintata de regretatul prof.dr.ing. Valeriu Enescu, avand 27 proveniente din Europa si 1 
autohtona.  
 
In cadrul atelierului de fructe de padure si ciuperci, avand o capacitate de depozitare de 60 tone la o 
temperatura de -32oC, se valorifica fructele de padure achizitionate de pe raza a 10 ocoale silvice. In 
anul 2002 s-au exportat 400 t fructe de padure in Olanda, Spania si Germania.  
 
In districtele I Baia-Sprie si II Cavnic, la obarBaia Sprie vailor Suior si Dochii, s-a produs un mare 
dezechilibru ecologic datorat exploatarilor miniere. Incepand cu anul 1993 in aceasta zona se fac 
lucrari de corectare a torentilor prin amplasarea de baraje si praguri de beton, gabioane, casoaie, 
cleionaje, si lucrari de reconstructie ecologica prin impadurirea rerenului cu puieti crescuti in 
recipienti de polietilena, pe terase sustinute de gardulete de coasta.  
 
Din padurile Ocolului Silvic Baia-Sprie 50% au rol de protectie deosebita, fiind afectate de poluare in 
zonele localitatilor Baia-Sprie si Tautii de Sus. O parte sunt paduri pe terenuri cu panta mare, cu rol 
antierozional, in zona Creasta Cocosului si Varful Gutai. Si, nu in ultimul rand, paduri din zone 
turistice intens frecventate (Mogosa, Suior, Gutai, Bargau, Remecioara) si paduri rezervatii si 
monumente ale naturii (Lacul Albastru, Creasta Cocosului, Cheile Lapusului).  
 
Ocolul Silvic Baia-Sprie administrează, în districtul I Baia Sprie o suprafaţă de 5371 ha de pădure de 
pe versanţii sudici şi vestici ai munţilor Gutâi şi Igniş, din depresiunea Baia-Mare, în bazinul superior 
al râului Săsar. In păduri predomină fagul (>50%), răşinoasele şi alte specii de foioase (paltin, frasin, 
cireş, carpen, mesteacăn, anin). La izvorul văilor Şuior şi Dochii s-a produs un mare dezechilibru 
ecologic datorat exploatărilor miniere. Incepând cu anul 1993, în aceasta zonă se fac lucrări de 
corectare a torenţilor prin amplasarea de baraje şi praguri de beton, gabioane şi lucrări de 
reconstrucţie ecologică prin împădurirea terenului cu puieţi, pe terase susţinute de gărduleţe de coastă. 
Din aceste păduri, 50% au rol de protecţie deosebită, fiind afectate de poluare în zonele localităţilor 
Baia-Sprie şi Tăuţii de Sus. O parte sunt păduri pe terenuri cu pantă mare, cu rol antierozional, alte 
păduri sunt în zone turistice intens frecventate şi în arii naturale protejate (Lacul Albastru). 
 
Pâna în anul 1990 toate pădurile au aparţinut Statului Român, care a preluat abuziv în timpul 
regimului comunist toate pădurile, chiar şi pe cele izolate cu o suprafaţă mai mare de 25 ari. 
După apariţia celor trei legi importante, referitoare la fondul funciar (Legea 18/1991, Legea 1/2000 şi 
Legea 247/2007) acestea s-au retrocedat la propietarii de drept. La data actuală situaţia propietarilor 
de pădure în Oraşul Baia Sprie se structurează astfel în ordine descrescătoare: 
 

Propietar 
Unitatea de producţie (bazinetul) 
unde se află pădurea 

Ha 

Primăria Baia Sprie 
Baia Sprie 
Şuior 
Păşuni împădurite 

1557,0 
531,8 
251,6 
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Propietar 
Unitatea de producţie (bazinetul) 
unde se află pădurea 

Ha 

Total  2340,4 

Statul Român 
Chiuzbaia 
Şuior 

1181,1 
926,7 

Total  2107,8 
Primăria Dumbrăviţa Chiuzbaia 235,8 
Composesorat Chiuzbaia Chiuzbaia 206,3 

Primăria Şişeşti 
Chiuzbaia 
Şuior 

171,7 
33,2 

Total  204,9 
Composesorat Tăuţii de Sus Chiuzbaia 41,0 
Alti propietari persoane 
juridice şi fizice ce nu depăşesc 
10 Ha/proprietar 

Chiuzbaia 
Şuior 
Dumbrăviţa 

33,0 
11,5 
7,8 

Total  52,3 
Total general  5188,5 

  
Suprafaţa totală administrată de Oraşul Baia Sprie este de 9602,0 ha, deci pădurile reprezintă 54 % 
din suprafaţă, depăşind proporţia judeţeană, naţională şi europeană la acest capitol. 
 Administrarea acestor păduri se face conform legii (Codul Silvic – Lege 26/1996) de către 
Ocolul Silvic Baia Sprie din cadrul Direcţiei Silvice Baia Mare şi a RNP-Romsilva, pe bază de 
contracte de administrare şi pază, preţul pazei fiind de 10 Euro/an/ha fără TVA, iar pentru celelalte 
lucrări silvice şi pentru materialul săditor, în cadrul contractului de administrare, se fac devize de 
cheltuieli separate pe care le agreează ambele părţi semnatare. 
 Administrarea şi conducerea pădurilor se realizează în regim silvic, după prevederile 
amenajamentului - planul de management al pădurilor - care se actualizează o dată la 10 ani pe fiecare 
propietar de pădure în parte. Amenajamentul reprezintă o lucrare multidisciplinară ce cuprinde un 
sistem de măsuri pentru organizarea şi conducerea unei păduri spre starea cea mai corespunzătoare 
funcţiilor multiple ecologice, economice şi sociale pe care le îndeplineşte.  
Toţi proprietarii de pădure au amenjamentul actualizat, cu mici excepţii, cum ar fi Composesoratul 
Tăuţii de Sus şi o parte a persoanele fizice.   
 
Compoziţia 
În compoziţia de ansamblu a arboretului predomină fagul 70%, alături de care mai participă molidul 
6%, gorunul şi stejarul 8%, carpen 6%, mesteacăn 2%, castan comestibil 1%, diverse tari 3%, diverse 
răşinoase 3%, diverse moi 1%. 
Pe terasele umede ale râului Săsar se întâlnesc stejărete în trupuri izolate, pentru ca pe piemonturi, 
coline şi dealuri să predomine gorunetele, care treptat, pe măsura urcuşului, lasă locul pădurilor de 
fag. Acestea sunt cele mai întinse ca suprafaţă, ajungând spre culmile munţilor la Gutâiul Mare (1443 
m ) ori Creasta Cocoşului (1438 m) şi Igniş (1307 m), acolo unde în alte regiuni ale ţării, cu climat 
mai continental, vegetează falnice păduri de răşinoase. 
 Vegetaţia forestieră este o realitate de lungă durată a zonei, care a asigurat şi trebuie să 
asigure dezvoltarea economică, sănătatea, civilizaţia şi cultura populaţiei din zonă. 
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Clase de vârstă  
Categoriile de vârste apropiate sunt cunoscute sub numele de clase de vârstă. În funcţie de 
provenienţa arborilor şi de tratamentele care se aplică, arboretele sunt grupate în clase de vârstă de 20 
de ani. Sunt notate de la I-VI în cazul pădurilor din Baia Sprie şi prin amenajarea pădurilor se 
urmăreste normalizarea claselor de vârstă pentru se ajunge la recoltarea pe decenii a masei lemnoase 
cât mai uniform. Structura arboretelor pe clase de vârstă este destul de echilibrată. 
 
Clase de producţie 
În funcţie de condiţiile fitoclimatice ale zonei, a tipului de staţiune şi pădure, diversele specii au 
productivităţi variabile, arboretele clasându-se în diverse clase de producţie de la 1 la 5, cea mai bună 
clasă de producţie fiind clasa 1. Pădurile din zona Baia Sprie se încadrează in clasa medie a 3-a de 
producţie. Ea s-a ameliorat faţă de trecut datorită înlocuirii treptate a unor suprafeţe destul de mari de 
arborete slab productive. 
Această ameliorare va continua şi în etapele următoare, iar în viitor va ajunge la clasa de producţie a 
2-a. 
 
Tratamentul 
Tratamentele fixate reprezintă principalele căi prin care arboretele pot fi dirijate spre structura optimă. 
Astfel s-au stabilit următoarele tratamente: tăieri progresive, tăieri succesive, tăieri rase în parchete 
mici (refacere-substituire). 
 
Exploatabilitatea 
Exploatabilitatea (calitatea de a fi recoltabil, atribuită unui arboret în raport cu obiectivele social-
economice sau ecologice urmărite) adoptată este cea tehnică, pentru arboretele din grupa a II-a 
funcţională în care s-a reglementat procesul de producţie, adică la 110 până la 120 de ani. 
La cele cu funcţii speciale de protecţie nu s-au stabilit vârste ale exploatabilităţii urmând să fie 
gospodărite în regim natural sau prin lucrări de conservare, exploatabilitatea de protecţie fiind 
apropiată de cea fizică.  
 
Ciclul 
Ciclul, exprimat în ani, constituie criteriul de bază pentru reglementarea producţiei în unităţi de 
gospodărire de codru regulat. La pădurile din această zonă a fost adoptat un ciclu de viaţă de 120 de 
ani. 
 
Funcţiile pădurii 
 Grupe funcţionale – funcţiile pădurii 
Pentru arboretele în studiu se preconizează următoarele obiective generale: 
- producerea de lemn în cantităţi şi dimensiuni cât mai mari din care să rezulte o gamă variată de 

sortimente industriale (furnir de derulaj, cherestea, lemn de construcţii, celuloză, etc.) în funcţie 
de potenţialul staţiunilor şi structura pădurilor; 

- asigurarea unor servicii de protecţie pe care le oferă pădurea. 
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Potrivit obiectivelor enumerate mai sus, amenajamentele au atribuit, pădurilor din zona Baia Sprie, 
următoarele funcţii: 
- păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care se reglementează procesul de producţie, în 

care rol prioritar este ţelul de protecţie concomitent cu obţinerea unor sortimente valoroase de 
lemn, aceste păduri ocupă 41% din suprafaţa împădurită şi sunt încadrate în grupa I funcţională; 

- păduri cu funcţii de producţie şi protecţie din care se recoltează lemn , în care rol prioritar este de 
a produce lemn de diferite sortimente, dar şi de protecţie, aceste păduri ocupă 59% din suprafaţă 
şi sunt încadrate în grupa II funcţională.  

- subunităţi de producţie sau de protecţie constituite 
Pentru gospodărirea diferenţiată a fondului forestier şi reglementarea procesului de producţie, s-au 
constituit următoarele subunităţi de gospodărire: 
- S.U.P.”A” – codru regulat, sortimente obişnuite, reprezentând 74% din suprafaţa totală a pădurii.  

Pe aceste suprafeţe s-a adoptat ciclul de 120 de ani şi s-au propus tăieri în cadrul tratamentelor 
progresive şi succesive. Aceste păduri fac parte din grupa I şi II funcţională. 

- S.U.P.”M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită, reprezentând 26%. din suprafaţa 
totală a pădurii.  Pe aceste suprafeţe s-au propus numai tăieri de coservare şi de igienă, aceste 
păduri făcând parte din grupa I funcţională. 

 
Potenţialul pădurii 
 Posibilitatea 
Posibilitatea este un indicator important care se stabileşte prin amenajament şi ne arată căt lemn se 
poate extrage anual din pădure pe cele patru categorii de tăieri: produse principale din păduri ajunse 
la exploatabilitate (executându-se diferite tratamente), produse secundare din păduri tinere până în 60 
de ani unde trebuie făcute lucrări de îngrijire, tăieri de conservare ce se realizează în unităţile de 
gospodărire S.U.P.”M” şi tăieri de igienă ce nu trebuie să depăşească 1 mc/an/ha. 
Posibilitatea adoptată asigură echilibrul recoltelor de masă lemnoasă din produse principale la nivel 
de fiecare propietar pentru următorii 60 de ani (inregistrând creşteri semnificative după trecerea a 20 
de ani) şi este în concordanţă cu exigenţele silviculturale referitoare la regenerarea, îmbunătăţirea 
funcţiilor de protecţie şi ameliorare ecologică a arboretelor. De asemenea posibilitatea are o valoare 
mai mică decât creşterile calculate în arborete. 
În cazul pădurilor din raza Oraşului Baia Sprie posibilitatea actuală este de aproximativ 15.240 
mc/an/suprafaţa totală (2,94 mc/an/ha) şi se împarte în funcţie de tăieri astfel: 8.382 mc la produse 
principale, 3.048 mc produse secundare, 2.134 mc produse din tăieri de conservare şi 1.676 mc pentru 
tăieri de igienă. 
În cea ce priveşte posibilitatea pe specii aceasta se poate corela cu compoziţia arboretelor, deci  
10.668 mc se va recolta fag (apoximativ 70%), urmat de stejari, răşinoase, carpen şi de alte specii - 
aflate în proporţie redusă în cuprinsul arboretelor. 
 
 Accesibilitatea fondului forestier 
În tabelul următor sunt prezentate drumurile care deservesc suprafaţa pădurilor din zona administrată 
de Oraşul Baia Sprie, precum şi cele necesare a se construi: 
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Denumirea drumului Lungime
-km 

Felul 
drumului 

DN Baia Mare-Sighetu M. 23,2 Asfaltat 
DJ Baia Mare-Cavnic 1,0 Asfaltat 
Drum industrial Şuior 6,7 Beton şi pavaj 
Valea Jlipului 1,7 Piatră 
Lacul Bodi – V. Ţiganului 2,5 Piatră 
Pr. Prihodu 0,8 Piatră 
Pr. Măgura 1,7 Piatră 
V. Borcutului 1,1 Piatră 
V. Şeităuţa 3,5 Piatră 
V. Limpedea 7,2 Piatră 
DC Baia Sprie-Chiuzbaia 5,6 Betonat şi piatră 
Total la suprafaţa desevită de 
5188,5 ha 

55,0  

  
Densitatea actuală a instalaţiilor de transport este de 10,6 ml/ha, dar se va completa cu un nou drum 
de coastă (la care a demarat proiectul de execuţie) de 1,8 km, astfel încât densitatea se va mări la 11 
ml/ha şi ce este mai important că se va accesibiliza cu acest drum o parte din volumul ce trebuie 
extras în acest deceniu, care este blocat în acest moment (este vorba despre arboretele dintre Valea 
Borcutului şi Valea Firiza care actualmente sunt inaccesibile datorită păşunilor particulare aflate pe 
clina sudică a culmii de la Tăuţii de Sus). 
 

Zona cu păduri ce se 
compară cu zona 

pădurilor din Baia Sprie 

Densitatea actuală a 
instalaţiilor de 

transport din pădure 
în ml/ha 

Densitatea actuală a 
instalaţiilor de transport din 
pădurile din Baia Sprie în 

ml/ha 

Diferenţe 

Jud. Maramureş 6,0 10,6 -4,6 
România 5,0 10,6 -5,6 
U.E. 12,0 10,6 1,4 
 
Comparând densitatea actuală cu cele de pe judeţ, ţară, U.E., observăm că la nivel naţional suntem 
peste medie şi ne apropiem de media europeană. Aceasta se datorează faptului că zona Baia Sprie nu 
deţine un relief extrem de accidentat şi de asemenea faptului că activitatea de gospodărire a pădurii 
este una tradiţională şi cu istoric destul de îndelungat. 
Accesibilitatea medie în funcţie de distanţele de colectare a lemnului cu utilajele este cuprinsă între 
301-600 m. 
 
 Regenerare 
Arboretele din Baia Sprie prezintă o vitalitate normală în proporţie de 89% şi datorită aplicării 
tratamentelor ce promovează regenerarea naturală pădurea se regenerează foarte bine natural, mai ales 
fagul, care este şi preponderent. Se mai fac completări de O.S. Baia Sprie, aducând specii de valoare 
în compoziţiile cu regenerare naturală, acolo unde sunt porţiuni fără regenerare. 
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Tot O.S. Baia Sprie are o pepinieră, Pepiniera Borcut de 0,5 ha unde produce aceşti puieţi şi în două 
solarii.  
 
 Produse accesorii 
Produsele accesorii ale padurii reprezinta acumulari cantitative incluse ecosistemuli, în zona Baia 
Sprie posibilitatea anuala fiind urmatoarea: afine 18 tone, mure 17 tone, castane 2 tone, zmeura 1 
tona, ciuperci comestibile 6 tone, plante medicinale 1 tona, merisor 1 tona. Ocolul Silvic Baia Sprie 
are în dotare spaţii de depozitare şi de pregătire a fructelor congelate pentru export sau intern (tuneluri 
de frig, capacitate de 40 tone), unde se achiziţionează fructele din zona Baia Sprie şi nu numai. 

Nr 
crt  

District 
forestier 

Specii 
Potential        

(kg) 

Recolta 
medie intre 
2001-2003 

(kg) 

Recolta 
medie intre 
2001-2003 

(%) 

Pret de 
achizitie 

(ROL/kg)  

Venituri din 
achizitie 
(ROL) 

Pret de 
vinzare 
(€/kg) 

Total 
venituri  

(€) 

Afine      23,000        12,000 52        20,000 240,000,000 1.15 13,800

Mure        5,000          3,000 60        15,000 45,000,000 0.9 2,7001 
Baia 
Sprie 

Fragute      25,000        16,000 64        10,000 160,000,000 0.5 8,000

Total general     53,000        31,000 58,66  445,000,000 24,500

 
 Vânătoare 
Fondurile de vânătoare de pe raza Oraşului Baia Sprie sunt concesionate la AGVPS Maramureş şi 
includ ca specii de interes cinegetic următoarele: cerb, căprior, lup, vulpe, mistreţ, iepuri, etc. 
3.1.3. Potentialul de vinatoare in zona 

 

Nr 
crt 

Zona de 
vinatoare 

Suprafata      
-ha- 

 Administrat
or 

Specii 
Efective in 
primavara 
2004 - buc 

Extras 
rates on hunting 

period 
2004-2007 /buc 

Cerb 35 0
Caprioara 45 3

Porci mistreti 70 14
1 

21_Baia Sprie-
Gutin 

18.039 AJVPS MM 

Ursi 5 0
 
 Analiza economică 
Preţul mediu de pornire la licitaţie, a masei lemnoase pe picior, în pădurile din Baia Sprie este de 
55,80 lei/mc, iar exploatarea medie în aceste zone cu prestatorii de servicii este de 38,00 lei/mc. În 
condiţiile când din depozit se valorifică la licitaţie, la lemnul de lucru fag se obţine o medie de 155,00 
lei/mc; la molid 190,00 lei/mc şi la stejari 300,00 lei/mc şi la lemnul de foc pentru populaţie se obţine 
81,00 lei/mc. Toate valorile nu conţin TVA. 
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3.1.4. Calitatea mediului inconjurator: 
 
Daca pina acum citiva ani problema mediului era una inexistenta, reglementarile si cerintele s-au 
schimbat dramatic iar Baia Sprie, la fel ca si alte orase din tara, trebuie sa infrunte situatia.  
 
Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Maramures (PLAM), parte integranta din strategia 
managementului de mediu în judet, pune în discutie cele mai severe amenintari de mediu la nivel 
local, urmarind corelarea corespunzatoare a dezvoltarii economice cu aspectele de protectie a 
mediului, ceea ce reprezinta de fapt notiunea de dezvoltare durabila. APM Maramures promoveaza 
continuu realizarea obiectivelor prioritare pentru mediu si dezvoltare durabila, cuprinse în PLAM, in 
contextul aplicarii strategiei locale pentru mediu si dezvoltare durabila cuprinsa în Agenda Locala 21 
si în conformitate cu obiectivele Strategiei Nationale pentru Protectia Mediului, ale Strategiei 
Nationale pentru Dezvoltare Durabila, ale Programului National de Aderare la Uniunea Europeana, 
ale politicilor regionale de mediu si ale Planurilor de dezvoltare regionala. 

� Caracteristici generale ale mediului in Maramures 
Axul central al politicilor de mediu il constituie asigurarea unui mediu curat pentru sanatatea 
locuitorilor, intreruperea cercului vicios al saraciei si deteriorarii mediului, asigurarea unei creseri 
economice regenerative si inovative, spre binele generatiilor actuale si viitoare, si armonizarea 
legislatiei specifice de mediu cu cea a Uniunii Europene. Ocrotirea mediului reprezinta o componenta 
de baza a dezvoltarii durabile, relatia dintre acestea fiind bi-univoca.  
 
Vasta problematica a protectiei mediului in contextul dezvoltarii durabile se concretizeaza pe 
combaterea fenomenelor de poluare inerente unor activitati umane in stadiul actual, prevenirea 
deteriorarilor posibile, asimilarea, adaptarea si aplicarea cerintelor de mediu pentru integrarea in 
Uniunea Europeana, realizarea unor proiecte judetene, regionale pentru protejarea biodiversitatii si a 
zonelor umede, monitorizarea calitatii apelor si a starii padurilor, a efectelor fenomenelor ecologice 
de anvergura  globala, solutionarea unor probleme acute cum sunt cele ale diminuarii si valorificarii 
deseurilor si ecologizarii agriculturii, promovarea tehnologiilor curate, transformarea asezarilor 
umane in localitati durabile.  
  
Ca si in alte judete, calitatea factorilor de mediu este afectata de aproape toate activitatile economice, 
precum si de poluarea transfrontiera. Din datele privind calitatea factorilor de mediu obtinute din 
reteaua de monitorizare apartinand Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, rezulta o usoara 
imbunatatire a calitatii mediului datorata diminuarii activitatilor economice si programelor de 
retehnologizare si modernizare realizate la nivelul unor unitati industriale, precum si activitatilor 
intreprinse de Agentia pentru Protectia Mediului si Garda de Mediu (cresterea numarului de inspectii 
la agentii economici a caror activitate produce impact asupra calitatii mediului).  
 
� Surse de poluare 
Principalele surse de poluare a apelor sunt industria miniera, metalurgia neferoasa si aglomerarile 
urbane.   
 
Industria minieră este reprezentată în oraşul Baia Sprie de Mina Şuior si Mina Baia Sprie (inclusiv 
Uzina de Preparare Baia Sprie), Uzina de Preparare Flotaţia Centrală. In zona minelor se găsesc halde 
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de steril de mină, iar uzinele de preparare au fost deservite de iazurile de decantare Tăuţii de Sus, 
Baia Sprie şi Iazul Central al U.P Flotaţia. In cadrul negocierilor privind aderarea României la 
Uniunea Europeană, România s-a angajat ca de la 1 ianuarie 2007 să sisteze activitatea de depozitare 
pe actualele iazuri de decantare deoarece acestea nu răspund cerinţelor de mediu, astfel încât începând 
cu această dată şi unităţile miniere de pe raza oraşului Baia Sprie şi-au încetat activitatea. 
 
Principala activitate industrială a fost, în decursul timpului, mineritul, respectiv extracţia minereurilor 
complexe neferoase şi concentrarea lor prin flotaţie. Deşi Uzina de preparare Baia Sprie nu mai 
funcţionează din anul 2007, iar Mina Baia Sprie, Mina Herja, Mina Şuior şi Uzina de Preparare 
Flotaţia Centrală şi-au încetat activitatea la 1 ianuarie 2007, impactul acestora asupra mediului 
rămâne încă semnificativ prin apele de mină de la Mina Herja, Mina Şuior şi Mina Baia Sprie şi 
exfiltraţiile din cele două iazuri de decantare, respectiv praful de steril antrenat de vânt de pe iazul 
Tăuţii de Sus al Uzinei de preparare Baia Sprie şi Iazul Central al Uzinei de preparare Flotaţia 
Centrală, care poluează toţi factorii de mediu. 
 
Depozitarea sterilelor pe Iazul Central (50,0 ha) s-a făcut începând cu anul 1962 şi a fost sistată în 
anul 1974. Din anul 1974 iazul este în conservare. Iazul Central este o construcţie supraterană, 
amplasată direct pe sol, fără măsuri speciale de impermeabilizare, singura etanşare faţă de sol fiind 
cea oferită de straturile naturale de sol mai puţin permeabile, din clasa argiluvisoluri, aflate la 
suprafaţa terenului. În partea de est a Iazului Central se găseşte Iazul Tăuţii de Sus (48,7 ha), iaz pe 
care în perioada 1962 – 2007 s-au depozitat sterile provenite din activitatea Uzinei de Preparare Baia 
Sprie. Evacuarea apelor pluviale acumulate pe suprafaţa acestor iazuri se face direct în pârâul Racoş 
fără nicio tratare prealabilă. Sterilul depozitat pe Iazul Central este preluat şi va fi procesat de către 
S.C. ROMALTYN MINING S.R.L. Baia Mare, în vederea extragerii metalelor preţioase (aur şi 
argint). 
 
� Aer – atmosfera 
Nu există date concrete rezultate din măsurători privind calitatea aerului ambiental în oraşul Baia 
Sprie. 
Conform evaluării calităţii aerului pentru anul 2007, realizată pe baza inventarelor de emisii locale şi 
a datelor meteorologice, utilizând modele matematice pentru dispersia in Baia Sprie a poluanţilor 
emişi în atmosferă (aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 351/2007) 
în zona oraşului Baia Sprie, concentraţiile de dioxid de sulf, pulberi în suspensie PM10 şi plumb 
depăşesc valorile limită legale. Calitatea aerului este posibil să fie afectată ca urmare a transportului 
poluanţilor emişi de industria metalurgică a plumbului din Baia Mare. 
 
� Soluri 
Calitatea solului este afectată atât de surse antropice cât şi de cauze naturale. 
Majoritatea claselor de soluri din arealul oraşului Baia Sprie sunt puternic acide, urmare a acţiunii 
poluanţilor din atmosferă în timp îndelungat, îndeosebi dioxid de sulf şi metale grele. Conform 
datelor publice ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, solul este poluat cu metale grele, 
valori peste limita admisă fiind înregistrate în general la plumb, cadmiu şi peste limita de alertă la 
cupru şi zinc, ca urmare a poluării atmosferice cu sursa în zona Baia Mare, precum şi a activităţilor de 
extracţie şi preparare a minereurilor neferoase, inclusiv a impactului iazurilor de decantare datorat 
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exfiltraţiilor şi infiltraţiilor necontrolate şi a împrăştierii sterilului de către vânt. Pe de altă parte, 
nordul României posedă, pe un aliniament orientat est-vest, un teritoriu însumând zeci de milioane de 
tone de minereuri complexe, de sulfuri cu conţinut de plumb, zinc, cupru, şi metale preţioase, din care 
face parte si zona oraşului Baia Sprie.  
 
Din punct de vedere geologic predomină în regiune rocile sedimentare marine din perioada terţiară, 
cu incluziuni vulcanice de piroclastite din munţii Gutâiului. 
 
Din punct de vedere pedologic in zona predomina solurile podzolice. Sunt identificate soluri 
pseudogleice si aluviale specifice paleoteraselor si depunerilor sedimentare ale vailor tributare râului 
Sasar, precum si solurile brune eumezobazice si solurile montane acide specifice zonei forestiere si 
pasunilor. 
In zona forestieră  predomină solurile din clasa cambisoluri 76% şi anume: solul brun eumezobazic 
tipic, molic 48%, brun acid tipic şi litic 28%. 
 
Caracteristicile si situatia degradarii solului la nivel administrativ al orasului Baia Sprie sunt 
prezentate in tabelul de mai jos: 

Din care: 
Apa  

Vint 
Eroziune  Alunecari 

de teren  
Mlastini  Zona sarata  Locatie 

Total 
teren 
agricol  

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Baia  Sprie 3.522 0 0 500 14 0 0 70 2 0 0 
(Sursa info – OSPA Maramures) 

 

Dupa cum se vede din tabelul de mai sus, o mare parte din teren este afectata erodarii datorita 
continuei exploatari a padurilor si neglijentei in a impaduri zonele defrisate, fapt ce va afecta pe 
viitor, daca nu se iau masuri suficiente, si aceasta bogata resursa locala.  

 
� Calitatea apelor de suprafata si subterane 
Oraşul Baia Sprie are o bogată reţea hidrografică, formată din bazinul superior al râului 
Săsar, cu afluenţii principali valea Chiuzbaia şi valea Şuior, cu numeroşii lor afluenţi.  
 
Din punct de vedere al poziţiei geografice, oraşul Baia Sprie se află în bazinul hidrografic Someş, 
fiind străbătut de la est spre vest de râul Săsar, afluent al Lăpuşului, care se varsă în Someş. La ieşirea 
din oraşul Baia Sprie şi intrarea în localitatea Tăuţii de Sus, râul Săsar primeşte ca afluent pe dreapta, 
valea Chiuzbăii. In aval de Uzina de Preparare, râul Săsar primeşte pe dreapta ape de mină neepurate 
provenite de la Mina Baia Sprie, prin valea cunoscută sub numele de Valea Minei, iar în zona 
izvorului său se varsă şi ape de la Mina Şuior. 
 
Alimentarea cu apa potabila a orasului se face prin captarea a 4 surse subterane (Trei Izvoare, Mohos, 
Ciontolan si Ceapa) si trei surse de suprafata (Borzas, Stânisoara si Limpedea), capacitatea acestor 
surse fiind de 32 l/s. 
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Problema poluării râului Săsar este foarte bine cunoscută în zonă şi se datorează prezenţei metalelor 
grele (plumb, cadmiu, cupru, zinc, mangan) ca urmare a deversării de zeci şi chiar sute de ani a apelor 
de mină şi a apelor uzate din flotaţie, insuficient sau chiar deloc epurate. 
 
Trebuie menţionat în acest context că datorită fondului natural bogat în minerale metalifere, râul 
Săsar prezintă încă la izvor depăşiri ale valorilor admise privind concentraţia zincului şi manganului. 
 
Valea Chiuzbaia, afluent de dreapta a râului Săsar, este un curs de apă relativ curat, deşi datorită 
activităţilor tradiţionale de spălare a covoarelor si cergilor în “vâltori” amplasate pe cursul de apă, în 
care se folosesc detergenţi pentru spălare, se poate estima o uşoară poluare cu agenţi tensioactivi, care 
deşi în majoritate sunt biodegradabili, pot dăuna local şi pentru scurtă durată de timp sistemelor 
biologice acvatice. 
 
Pe raza localităţii există 3 lacuri: Lacul Bodi - unul de agrement şi unul pentru pescuit şi Lacul 
Albastru. Sunt cunoscute în zonă şi două surse de izvoare minerale unul în zona Borcut-Baia Sprie şi 
unul în Chiuzbaia. 
 
In partea de est a oraşului Baia Sprie, in zona drumului către Mina Baia Sprie, Valea Minei se varsă 
în râul Săsar, fiind formată preponderent din ape de mină netratate.  
 
� Conservarea biodiversitatii - starea habitatelor naturale a florei si faunei salbatice - arii 

protejate 
In zonă sunt condiţii favorabile pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere şi în special a stejarului pe 
terasele râurilor care trec prin depresiunea Baia Mare, a gorunului în zona de piemont şi de deal, a 
fagului în zona de deal premontană şi montană şi a amestecurilor de fag cu răşinoase în zona de 
munte. Peste 50% din păduri au regim de protecţie deosebită, fiind afectate de poluare în zonele 
localităţilor Baia-Sprie si Tăuţii de Sus. 

 
Flora  
Flora ocrotita din zona Baia Sprie este reprezentata de castan comestibil, duglas si tisa, aceste specii 
fiind incluse în areale protejate sau declarate monumente ale naturii. 
 

Nr. 
Crt.  

Specia Localizare Nr. Varsta Administrator 

1 
Taxus baccata 
tisa 

Str. Dragos Voda 
nr. 40, Baia Sprie 

2 350 
ROMSILVA 

Cons. Local Baia Sprie 

2. 
Castanea sativa 
castan comestibil 

Tautii de Sus 
Dealul Bodoaiei 

1 450 
ROMSILVA 

O.S. Baia Sprie 

 
Pe langa aceste monumente ale naturii, pe raza localitatii exista arborete exceptionale de fag si paltin 
“cret” (folosit la instrumente muzicale) precum si un grup de larice in zona Ciurca de dimensiuni 
impresionante. 
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Fauna 
Fauna din pădurile situate în zona studiată este foarte diversificată fiind alcătuită din specii de vânat 
cu păr: iepure de câmp şi vulpe în zona de câmpie, mistreţ, căprior, cerb, lup, râs şi urs în zona 
montană şi vânat cu pene, fazanul, ierunca, guguştiuc, turturea, porumbel, raţă sălbatică şi altele, 
acestora adăugându-li-se specii din lanţul trofic al biocenozei pădure. Efectivele de vânat, cu excepţia 
mistreţului, sunt în totalitate sub cele optime calculate pentru fondurile de vânătoare din zonă.  
Fauna ocrotită cuprinde 7 specii, respectiv: corbul, huhurezul, râsul, ursul,  cerbul, caprioara, lupul. 
 
� Arii protejate 
 Rezervatia geologica „Creasta Cocosului 
Desi nu este amplasata pe teritoriul administrativ al orasului Baia Sprie, vecinatatea 
imdediata si accesibilitatea majora dinspre orasul Baia Sprie, o caracterizeaza ca o resursa 
externa (out source) de patrimoniu natural pentru dezvoltarea durabila locala.   
Este o forma de relief bizara din tara noastra situata la altitudinea de 1438 m din Muntii 
Gutai, botezata cum nu se poate mai sugestiv de localnici. De altfel, stanca proiectata spre 
cer, reprezinta o portiune dintr-un vechi crater vulcanic format din andezite cu piroxen. 
Pentru aspectul sau impozant, unic si salbatic a fost declarata rezervatie geologica. Aici este 
prezenta vegetatia specifica din golul de munte (jnepeni, ienuperi, ericacee, licheni si specii 
ierboase). 
In imprejurimile „Crestei Cocosului” se gasesc „tăuri” ce sunt reprezentate de o serie de plante 
ocrotite şi endemice. 
Din punct de vedere peisagistic, aceasta rezervatie naturala constituie un veritabil simbol turistic al 
zonei, indiferent de anotimp. 
 
 Rezervatia paleontologica „Razvan Givulescu” de la Chiuzbaia  
Rezervaţia paleontologică de plante fosile de la Chiuzbaia este situată la nord de comuna cu acelaşi 
nume, aflată pe versantul sudic a masivului Ignis, la izvorul vãii Jidoaia, care dreneazã partea de 
nord-vest a Depresiunii Chiuzbaia. Aria protejată, cu o suprafaţă de 50 ha, cuprinde 8 aflorimente 
fosilifere cu plante, situate de versantul sudic al Masivului Igniş, între pâraiele Jidovoaia la est şi 
Izvorul Plopilor la vest, la o altitudine ce variază între 810 şi 870m. Rezervaţia este administrată de 
Direcţia Silvică Baia Mare.  
 
Este o rezervaţie ştiinţifică din categoria I IUCN, fiind ocrotite depozitele diatomitice, în alternanţă cu 
straturile de cenuşă vulcanică, cu numeroase impresiuni dc frunze.  
Depozitele limnice sunt constituite din cinerite, argile diatomitice si diatomite în timp ce flora fosilã 
cuprinde 55 de familii, 107 genuri si 240 de specii, din care 32 de specii noi identificate in Romania. 
In aceasta rezervatie apare pentru ultima data in Romania resturi de Cephalotaxus pliocaenica.  
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Aceste depozite s-au format într-un lac înconjurat de o pădure deasă. Impresiunile de frunze indică o 
pădure cu specii de stejar (Quercus), arin (Alnus), fag (Fagus), paltin (Acer), castan (Castanea), pe 
lîngă care se mai găseau mesteceni (Betula), carpeni (Carpinus), Giyptostrobus, Liriodendron, 
Magnolia, Finus, ulmi etc., ceea ce arată că este vorba de o pădure dezvoltată intr-un climat temperat, 
dar mai cald decât cel actual. 
În rezervatia de la Chiuzbaia se regãsesc alãturi de  specii vegetale caracteristice Europei Centrale si 
de Sud si specii est-aBaia Sprietice si nord-americane, precum si plante balcanice, caucaziene si 
mediteraneene. În aflorimentul rezervatiei sunt descrise resturi de insecte fosile si schelete de peste 
din specia Leuciscus sp. strãmosul actualului clean dungat - Leuciscus souffia agassizi - specie 
ocrotitã în toatã Europa si care mai trãieste astãzi în apele Sãpântei, Viseului si Vaserului.  

 
 Rezervatia „Lacul Albastru”  
Rezervatia este unica în Europa, a luat fiinţã prin prãbuşirea în 1920 
a unei vechi galerii de minã. Unicitatea lacului o dã abundenţa 
sãrurilor cuprice dizolvate în apa lacului care îi conferã apei o 
culoare albastrã sau verzuie, în funcþie de directia si cantitatea 
luminii.  
Lacul se alimentează în continuare prin subteran, printr-o veche 
galerie şi este situat la 3 km nord de oraşul Baia Sprie, la o 
altitudine de 565 m, pe versantul sud-vestic al Dealului Minei. 
Oglinda de apă şi zona tampon de protecţie, constituită din pădure 
de molid au o suprafaţă de 0,54 ha.  
Rezervaţia este administrată de Direcţia Silvică Baia Mare. Este 
monument al naturii din categoria a III-a IUCN. 

 
 Rezervatia „Arboretul de castan comestibil”  
Rezervatia se află in zona de legatura (piemont) Baia Mare – Baia 
Sprie, pe versantul sudic al muntilor Ignis. Castanul comestibil 
(Castanea sativa) vegeteaza intr-un climat bland si este adaptat la 
soluri sarace in substante nutritive. Materialul lemnos s-a folosit in 
lucrarile miniere din subteran. In rezervatie la Tautii de Sus se 
gasesc exemplare cu varsta ce depaseste 500 de ani.  

 
Arboretul de castan comestibil din 
zona Baia Mare şi Baia Sprie este 
afectat de fenomenul de uscare 
datorita cancerului de scoarţă, cauzat 
de ciuperca Cryphonectria/  Endothia 
parasitica (Cancerul de scoarta al 
castanului), această calamitate fiind 
catalogată drept o catastrofă 

ecologică, impunându-se măsuri urgente şi eforturi financiare susţinute pentru salvarea acestuia. În 
urma celor două proiecte desfăşurat e în anii anteriori (2004 - „Să salvăm castanul comestibil” şi 2007 
- „Castanet”), în anul 2006 s-a început tratarea biologică a castanilor, prin injectarea „vaccinului” sub 
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scoarţa arborilor afectaţi. Această injectare s-a făcut izolat, având însă avantajul că s-a transmis în 
mod natural de la un arbore la altul. Efectul acestui tratament a fost crearea unui „focar” de 
„antivirus”, care s-a transmis pe calea aerului, spontan, arborilor din jur, cu evidente semne pozitive 
spre vindecarea acestora.  
 
Această rezervaţie naturală este în administrarea Primăriei Municipiului Baia Mare şi a Primăriei 
Oraşului Baia Sprie. 
 
� Spatii verzi 
Suprafaţa totală a spaţiilor verzi situate in intravilanul localitatii, in anul 2007 (sursa Primaria Baia 
Sprie), era de 15,01 ha (infirmand datele statistice prezentate in tabelul de mai jos), revenind pentru 
fiecare locuitor în medie o suprafaţă de 0,90 mp,  mult mai mică decât media pentru judeţul 
Maramureş care este de 7,66 mp/locuitor (în anul 2006).  
 
Situatia spatiilor verzi 2003 2004 2005 2006 
Suprafata spatiilor verzi a orasului (ha) 21 21 34 34 
(Sursa info – Primaria Baia Sprie) 

 
In oraş sunt 2 parcuri şi mai multe scuaruri pe lângă aleile dintre blocuri şi de-a lungul şoselei DN18 
care străbate oraşul. Aceste spaţii verzi, la fel ca şi grădinile din gospodăriile particulare sunt 
amenajate cu flori şi arbuşti şi sunt bine întreţinute. S-a constatat însă neglijenţă în întreţinerea 
dotărilor existente în cele 2 parcuri (bănci rupte, locuri de afişare în paragină, tonete gata să se 
prăbuşească etc.).  
 
Oraşul Baia Sprie nu are parcuri publice amenajate cu locuri de joacă pentru copii (cu mobilier 
specific), singurul spaţiu amenajat în centrul civic a fost desfiinţat în anul 2006 pentru construirea 
unui supermarket. Este de mentionat insa ca administratia locala sa preocupat pentru amenajarea cu 
mobilier specific a locurilor de joaca in incintele gradinitelor din toate localitatile apartinatoare. 

 
� Zone critice/ de risc privind deteriorarea calitatii mediului inconjurator 
Suprafeţele ocupate de cele două iazuri de decantare şi cele adiacente acestora constituie zone critice 
privind deteriorarea calităţii mediului înconjurător. Solul, apele de suprafaţă din zonă şi apele 
subterane sunt intens poluate cu metale grele prin antrenarea particulelor de steril de către vânt şi 
împrăştierea lor pe sol,  prin infiltraţiile în apa subterană de sub amplasamentul iazurilor şi 
exfiltraţiile apelor pluviale incarcate cu metale grele, care ajung în reţeaua apelor de suprafaţă. 
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(Harta zone critice poluare/ surse: Sursa PATZ – Muntii Gutin) 

 
Din punct de vedere al calităţii apelor este critic cursul râului Săsar în aval de oraşul Baia Sprie, prin 
prezenţa metalelor provenite din deversările de ape de mină neepurate, dar şi din fondul natural al 
râului. Pe acest curs de apă nu sunt prize de apă sau folosinţe de apă afectate. 

 
3.1.5. Analiza SWOT a resurselor naturale 

 
S (+): W (-): 
� Localizarea geografica, la granita mai multor 

regiuni istorico – etnografice; 
� Resurse geologice importante: zacaminte 

complexe, minerale (recunoscute international), 
andezit pentru constructii si minerit artizanal; 

� Terenuri agricole (in special fanete si pasuni, > 
30% din suprafata localitatii);  

� Paduri (> 50% din suprafata localitatii) si 
importantul potential forestier; 

� Zona montana inconjuratoare si ariile protejate 
existente; 

� Un bazin hidrografic bogat; 
� Stare de mediu buna in zona montana. 

� Inchiderea minelor din localitate in conditiile unei 
exploatabilitati fara pierderi a zacamantului 
conduce si la scaderea posibilitatii exploatarii 
florilor de mina; 

� Exploatarea resurselor de andezit doar in 
domeniul constructiilor; 

� Zone critice de mediu – zone miniere 
neecologizate; 

� Poluare istorica (aer, apa, sol) datorita activitatii 
miniero – metalurigice si actuala (apa reziduala) 
in zonele urbanizate si cele invecinate cu 
municipiul Baia Mare; 

� Suprafete mici ale ariilor protejate si ale spatiilor 
verzi in mediul urban; 

� Terenurile agricole cu fertilitate scazuta, 
degradate, alunecari de teren pe versanti, supuse 
presiunii investitionale imobiliare; 

� Stare relativa de pasivitate civica in problemele 
de mediu.  
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O (+): T (-): 
� Promovarea investitiilor in mineritul artizanal pe 

baza traditiilor locale; 
� Atragerea resurselor nerambursabile (UE, 

programe guvernamentale, etc) pentru refacerea 
mediului poluat,  modernizarea sistemelor de 
management de mediu, extinderea si 
administrarea durabila a ariilor protejate; 

� Valorificarea durabila a patrimoniului natural 
local : a fondului forestier si a terenurilor agricole 
(in special pasuni si fanete)  prin metode de 
agro_mediu, meserii traditionale, servicii 
turistice, etc.;  

� Dezvoltarea constiintei si promovarea implicarii 
civice de mediu.  

� Absenta unor politici nationale coerente si 
sustinute cu resurse adecvate pentru refacerea 
mediului afectat de activitati  miniere si 
metalurgice, exploatarea resurselor naturale, 
extinderea si administrarea durabila a ariilor 
protejate; 

� Presiuni investitionale asupra resurselor naturale, 
necorelate cu obiective durabile de dezvoltare;   

 
3.2. Analiza resurselor fizice/ starea asezarilor  
 
Acest capitol studiaza “scheletul” urban al localitatii, care sustine activitatile de dezvoltare locala. 
Scopul este identificarea cantitativa si calitativa a retelelor de acces, utilitati publice, spatiilor si 
dotarilor publice care pot sustine obiectivele de dezvoltare locala, asigurand relatia dintre celelalte 
resurse locale si capacitatea de a le transforma in produse si servicii cu valoarea adaugata cat mai 
mare.    
 
Procesul de urbanizare a devenit un fenomen general, specific şi ireversibil, fiind rezultatul unor 
factori obiectivi cum ar fi dezvoltarea comerţului, a transportului şi a industriei. La ora actuală, 
judeţul Maramureş deţine 13 concentrări urbane, din care 2 municipii şi 11 oraşe. 
 
Oraşul Baia Sprie este situat la 10 km de municipiul Baia Mare, reşedinţa judeţului Maramureş şi este 
format din patru localităţi: oraşul propriu-zis şi satele Chiuzbaia, Satu Nou de Sus şi Tăuţii de Sus. 
 
Suprafaţa zonei administrative a oraşului Baia Sprie este de 9602 ha (1,52% din suprafaţa judeţului) 
din care 1003,2 ha intravilan. Oraşul are o populaţie de 16626 locuitori, cu o densitate de 172,97 loc/ 
km2 (faţă de media pe judeţ de 157,88 loc/ km2). 

 
3.2.1. Infrastructura de acces si transport marfuri si persoane 

 
(Sursa: PATZ – Muntii Gutin) 
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Drumul national 28 (DN 18) traverseaza localitatea de la vest spre est si asigura legatura cu Baia 
Mare in lungime de 10 km, si cu Sighetul Marmatiei  (54 km).  
Drumuri judetene catre Cavnic, Satu nou de Sus si Chiuzbaia. Reteaua stardala: 51 Km, din care 
modernizate 34 Km. 
Accesul inspre/ dinspre localitate se face pe DN 18, ca axa longitudinala principala de transport 
intravilan, din care se dezvolta reteaua de strazi asfaltate sau pavate in lungime de 48,65 km si 
drumuri pietruite in lungime de 46,20 km. 
Statistic, evolutia dezvoltarii retelei stradale este prezentata in tabelul de mai jos: 
 
Reteaua de strazi orasenesti 2003 2004 2005 2006 
Lungimea strazilor orasenesti – total (km) 51 51 56 56 
Lungimea strazilor orasenesti modernizate (km) 34 34 16 16 
 (Sursa info – Primaria Baia Sprie) 

 
Reteau de drumuri forestiere este importanta asigurand accesul in zonele de exploatare, administrare 
silvica dar si ca potentiale artere eco_turistice. În tabelul următor sunt prezentate drumurile care 
deservesc suprafaţa pădurilor din zona administrată de Oraşul Baia Sprie, precum şi cele necesare a se 
construi: 

Denumirea drumului Lungime (km) Felul drumului 

DN Baia Mare-Sighetu M. 23,2 Asfaltat 
DJ Baia Mare-Cavnic 1,0 Asfaltat 
Drum industrial Şuior 6,7 Beton şi pavaj 
Valea Jlipului 1,7 Piatră 
Lacul Bodi – V. Ţiganului 2,5 Piatră 
Pr. Prihodu 0,8 Piatră 
Pr. Măgura 1,7 Piatră 
Vl. Borcutului 1,1 Piatră 
Vl. Şeităuţa 3,5 Piatră 
Vl. Limpedea 7,2 Piatră 
DC Baia Sprie-Chiuzbaia 5,6 Betonat şi piatră 

(Sursa info – Primaria Baia Sprie) 

 
Calea ferata a fost desfiintata. A avut un rol de legatura intre principalele zone industriale din partea 
de est si nord est a municipiului Baia Mare cu gara centrala a Municipiului Baia Mare. 
 
In ultimii ani idea unui proiect pentru construirea unui tunel de legatura intre zona Baia Mare si 
Maramuresul istoric a fost vehiculata de catre autoritatile judetene. Gradul de maturitate tehnica a 
acestui proiect nu este cunoscut. 
 
Transport public local -  orasul fiind situat la 10 km de Baia Mare, transportul in comun este asigurat 
de catre SC URBIS SA Baia Mare (linia 8) cu autobuze care circula la interval de 15 minute. 
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3.2.2. Infrastructura de mediu 

 

 
(Harta utilitatilor publice - Sursa: PATZ – Muntii Gutin ) 

 
� Reteaua publica de distributie/ alimentare cu apa 
Situatia statistica a retelei de alimentare si distributie a apei in 
localitate este prezentata in tabelul urmator : 

(Sursa DJS_MM – Fisa localitatii) 

 
Alimentarea cu apă potabilă a oraşului Baia Sprie se face din surse de 
apă subterană (52%) şi surse de suprafaţă (48%). Reţeaua de 
alimentare cu apă a oraşului este de 78 km. 

Volumul de apă potabilă consumată  în anul 2006 a fost de 153 l/locuitor/zi. Un procent de 58 % din 
populaţie beneficiază de alimentare cu apă potabilă din reţeaua oraşului. 

 
 

Reteaua de alimentare/ distributie 
a apei 

2003 2004 2005 2006 

Lungimea simpla a retelei de 
distributie a apei potabile (km) 

38,8 38,8 38,8 38,8 

Capacitatea instalatiilor de producere 
a apei potabile (mc/zi) 

4000 4000 4000 4000 

Cantitatea de apa potabila distribuita 
consumatorilor – total (mii mc) 

560 488 467 430 

Cantitatea de apa potabila distribuita 
consumatorilor – uz casnic (mii mc) 

485 384 380 343 
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Oraşul Baia Sprie este cuprins în Proiectul Mara, pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă 
potabilă în judeţul Maramureş, în cadrul Proiectului Naţional de reabilitare a infrastructurii în oraşele 
mici şi mijlocii. 

 
Consumul de apa potabila pe cap de locuitor la nivel de judet a fost in anul 2007 de 280 litri/zi. In 
mediul urban alimentarea cu apa se asigura din sisteme centralizate, realizate in anii precedenti, unde 
se releva un deficit de debit fata de necesarul real al consumatorilor si fata de posibilitatile de 
distributie. In aceste conditii se vor aloca fonduri pentru imbunatatirea alimentarii cu apa in orasul 
Baia Sprie. De asemenea, vechimea foarte mare a retelelor de distributie a apei potabile conduce la 
pierderi mari de apa, ceea ce a impus demararea unui program de reabilitare si optimizare a sistemelor 
de distributie a apei potabile in toate localitatile judetului care dispun de sisteme centralizate de 
alimentare cu apa. 
In judetul Maramures lungimea retelelor de alimentare cu apa potabila este de aproximativ 658 km, 
din care cca 399,6 km in municipii si orase, iar cca 258,3 km in mediu rural. 
 
Alimentarea cu apa potabila in orasul Baia Sprie provine din surse subterane – grup trei izvoare, 
Gabor, Sarmas, Mohos, Ciontolan, Ceapa 1, Borcut Vest si surse de suprafata – Sacadat, Borzas, 
Stanisoara, Limpedea, Ceapa 2, Mohos 2. 
 
Alimentarile cu apa in curs de executie in localitatile rurale asigura intr-o prima faza apa potabila la 
cismele stradale, cel mult in curte, deoarece nu exista sisteme centralizate de canalizare si epurare a 
apelor uzate menajere. Acestea fiind foarte costisitoare, vor fi realizate intr-o etapa urmatoare, corelat 
cu asigurarea surselor de finantare. Totodata, se vor aloca fonduri importante pentru reabilitarea 
sistemelor de canalizare si retehnologizare a statiilor de epurare existente, adoptandu-se cele mai 
performante solutii pe plan mondial. 

 
Reteaua de evacuare a apelor reziduale (menajere si industriale) 
Evolutia retelei de canalizare locala este prezentata mai jos: 
 

Reteaua de canalizare 2003 2004 2005 2006 
Lungimea simpla a retelei de canalizare (km) 9,2 9,2 9,2 9,2 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 

la care se adauga 4,6 km canalul colector care este în curs de reabilitare. 45 % din locuinţe sunt 
racordate la reţeaua de canalizare. Conform Planului de implementare a cerinţelor Directivei 
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate, pentru aglomerarea umană Baia Sprie şi Tăuţii de Sus, cu 
15.864 echivalent locuitori, reabilitarea şi extinderea cu 4,7 km a reţelei de canalizare trebuie realizată 
până în anul 2013. 
 
Filtrarea si epurarea apelor reziduale 
Staţia de tratare include doar treapta mecanică şi chimică, realizate într-un decantor Imhoff şi un 
modul de dezinfecţie cu clor cu o capacitate de tratare de 10 l/s. Debitul statiilor in functiune pentru 
epurarea apei reziduale este prezentat statistic in tabelul de mai jos: 
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Reteaua de canalizare  2003 2004 2005 2006 
Debitul statiilor in functiune pentru epurarea apei 
reziduale (mc/zi) 

2000 1500 - - 

(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
Conform Planului de implementare a cerinţelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate, 
pentru aglomerarea umană Baia Sprie şi Tăuţii de Sus, cu 15864 echivalent locuitori se impune 
modernizarea Staţiei de epurare orăşenească cu treaptă de epurare terţiară cu termen de realizare 
maxim anul 2015.  
 
� Reţeaua de gestiune a deşeurilor menajere şi industriale 
In prezent pe teritoriul judetului Maramures nu se realizeaza o precolectare selectiva, la sursa, a 
deseurilor menajere de la populatie, astfel nici a celor biodegradabile provenite de la populatie. Nu 
exista inca implementat un sistem fezabil si eficient, lanturi de colectare diferentiata si deci 
posibilitatea de valorificare a deseurilor recuperabile si refolosibile. Operatorii serviciilor publice de 
salubritate intreprind demersurile necesare pentru implementarea unui sistem de colectare diferentiata 
a deseurilor de hartie, carton, mase plastice, sticla si PET-uri de la populatie. Fiecare centru urban, 
respectiv rural, are stabilite amplasamente distincte pentru colectarea deseurilor menajere de la 
populatie si agenti economici. Un aspect important, care trebuie semnalat, il reprezinta faptul ca inca 
nu exista la nivelul fiecarui centru urban puncte de colectare selectiva a deseurilor industriale 
reciclabile. La sfarsitul anului 2007 detineau autorizatie de mediu 36 de  agenti aconomici care 
realizeaza activitate de colectare si/sau valorificare de deseuri industriale reciclabile. 
 
La Baia Sprie exista astfel de centre de colectare a deseurilor reciclabile, atat de la populatie cat si de 
la agenti economici. Se realizeaza astfel colectarea selectiva a deseurilor de hartie si carton, mase 
plastice, baterii si acumulatori auto, uleiuri uzate, metalice. Frecventa colectarii deseurilor de la 
populatie se realizeaza diferentiat de la un oras la altul, respectand prevederile contractuale incheiate 
intre asociatiile de locatari si operatorii serviciilor de salubritate. In cazul gospodariilor individuale, 
colectarea se realizeaza saptamanal, planificarea fiind realizata pe cartiere si strazi, iar in cazul 
blocurilor de locuinte de 2-3/saptamana, in functie de capacitatea pubelelor, containerelor amplasate 
de operatori.  
 
In judetul Maramures depozitele de deseuri municipale nu sunt prevazute cu instalatii de compostare 
a deseurilor; nu exista in prezent statii de transfer, statii de tratare mecano-biologica si nici statii de 
sortare a deseurilor. 

Operatori de salubrizare 
Colectarea şi transportul deşeurilor se face de catre SC DRUSAL SA Baia Mare, cu depozitare în 
afara localităţii Baia Sprie, respectiv deşeurile sunt transportate pe rampa de deşeuri a municipiului 
Baia Mare. Rampa de deşeuri menajere a oraşului Baia Sprie a fost închisă în anul 2003. Primăria 
Baia Sprie a depus bilanţ de mediu pentru această rampă cu măsurile pentru închidere. 
 
Deşeurile industriale din minerit au fost depuse în halde de steril şi în iazuri de decantare, dar 
începând cu 1 ianuarie 2007, activitatea în unităţile miniere a fost sistată, urmând ca aceste depozite 
neconforme să fie închise şi reabilitate. 
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Deşeurile de lemn şi rumeguş rezultate din unităţile de prelucrare a lemnului sunt depozitate temporar 
pe platforme betonate în incinta societăţilor şi apoi sunt valorificate în general ca şi combustibil. 
 
� Sisteme de incalzire/ Reteaua de alimentare cu gaz metan 
In orasul Baia Sprie nu există un sistem centralizat pentru încălzire. Pentru încălzirea locuinţelor şi 
prepararea apei calde menajere, se foloseşte gazul natural şi lemnul. Toate localităţile unităţii 
administrative cu excepţia localităţii Chiuzbaia, au alimentare cu gaz metan.  
 
Datele statistice ale retelei locale de alimentare cu gaz metan, sunt urmatoarele: 
 
Reteaua de alimentare cu gaz metan 2003 2004 2005 2006 
Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazeor 
naturale (km)  

62,1 62,7 62,7 62,9 
 

Gaze natural distribuite – total (mii mc)  5500 5365 5741 5582 
Gaze natural distribuite – uz casnic (mii mc) 4194 4081 4404 4010 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
Datele arata o tendinta locala de utilizare pentru consum casnic, de trecere de la utilizarea a sistemelor 
de incalzire cu gaze naturale inspre utilizarea combustibilului lemnos,  pe criterii economice. 
 
Au fost initiate studii privind identificarea unor surse alternative/ regenerabile de energie termica. In 
lipsa unui potential real, economic a energiilor solare si eoliene,  cel mai important potential de 
energie regenerabila identificat a fost energia geotermica, comuna nord-vestului Romaniei. 
  

O alta sursa de energie regenerabila in care Romania are potential imens este apa. Potrivit datelor 
autoritatilor de mediu, in momentul de fata, potentialul hidroenergetic al Romaniei este folosit in 
proportie de 48%.  
In Romania, potentialul hidroenergetic al raurilor principale este de circa 40000 GWh/an, care se 
poate obtine in amenajari hidroenergetice de mare putere (10 MW/unitate hidro) sau de mica putere ( 
10 MW/unitate hidro).   
 
Baia Sprie, trebuie sa sustina identificarea si valorificarea acestor surse regenerabile, ca parte a unui 
proiect strategic de eficienta energetica locala. 
 
3.2.3. Alte retele de infrastructura publica 
 
Reteaua de furnizare a energiei electrice – acopera toate localitatile orasului asigurand iluminatul 
public si al populatiei. Un proiect de infrastructura municipala cu scopul de modernizare a 
iluminatului public prin reducerea consumului energetic,  in orasul Baia Sprie si in Satul Nou de Sus, 
se afla in etapa de contractare a lucrarilor de executie printr-o finantare asigurata in cadrul proiectului 
national „Inchiderea minelor, reabilitarea mediului si regenerare economica si sociala” (imprumut 
BIRD/ Banca Mondiala si Guvernul Romaniei). 
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In dezbaterea publica de prezentare si asumare a proiectului tehnic, unii participanti, inclusiv 
autoritatea de ordine publica, Politia Orasului, a recomandat extinderea retelei de iluminat public in 
zonele dintre blocuri, zone de depozitare si parcari publice, ca masura de preventie/ diminuarea a 
potentialelor infractiuni si/ sau de crestere a gradului de siguranta a cetatenilor in localitate.  
 
Reteaua de comunicatii – toate localitatile orasului sunt racordate la sistemul digital de telefonie fixa. 
Datele statistice colectate indica o mica regresie a numarului de abonamente de telefonie fixa, ca 
urmare a extinderii telefoniei mobile dar si a emigratiei locale,  dar o crestere de abonamente pentru 
sursele mderne de informare (radio si televiziune), retelele de comunicare mass media acoperind 
toatre localitatile componente ale orasului: 
Posta si telecomunicatii 2003 2004 2005 2006 
Abonamente (telefonie fixa) – total (nr) 2650 2742 2434 - 
Abonamente la radio (nr) 5127 3921 3915 - 
Abonamente la televiziune (nr) 4845 5361 5352 - 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
Pe teritoriul orasului functioneaza statiile tuturor operatorilor importanti de telefonie mobila din tara. 
Comunicatiile sunt facilitate de amplasarea pe Vf Mogosa a turnului de comunicatii.  
Extinderea retelei internet a fost favorizata de furnizorii de servicii de telefonie (RomTelecom si 
RDS) care au inclus-o in pachetul lor de servicii. In orasul Baia Sprie nu exista furnizori de servicii 
internet fara fir (wireless). Nu exista o statistica a utilizatorilor de internet din oras. 
 
Alinierea orasului la directia globala a dezvoltarii societatii informationale, impune administratiei 
locale sustinerea constructiei infrastructurii, administrarii si conectarii orasului la magistrale virtuale, 
retele „broad band” ca instrument suport modern al dezvoltarii locale in toate domeniile sale: 
economic, social si de mediu.    
 
3.2.4. Locuire/ Starea asezarilor umane 
 
Situatia suprafetelor locuite (intravilan) si a locuintelor din orasul Baia Sprie este prezentata in tabelul 
urmator: 
 
Starea asezarilor umane 2003 2004 2005 2006 
Suprafata locuibila – total (mp) 212.122 212.485 213.765 214.728 
Suprafata locuibila – proprietate majoritar de stat (mp) 3.791 3.575 3.360 3.360 
Suprafata locuibila – proprietate majoritar privata (mp) 208.331 208.910 210.405 211.368 
Locuinte existente – total (nr) 5.572 5.577 5.594 5.609 
Locuinte in proprietate majoritar de stat (nr) 123 118 113 113 
Locuinte in proprietate majoritar privata (nr) 5449 5459 5481 5496 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
Proprietatea privata fiind facilitata de cadrului legal care a asigurat retrocedarea terenurilor si a 
cladirilor precum si facilitatilor acordate pentru cumpararea apartamentelor, proprietate a statului in 
perioada anilor 90’.    
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� Aspectul urbanistic 
Intrarea in oraşul Baia Sprie (dezvoltat pe direcţia vest-est, de-a lungul Drumului National DN 18, 
paralel cu râului Săsar) se face dinspre Baia Mare prin localitatea apartinatoare Tautii de Sus. 
Celellate doua localitati (Satu Nou de Sus – 2 km sud de la intrarea in Tautii de Sus si Chiuzbaia la 5 
km nord de intrarea in orasul Baia Sprie ) se afla lateral de aceasta axa longitudinala principala. 
 
Ca profil urban, Tautii de Sus si satu Nou de Sus au un profil asemanator, constructiile fiind 
predominant o imbinare intre casele traditionale de tip rural (cu functii agricole) si noile case ridicate 
doar in scop de locuire. Nivelul constructiilor depaseste arareori 1 etaj sau/ si manasarda. 
 
Comunitatea Chiuzbaia, izolata pe valea cu acelasi nume, la poalele Muntelui Ignis, intr-o zona 
silvica are un profil urbanistic traditional rural. In ultimii ani insa atractivitatea turistica importanta a 
zonei a facut ca elemente arhitectonice de tipul caselor de vacanta, moteluri, pensiuni sa apara in 
zona.      
 
In orasul Baia Sprie, podul peste raul Sasar amplasat in amonte de intersectia DN18 cu drumul 
judetean spre Cavnic, separa practic orasul Baia Sprie in doua tipuri de habitate urbane.   
 
La intrarea dinspre Baia Mare, pana la modul mentionat mai sus, în partea vestică a oraşului Baia 
Sprie se găsesc cartierele cu blocuri cu 4 etaje construite in perioada industrializarii mineritului in 
zona (60’ – 80’), locuite in special de familiile personalului minier disponibilizat.  
Ca urmare a pierderii surselor de venit locale provenite din minerit, cartierul Microraion Vest  a 
capatat imaginea simbolica a cartierelor miniere afectate de impactul general al inchiderii minelor: 
spaţiile dintre blocuri sunt neamenejate, acoperite cu gunoaie, cu garaje şi tonete părăsite şi aproape 
în prăbuşire. 
 
Centrul orasului cumuleaza noile constructii sau amenajari de spatii comerciale si financiare. Aici a 
fost construit unicul supermarket din oras. O neconcordanta urbanistica in zona centrala, apare 
alaturarea zonei comerciale de locuintele cu caracter social si apropierea de  cartierul Microraion Vest 
cu aspect de colonie urbana miniera definita ca zona tinta pentru proiectele de regenerare urbana. 
 
Legat de locuintele cu caracter social, administratia publica locala a finalizat un proiect de constructie 
a locuintelor pentru tineri (prin Agentia Nationala pentru Locuinte) si a initiat un al doilea. 
 
La initiativa depratamentului de arhitectura si urbanism al Primariei orasului, au avut loc mai multe 
intalniri cu reprezentantii proprietarilor apartamentelor din acest cartier in scopul implicarii acestora 
in proiecte de reabilitare termica pe baza oportunitatilor de finantare create de noul cadru legal. 
Avand in vedere modul de construire a locuintelor din localitate, localizarea geografica a orasului si 
conditiile climaterice locale, sustinerea perseverenta a acestei initiative extinse la nivelul intregului 
oras ar permite o imbunatatire a confortului locuirii iar pe de alta parte importante economii de 
energie sustinand politica locala de promovare a eficientei energetice.   
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In partea estica a orasului se afla orasul vechi cu constructii traditionale oraselor mici transilvanene, 
cu cladiri de patrimoniu (prezentate in capitolul dedicat resurselor sociale locale) si cartierele de case 
tipice localitatilor miniere vechi din zona. Nivelul constructiilor nu depaseste nivelul etaj si mansarda.  
 
In centrul orasului Baia Sprie, apar importante investitii in reamenajarea, extinderea sau reconstructia 
caselor familiale. Din acest punct de vedere, constientizarea proprietarilor cu privire la identificarea si 
conservarea caselor tipice mineresti ca parte a patrimoniului construit local, ca elemente de identitate 
cultural locala poate sa reprezinte un important proiect cultural local (conservare ”in situ”, sau 
mutarea intr-un sit muzeal dedicate civilizatiei miniere). 
  
 
� Dinamica constructiilor 
Tendinta evidenta a ultimilor ani in domeniul constructiilor, este migrarea populatiei cu venituri peste 
medie, din muncipiul Baia Mare inspre zonele linistite invecinate, facilitate de cadrul natural si 
infrastructura de acces si utilitati in extindere. 
 
Astfel dinamica proiectelor rezidentiale, este prezentata in tabelul statistic urmator: 

Investitii - constructii 2003 2004 2005 2006 
Locuinte terminate – total (nr) 3 5 17 15 
Locuinte terminate din fonduri private (nr) 3 5 17 15 
Locuinte terminate din fondurile populatiei (nr) 3 5 17 15 
Autorizatii de constructii eliberate pt cladiri residential 
(excl. pt. colectivitati) (nr)  

- - - 39 

Autorizatii de constructii eliberate pt alte cladiri (nr) - - - 18 
Autorizatii de constructii eliberate pt cladiri residential 
(excl. pt. colectivitati) (mp)  

- - - 4104 

Autorizatii de constructii eliberate pt alte cladiri (mp) - - - 3252 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
Zonele vizate de noile proiecte imabiliare sunt localizate in apropierea limitei vestice administrative 
ale orasului inspre municipiul Baia Mare, pe localitatilor component ale orasului Baia Sprie: Tautii de 
Sus (constructia de blocuri) si Satu Nou de Sus (constructia de case si vile).  
 
3.2.5. Infrastructura economica 

Orasul Baia Sprie este un oras cvasi monoindustrial, cu o populatie urbana dependenta de  
industria miniera si a populatie rurala cu gospodarii traditionale de subzistenta dar care 
asigurau venituri suplimentare celor provenite din industria miniera. In alte activitati 
economice sau agricole erau implicate mai ales grupul social al femeilor. 
 
In mod traditional o parte din forta de munca locala era atrasa de centrul economico – 
industrial vecin, municipiul Baia Mare, in special pentru satele Tautii de Sus si Satu Nou de 
Sus aflate in imediata apropiere a platformei industriale din estul municipiului Baia Mare. 
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In mod implicit infrastructura industriala a orasului Baia Sprie este intim legata de evolutia/ 
involutia sectorului industrial minier. Majoritatea spatiilor, cladirilor, dotarilor industriale 
sunt localizate in incintele miniere din est ale minelor Baia Sprie si Suior precum si vest ale 
Fotatie Centrale, aflate in conservare si pregatite pentru inchidere. Accesul comunitatii, a 
mediului de afaceri la aceasta infrastructura industriala pentru initierea unor proiecte de  
relansare economica, va reprezenta marea provocare a urmatoarei perioade de dezvoltare a 
orasului Baia Sprie.  
 
O microzona industriala activa economic s-a dezvoltat la intrarea in orasul Baia Sprie dinspre 
Baia Mare iar puncte de activitati industriale in Tautii de Sus de-a lungul si in vecinatatea 
DN 18 . Domeniile economice active fiind industria alimentara, textila, prelucrarea lemnului. 
 
 
� Sectoare economice subdezvoltate 
Industria agroalimentara 
Nu este o industrie bine dezvoltata in zona, din contra. De fapt, aceasta este si situatia in 
regiune, unde sectorul nu este unul prioritar. Cu mici exceptii („Salamandra”, „Galactic”), 
industria agroalimentara este slab dezvoltata in zona iar sprijinul acordat pentru dezvoltarea 
sectorului privat asigurand si o coerenta a dezvoltarii zonale, ar trebui sa urmareasca 
specificul local si cresterea valorii adaugate prin: 

- La nivel microeconomic, prin investitii pentru cresterea competivitatii micile sectoare de 
productie existente, modernizarea tehnologica, sprijin pentru cerintele igienice 
alimentare, implementarea sistemului de asigurare a calitatii etc.  

- La nivel macroeconomic (la nivel de sector sau regiune): sa se incurajeze asociatiile de 
IMM-uri in a promova marci locale (ex: „de Maramures” sau „Mogosa”).  

Industria electronica si a tehnologiei informatiei 
Global in Romania, sectorul IT este unul in crestere, atit in materie de creare de soft, cit si 
productie / asamblare a componentelor electronice. Numarul absolventilor de tehnologia 
informatiei este mai mare la mia de locuitori decit in SUA, iar aceasta este o importanta 
resursa pentru zona. Totusi, firmele de specific nu sint prezente in Baia Sprie, localnicii 
angajati in domeniu facand naveta catre firmele de profil din Baia Mare.  

Desi sectorul de IT are o tendinta de crestere la nivel national - regional (v. „E-finance 
Journal”), la nivel local acesta practic nu exista.  

 

� Sectoare economice in restructurare 
Industria textila 
In general, industria textila in Romania si in Maramures a avut un avint puternic dupa 1989, 
o data cu exploatarea fortei de munca din statele Uniunii Europene catre est. Astfel, la doar 
10 ani dupa schimbarea regimului politic din Romania, in 1999, Romania era leaderul 
regional in productia de textile si in exportul catre tarile Uniunii Europene. Riscul productiei 
de tip „lohn”, binecunoscut in Romania, este unul clar si care acum, la alti citiva ani de la 
momentul 1999, se simte cu acuitate. Atit cresterea salariilor in Romania, cit si migratia 
fortei de munca inspre Occident, patrunderea altor firme occidentale la noi sau dezvoltarea 
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firmelor existente, cresterea nivelului de viata intr-un cuvint, au facut ca firmele sa nu mai fie 
multumite cu productie de masa, de top lohn, si sa incerce din ce in ce mai mult sa mizeze pe 
valoarea adaugata a produselor sale. Criza monedei euro (sau deprecierea acesteia) si 
aprecierea monedei nationale din 2004/2005 au facut ca lohnul sa fie puternic afectat si 
puterea de cumparare a celor care lucreaza in lohn sa scada cu peste 20 %. Toate acestea au 
fost, in final, premise pentru un declin al lohnului (care in continuare se deplaseaza inspre Est 
– Moldova, Ucraina, China) si sa fie nevoie de o restructurare a sectorului.  

Se estimeaza ca si firmele care in prezent mai produc in sistem lohn nu vor putea rezista mult 
daca nu isi vor modifica strategia sau conceptia. Alternativele de dezvoltare sint cu siguranta 
axate pe crearea de produse cu valoare adaugata, promovarea marcilor locale si investitii in 
design propriu, marketing si publicitate a produselor realizate aici.  

Industria lemnului si a mobilei 
In mare industria lemnului si a mobilei urmeaza acelasi curs ca si cel al industriei textile, cu 
specificatia faptului ca aceasta foloseste, totusi, materia prima locala, mizind pe doua din 
elementele principale ale produsului finit care sa fie specifice zonei: forta de munca si 
materia prima. Ca balanta pe perioada 1990-2000, a fost una pozitiva, cu predilectie centrata 
pe export (peste 70 %), insa in ultima perioada – dupa 2000, sectorul este in declin datorita 
mai multor factori:  

- Decapitalizarii firmelor in procent de peste 50 % 
- Utilizarii masive si excesive a materiei prime prelucrate intr-o prea mica masura si 

valoarea adaugata foarte mica corelata cu resursele de lemn relativ limitate 
- Contactul cu firme de intermediari, speculative, care au preluat comenzi si au asigurat 

exportul, facind ca pe de o parte sa se ofere un pret foarte mic de achizitie pe produs, iar 
pe de alta parte sa fie multe situatii in care sa nu se confrunte cu firme de incredere 

- Costurile tot mai mari la utilitati 
- Scumpirea permanenta a lemnului (atit pe picior cit si semiprelucrat) 
- Aparitia puternica a mobilei de tip modular, din PAL sau MDF, care a dus la schimbarea 

de optica si la nivelul consumatorului 
- Absenta unei specializari clare si mai degraba concentrarea pe „orice” tip de produs, fara 

promovarea unor produse locale constante 
La nivel regional, industria mobilei poate asigura o buna valorificare a materiilor prime 
locale, a resurselor si a specificului local, insa conditia este ca produsul livrat sa fie cit mai 
bine prelucrat si valoarea adaugata sa fie cit mai mare. Mutarea dinspre exportul lemnului 
brut sau semifabricat inspre produse finite sau ultrafinite este si o cerinta a guvernului, de 
citiva ani existind si o lege in acest sens care interzice exportul de busteni tocmai din ideea 
stimularii productiei locale si a valorificarii la maxim a potentialului si resurselor.  

Daca investitii in masini si utilaje de prelucrat lemn sint dublate de masuri masive de 
protectie a mediului si de o promovare puternica a marcilor locale, sectorul are mari sanse sa 
fie promovat, sustinut si eficient in viitor, altfel nu.  
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�  Sectoare in declin 
Industria miniera si a metalelor neferoase  
Evolutia celor doua sectoare este corelata puternic. Procesul de restructurare din minerit din 
1997-98 a generat o mare rata a somajului si o destabilitate la nivel de zona din acest punct 
de vedere. Procesul restructurarilor se estimeaza ca se va incheia in decembrie 2006, iar de la 
1 ianuarie 2007, o data cu inglobarea Romaniei in UE, se presupune ca sectoarele cu deficit 
vor fi complet eliminate. Acesta este si cazul mineritului, care este sectorul de a „creat” cel 
mai mare numar de someri din toate secoarele economiei romanesti. Baia Sprie a fost 
puternic afectata de aceasta situatie si de pe urma ei au avut de suferit, in mod implicit, si 
sectoarele conexe.  

 

� Agricultura, zootehnie si potentialul tehnologic specific 
In localitatile Chiuzbaia si Satu Nou de Sus importanta este agricultura, cu cele doua ramuri, culturi 
agricole si zootehnia, ca si in localiatea Tautii de Sus, dar intr-o masura mai mica. 
Terenurile agricole, in suprafata totala de 3.521 ha, reprezinta 36,7% din teritoriul administrativ. 
Structura de folosinta actuala  a terenurilor agricole Baia Sprie este prezentat in tabelul de mai jos: 
 

 Ha % 
Arabil 525 5,5 
Livezi si vii 58 0,6 
Fanete 1.464 15,2 
Pasuni 1.474 15,4 

(Sursa info - Primaria Baia Sprie) 

Datele statistice privind potentialul si modul de administrare a terenurilor agricole din orasul Baia 
Sprie, au fost prezentate in capitolul dedicat analizei resurselor naturale. Aceeasi remarca pentru 
datele referitaore la potentialul sectorului zootehnic. 

In ceea ce priveste repartizarea terenurilor agricole/tipurile de productie agricola in orasul 
Baia Sprie are urmatoarea structura:  

Din care: 
Arabil Vii Livezi Pasuni Altele Locatie 

Total 
teren 

agricol Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 
Baia  Sprie 3.522 525 15 0 0 59 2 2.938 83 0 0 

(Sursa info - Primaria Baia Sprie) 

In ceea ce priveste principalele destinatii ale terenurilor agricole la nivel de comunitate Baia Sprie sint 
prezentate in tabelul de mai jos/culturi:  

Cereale Porumb 
Floarea 
soarelui 

Cartofi Legume Furaje Altele 
Locatie  

Total 
teren   
Ha Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Baia  Sprie 525 30 6 327 62 0 0 40 8 12 2 73 14 43 8 
(Sursa info - Primaria Baia Sprie) 
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Activitatile agricole la nivel de oras, confirma existenta fermelor de subzistenta familiala, asa cum 
reiese din datele prezentate in tabelul de mai jos : 

Ferme individuale Firme 

Locatie 
Total populatie 

activa 
Nr de ferme 
(gospodarii 

agricole) 

Nr de 
persoane 

% din 
total 

Nr. de firme in 
sectorul agricol 

Nr de 
persoane 

% din  
total 

Baia  Sprie 6.573 3.075 200 3 - - - 
(Sursa info - Primaria Baia Sprie) 

 

Potentialul fermelor individuale si suprafata medie a unei ferme au caracteristicele prezentate in 
tabelul de mai jos:   

Suprafata medie in ferme individuale - ha 

Locatie 

Total teren 
in ferme 

individuale 
(Ha) 

Total nr de ferme 
individuale 0 0,1 – 0,9 1 – 2,9 3 – 4,9 5 sau mai mult 

Baia  Sprie 2.245 3.075 - 0,70 - - - 
(Sursa info - Primaria Baia Sprie) 

 

Coroborand datele statistice, observatia principala este ca zona rurala nu faciliteaza o agricultura 
extensiva (suprafete limitate) si nici cea intensiva (constrangeri create de presiunea extinderii zonelor 
rezidentiale si imbatranirea accentuata a fortei de munca) fapt pentru care sugeram ca posibile solutii 
pentru dezvoltarea sectorului agricol in localitatile orasului:  

- Crearea unei capacitati de planificare, evaluare, informare – instruire, consiliere in domeniul 
agricol pentru producatorii agricoli locali si promovarea formelor asociative in activitatile 
productive agricole si a celor de procesare, avand ca scop marirea suprafetelor / ferme sau 
cresterea eficientei activitatilor agricole din fermele individuale si facilitarea procesarii 
produselor primare; 

- Valorificarea potentialului natural de pasuni si fanete montane, prin aplicarea metodelor (semi) 
extensive in cresterea animalelor cu dezvoltarea corelata a altor activitati, servicii 
eco_agro_turistice; 

- Masuri de reabilitare a terenurilor degradate pentru cresterea fertilitatii solului. 

In ansamblu, potentialul agricol limitat, nu impune acest domeniu ca un instrument structural de 
dezvoltare a orasului. Poate fi insa asimilat ca instrument suport al dezvoltarii turismului sau/ si de 
creere a unor venituri suplimentare pentru familiile rezidente in localitati rurale.   

Potentiala revitalizare a acestui sector depinde de capacitatea de asociere a proprietarilor de terenuri, 
aparitia serviciilor suport, instruire certificata profesionala, de consultanta si marketing agricol si 
silvic, precum si de o infrastructura de desfacere locala – o piata agro – alimentara extinsa si 
moderna.     

� Mestesugurile 
La nivel orasului Baia Sprie, mestesugurile au reprezentat una din cele mai vechi indeletniciri.  
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In trecutul istoric al localitatii, cea mai organizata breasla a mestesugurilor a fost cea din minerit, in 
mod specific a celui denumit actual minerit artizanal.  
O alta breasla identificata a fost cea care activa in domeniul prelucrarii lemnului si a valorificarii 
produselor oferite de sistemul silvic al zonei.  
In acest moment nu mai putem vorbi de bresle mestesugaresti. Acestea au incetat sa mai existe, desi 
sunt activitati individuale de mestesugarit in zona (tesutul si spalatul natural al tesaturilor din 
lina_Chiuzbaia, olarit, crosetarea de goblenuri, etc).  
Valoarea adaugata a produselor acestora, unicitatea si specificul acestora poate fi un punct de pornire 
in dezvoltarea economica locala. Insa pentru a putea dezvolta acest sector sunt nevoie de catva pasi 
necesari: identificarea mestesugarilor actuali, crearea unor organisme profesionale gen “breasla” pe 
domenii, sustinerea locala/judeteana si regionala pentru integrarea in breselele specifice la nivelurile 
mentionate, asigurararea unor facilitati de desfacere si promovare a acestora (amenajarea unei zone 
speciale in cadrul pietei agro – alimentare extinse; spatii de desfacere in zona istorica a orasului 
permanente sau cu ocazia evenimentelor sustinute de catre comunitate in cadrul calendarului anual). 

 

� Turism 
Turismul reprezinta ramura cu potentialul cel mai ridicat in zona, nu neaparat ca si “amplitudine” ci 
indeosebi ca si “diversitate”. Amplasarea geografica (la limita tarilor istorice “Maramures”, “Chioar”, 
“Lapus” – turism etnografic),  pozitionarea central judeteana pe axa de circulatie nord – sud (turism 
de tranzit), cadrul natural deosebit impreuna cu clima (sub)montanta (eco_agro_turism, turismul 
sportiv, de recreere), obiectivele de patrimoniu arhitectonic, cultural laic si religios, industrial (turism 
cultural, religios, stiintific si educational) fac din Baia Sprie un loc in care aplicarea integrata a 
diverselor forme de turism sa gaseasca noi oportunitati.   
 
Situatia actuala este definita prin investitii majore in doua zone de interes local, judetean si regional 
pentru turismul de iarna si cel montan pentru: zonele turistice Mogosa si Suior. 
 
Cele doua zone turistice  sunt caracterizate prin investitii private, axate pe sporturi de iarna in general 
(prezenta partiilor de schi, a infrastructurii aferente domeniului schiabil) dar si a turismului de 
recreere, prin spatiile de cazare amenajate, modernizate si partial dotate cu facilitati recreative 
(terenuri de sport, inchirieri de echipamente, etc.). 
 
In perspectiva, autoritatea locala isi propune valorificarea patrimoniului natural si cultural traditional 
si religios deosebit al zonei Chiuzbaia. 
 
In ceea ce priveste potentialul turistic trebuie mentionat cateva aspecte cu o specificitate deosebita: 
zonei: 
- Unicitatea zonei in variatia de relief si continut geologic – ceea ce poate genera un turism minier 

demarat prin studiul potentialului turistic al patrimoniului industrial minier Se poate mentiona 
faptul ca mina Baia Sprie sau mai exact zacamantul de la Baia Sprie este unic in felul sau la nivel 
european  prin dimensiunile si caracteristicele mineralogice. De altfel cateva specii de minerale 
au fost descrise pentru prima data in lume in aceasta zona – locatie Dealul Minei, ceea ce ar putea 
crea un brand turistic local “Monsmendit”. In acest context putem vorbi de un turism profesional, 
un turism amatorial si un turism educational in ceea ce priveste “ramasitele” miniere actuale. 
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- Biodivestitatea zonei muntilor Gutai, prezenta extrem de limitat in ariile protejate existente. 
Bogatia florei si faunei specifice este  insuficient cunoscuta, valorificata,  promovata, protejata si 
administrata in scopuri durabile, eco_turistice. 

 
Disproportia dintre potential si capacitate este vizibila in datele statistice prezentate in continuare: 
Turism, odihna si tratatment 2003 2004 2005 2006 
Unitati de cazare – total (nr) 2 2 2 3 
Locuri in unitati de cazare – total (nr) 101 101 101 165 
Hoteluri (nr) - - - 1 
Locuri in hoteluri - - - 64 
Cabane (nr) 1 1 - - 
Locuri in cabane (nr) 85 85 - - 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
Turismul ar trebui sa beneficieze de o schimbare radicala in modul de abordare la nivelul decizional 
local, implicand si resurse pre_alocate in mod specific pentru initierea unui proces de dezvoltare 
planificata la modul cel mai competitiv posibil. 
 
Din aceasta perspectiva, grupul tehnic de planificare mixt (echipa de proiect – administratie publica 
locala) propune “Turismul” ca obiectiv transversal in cadrul strategic de dezvoltare locala.  

 

� Agentii economici locali 
Datele statitistice indicau o dezvoltare importanta a gentilor economici, reprezentand   
spiritul antreprenorial local (date 2004): 

 SA SRL SNC Cooperatie Asoc. Fam. Independenti Total 
Baia Sprie 12 252 38 1 121 63 487 
Chiuzbaia - 5 3 - 6 4 19 
Satu Nou de Sus - 7 2 - 6 4 21 
Tautii de Sus 6 63 7 - 36 16 126 

Total 18 327 50 1 169 87 653 
 (Sursa info - Primaria Baia Sprie) 

 
Dintre care cele mai importante din punct de vedere al numarului de angajati erau: SC SAURO SRL 
si SC ILIS SRL (in domeniul confectiilor, care aplicau productia in sistem lohn, facilitate de 
mobilitatea crescuta pe piata fortei de munca a femeilor, majoritatea membre ale familiilor 
disponibilizatilor din industria miniera). 
 
Capacitatea manageriala a firmelor locale este relativ scazuta, nefiind identificate initiative 
antreprenoriale care sa fie caracterizate prin inovativitate ca domeniu de activitate sau instrumente de 
management. In contextual unei crize financiare globale si a unui mediu din ce in ce mai competitiv, 
sustinerea unei abordari calitative, durabile a mediului de afaceri local ramane o prioritate a 
administratiei publice locale. Educatia antreprenoriala locala poate fi sustinuta printr-un sistem de 
servicii de asistenta tehnica de consultanta bazata pe o infrastructura minimala si pe un suport 
partenerial public privat corelat cu sistemul local de educatie formala si crearea unor forme noi de 
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educatie non- formala si informal. Acumularile informationale antreprenoriale pot conduce la saltul 
calitativ asteptat.    
 
3.2.6. Analiza SWOT a resurselor fizice 

 
S (+): W (-): 
� Accesibilitatea buna inspre/ dinspre oras; 
� Apropierea relativa (10 km) de statii CF si 

aeroport; 
� Reteaua de drumuri forestiere; 
� Reteaua de energie si comunicatii; 
� Interes investitional in proiecte rezidentiale; 
� Echipa de proiect (administratia locala) initiatoare 

a proiectelor de reabilitare a infrastructurii de 
mediu; 

� Mediul de afaceri existent; 
� Potentialul turistic ridicat (diversitatea 

posibilitatilor de dezvoltare); 
� Traditii antreprenoriale, mestesuguri.  

� Starea strazilor intra urbane si intre localitati; 
� Starea actuala a sistemelor de management de 

mediu (apa, deseuri) si incalzire (gaze naturale); 
� Starea actuala a locuintelor in centrul urbanizat 

(in special Microraion Vest); 
� Ramuri economice in declin, restructurare sau 

subdezvoltate; 
� Agricultura ineficienta (suprafete mici/ ferme 

individuale) 
� Lipsa infrastructurii si serviciilor suport pentru 

afaceri; 
� Lipsa unei strategii turistice locale si a unei 

structuri dedicate aplicarii ei; 

T (-): 
� Izolarea geografica a judetului si gradul de maturitate a proiectelor de infrastructura judetene; 
� Modul de proiectare a proiectelor strategice fara evaluarea nevoilor locale, a planurilor locale de 

dezvoltare; 
� Absenta unor politici economice judetene, zonale – a capacitatii de planificare economica, de corelare a 

acesteia cu resursele din zona si marketing regional. 
� Experienta scazuta in cooperare intra si intersectoriala la nivel zonal si judetean – nefunctionalitatea 

institutionala a structurilor asociative intercomunitare.  
� Mediul economic afectat de criza globala. 

O (+): 
Infrastructura de transport: 
� Pentru asigurarea cooperarii intercomunitare in context zonal, trebuie sa asigure : 

- atractivitatea investitionala si facilitarea transportului de marfuri si persoane in zonele proiectate 
functional pentru sustinerea dezvoltarii economice, respectiv: zona Flotatiei Centrale (Satu Nou de Sus/ 
Tautii de Sus) prin conexiunea orasului la soseaua de centura a Municipiului Baia Mare si drumul 
perimetral care urmareste fostul amplasament al caii ferate Baia Mare – Baia Sprie ;  

- fluidizarea traficului pe principala artera de transport judeteana (reabilitarea si modernizarea DN 18/ axa 
Baia Mare – Sighetu Maramatiei) creand puntea de legatura fizica si cultural spirituala intre capitala 
administrativa si economica si zona istorica a Maramuresului;  

- legatura cu comunitatile si zonele turistice invecinate pentru a sustine complementaritatea functionala in 
teritoriu (reabilitare, modernizare, extindere DJ Baia Sprie – Cavnic – Barsana si Baia Sprie - Unguras; 
drumuri de legatura intre Baia Sprie – si zonele turistice cu PUZ finalizat : Chiuzbaia, zona Mogosa/ 
Suior) ; 

- La nivel local, asigurarea accesului dinspre periferie inspre centrul orasului (reabilitare si modernizare 
retea stradala si drumuri locale Baia Sprie – Tautii de Sus prin noua zona rezidentiala propusa prin 
PUG/ 2009, care va contura si noua zona de recreere si agrement).  

- Tot la nivel local extinderea drumurilor pietruite de acces la propietati agricole si silvice, cu rol 
complementar turistic (in special: Chiuzbaia – Ignis si Suior Poiana Boului).  

� Adaptarea solutiilor tehnice ale proiectelor strategice de infrastructura (drum de centura, DN 18, DJ Baia 
Sprie – Cavnic – Barsana) la nevoile de dezvoltare locala si participare in atragerea surselor de finantare 
pentru aplicarea acestor proiecte; 

Infrastructura de Mediu: 
� Extinderea sistemului local de management integrat al apei prin : identificarea de noi surse de apa potabila; 

amenajarea inovativa corelata cu obiectivul transversal « Turism » a aductiunii acesteia catre statia de 
filtrare/ tratare retehnologizata,  extinderea si modernizarea retelei de distributie si a celei de canalizare in 
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toate localitatile componente, reabilitarea si modernizarea tehnologica a statiilor de epurare, diminuand 
radical impactul de mediu asupra raului Sasar si imbunantatirea starii de sanatate publica; 

� Integrarea orasului in sistemul judetean de management integrat al deseurilor, incluzand initierea si 
promovarea colectarii selective a deseurilor in comunitate;  

Reteaua de comunicatii: 
� Extinderea serviciilor internet prin constructia magistralelor „broad band”, atat pentru extinderea utilizare 

individuale, dar mai ales ca suport logistic si ca argument de atractivitate economica, turistica si 
institutionala locala.  

Reteaua de alimentare cu gaz/ electricitate: 
� Redimensionarea si extinderea retelelor existente in special in zonele de expansiune economica, turistica  si 

inspre noile zone rezidentiale, adaptata la specificul potentialilor utilizatori; 
Locuire : 
� Dezvoltarea de proiecte rezidentiale in zonele de expansiune economica,  pentru atragerea viitoarei forte de 

munca precum si a locuitorilor din municipiul resedinta de judet,  potential investitori in zona economica 
dedicata IMM.  

� Identificarea terenurilor si analiza posibilitatilor de aplicare a proiectelor de locuinte sociale (low income 
housing) in paralel cu politici fiscale care sa favorizeze/ constranga migratia de populatie asistata social din 
centrul orasului spre zona asistata. 

Infrastructura de Afaceri : 
� Atragerea resurselor nerambursabile (UE, programe guvernamentale, etc) pentru crearea infrastructurii 

fizice de afaceri (parc industrial/ tehnologic/ logistic pentru IMM) si a serviciilor suport pentru dezvoltarea 
afacerilor inclusiv in agricultura montana – Centrul de Sprijin pentru IMM/ Centrul de Resurse Eco/Green 
Business; 

� Valorificarea economica a spatiilor si incintelor miniere pentru dezvoltarea infrastructurii si serviciilor 
pentru afaceri in fosta incinta a Exploatarii Miniere Baia Sprie;  

� Valorificarea durabila a fondului forestier si a terenurilor agricole (in special pasuni si fanete)  prin metode 
de agro_mediu, meserii traditionale, servicii turistice, etc., precum si prin extinderea, amenajarea si 
modernizarea pieteti agro – alimentare pentru asigurarea cadrului de desfacere a produselor resurselor 
naturale locale ; 

�  Abordarea turismului ca obiectiv transversal al dezvoltarii economice locale, sustinut atat de investitiile 
publice in infrastructura de utilitati si dezvoltare urbanistica cat si de partenerii privati, incepand cu 
amenjarea si intretinerea incintelor firmelor  pana la investitii in proiecte turistice si/ sau servicii de 
sustinere. 

� Ca preconditie fundamentala in acest domeniu de dezvoltare, apare in perioada urmatoare, capacitatea 
administratiei publice de promovare a spriritului antreprenorial local prin masuri care vizeaza toate 
categoriile de invatamant: formal, non- formal si informal pentru toate categoriile de varsta precum si a 
celui de cooperare in afaceri prin crearea unui grup de sprijin pentru dezvoltarea economica locala, capabila 
sa-si asume viziunea de dezvoltare economica si managementul planurilor de dezvoltare specifice.  

 
 
3.3. Analiza resurselor umane  
  
Acest capitol este dedicate analizei principalei si celei mai sustenabile resurse de dezvoltare locala. 
Aspectele studiate vizeaza marimea si categoriile de populatie, nivelul de educatie si starea de 
sanatate (inclusiv a infrastructurii specific fiecarui domeniu).  
     
3.3.1. Populatia, aspecte demografice 
 
Populatie totala a orasului inregistrata conform ultimului recensamant (2002) este de 16.626 cu o 
tendinta de scadere 15.984 locuitori (2003) si apoi de crestere lenta, in conformitate cu datele 
prezentate mai jos : 
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Populatia 2003 2004 2005 2006 
Populatia totala 15984 16100 16222 16375 
Populatia femei 8232 8301 8363 8440 
Populatia cu domiciliul in  
localitate- 

16012 16123 16285 16363 

Nascuti vii 168 191 192 177 
Decedati 182 153 161 193 
Stabiliri de domiciliu in localitate 276 347 308 333 
Plecari cu domiciliul din localitate 264 230 181 239 
Stabilire de resedinta in localitate 33 60 87 100 
Plecari cu resedinta din localitate 95 104 81 98 
Emigranti 7 17 7 9 
Imigranti 1 1 - 2 

(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
 
Din datele de mai sus, reiese (in pofida 
fenomenelor sociale asociate inchiderii 
minelor: scaderea nivelului veniturilor 
familiale, implicit a standardului de 
viata, parasirea localitatii in cautarea de 
noi locuri de munca, etc) pastrarea unui 
bilant pozitiv a evolutiei populatiei 
orasului, o tendinta de crestere lenta dar 
constanta. Pentru confirmarea acestei 
tendinte « istorice », adaugam si un 
grafic al evolutiei istorice (ultimul 
secol) a populatiei municipiului, preluat 
de pe site-ul Wikipedia. 

Aceasta tendinta se regaseste si in structura populatiei pe grupe de varste, la nivelul anului 2002 (date 
recensamant), care arata o mentinere a unui raport echilibrat intre generatii, dupa cum urmeaza :   

Comunitati 
Populatie 

totala 
Populatie 
sub 15 ani 

% 
Populatie 

intre 15 si 59 
de ani 

% 
Populatie 

peste 60 de 
ani 

% 

Baia Sprie 16,609 3,212 19.3 11,057 66.6 2,340 14,1 
(Sursa info - Primaria Baia Sprie) 

 
Populatia activa a orasului Baia Sprie, s-a situat permanent in jurul a 65% din total populatiei. 
In cadrul piopulatiei inactive, la nivelul aceluiasi ani de referinta (2002) erau statistic identificati : de 
pensionari la limita de varsta si 476 de pensionari de boala. 
 
Densitatea locuirii orasului era de 173,15locuitori/ km2 . 
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� Structura populatiei dupa etnie si religie 
Diversitatea etnica accentuata de evenimentele istorice ale secolului XX, au condus la un 
mozaic al populatiei locale si implicit al modului de manifestare a credintei, vietii lor 
spirituale. Datele prezentate mai jos confirma acest lucru: 
 

Etnia Nr  Religia  Nr 
Romana 11949 Ortodoxa 10738 
Maghiara 3330 Rom/catolica 2655 
Rrom 401 Greco/catolica 630 
Germana 58 Reformata 825 
Ucraineana 29 Baptista 104 
Alte nationalitati 23 Penticostala 447 
(Sursa info - Primaria Baia Sprie) 

 
Martorii lui Iehova 128 

 

 

Alte confesiuni 263 
 
Aceste date coroborate cu comentariile din cadrul capitolului dedicat prezentarii starii asezarilor 
urbane, o populatie eterogena ca « radacini », standard de viata si valori spirituale asumate si justifica  
existenta unui capital social scazut pe ansamblul orasului.   
 
3.3.2. Educatie  
 
Fundamentala pentru sustinerea conceptului de dezvoltare durabila, maximalizarea valorii adaugate 
pentru produsele si serviciile create/ furnizate in comunitate, starea educatiei si a infrastructurii sale 
suport este prezentata in datele urmatoare : 
    
� Starea sistemului educational 
Singurele date care au putut fi colectate cu privire la nivelul educational al populatiei in 
comunitate sunt cele relevate de catere recensamantul din 2002, pe care le prezentam intr-un 
caru de referinta zonal (municipiul Baia Mare) si judetean (Maramures), conform caruia: 
 

Comunitate Numarul persoanelor 
cu nivel inalt de 

educatie   
(Universitate) 

ca % din 
populatia 

totala 

Numarul persoanelor cu 
nivel educational scazut 

(scoala primara) 

ca % din 
populatia 

totala 

Baia Mare 15,702 11.4 15,281 11.1 
Baia Sprie 577 3.5 2,452 14.8 
Judetul Maramures  24,692 4.8 85,766 16.8 
Sursa: Recensamant 2002 

  
- Nivelul de educatie superioara a populatiei orasului Baia Sprie (3,5%) este sub nivelul 

mediei judetene si mult sub nivelul muncipiului vecin. 
- Nivelul minim educational al populatiei locale (studii primare 14,8%) se afla sub media 

judeteana dar peste valorile municipiului Baia Mare  
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Corelarile trebuie facute cu infrastructura educationala locala si calitatea actului educational, 
adaptabilitatea acestui act la aspiratiile de dezvoltare locala. 
 
Orasul Baia Sprie, beneficiaza de o infrastructura educationala care permite pregatirea noilor 
generatii pana la nivelul studiilor liceale, astfel: 
 

Invatamant – infrastructura/ personal 2003 2004 2005 2006 
Unitati de invatamant – total (nr) 10 9 10 6 
Gradinite de copii (nr) 4 3 4 25 
Scoli din invatamantul primar si gimnazial (nr) 5 5 5 3 
Licee (nr) 1 1 1 1 
Sali de clasa si cabinete scolare (nr) 82 82 89 89 
Laboratoare scolare (nr) 11 10 14 13 
Ateliere scolare (nr) 15 15 17 17 
Personal didactic – total (nr) 213 209 212 204 
Personal didactic in invatamantul prescolar (nr) 28 29 31 31 
Personal didactic in invatamantul primar si 
gimnazial (nr) 

125 124 132 124 

Personal didactic in invatamantul primar  (nr) 41 38 34 38 
Personal didactic in invatamantul gimnazial (nr) 84 86 98 86 
Personal didactic in invatamantul liceal (nr) 60 56 49 49 

(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
 Datele indica o restrangere a numarului institutiilor publice de invatamant (in special la nivel 
prescolar) dar o pastrarea a capacitatii sistemului: sali de clasa, cabinete scolare, laboratoare, 
ateliere si foarte important, a personalului didactic.  
 
Evolutia beneficiarilor sistemului educational local este prezentata in tabelul de mai jos : 

Invatamant – beneficiari 2003 2004 2005 2006 
Copii inscrisi in gradinite (nr) 624 649 611 606 
Elevi inscrisi – total (nr) 2453 2299 2143 2026 
Elevi inscrisi in invatmanatul primar si 
gimnazial (nr) 

1687 1609 1568 1498 

Elevi inscrisi in invatmanatul primar (nr) 837 769 761 759 
Elevi inscrisi in invatmanatul gimnazial (nr) 850 840 807 739 
Elevi inscrisi in invatmanatul liceal (nr) 436 389 308 321 

(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
 

                                                 
5 Numarul gradinitelor/ 2008, in conformitate cu datele primate de la Primaria orasului Baia Sprie este 7 (sapte) 
acoperind toate localitatile componente.  
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Datele indica : 
- Scaderea continua a numarului de elevi inscrisi in celelalte unitati de invatamant, ceea ce poate fi 

explicat prin tendinta (identificata si in cadrul analizei calitative de teren : interviuri, focus 
grupuri) devenita « la moda » a familiilor cu posibilitati materiale de a-si inscrie copii in unitatile 
de invatamant din municipiul Baia Mare. Cauza acestei tendinte a fost motivata prin aspecte 
calitative a invatamantului local : o incredere mai mare a familiilor in calitatea invatamantului din 
municipiul resedinta de judet, o calitate crescuta a conditiilor de invatare in sistemul de 
invatamant invecinat: spatii, dotari, material didactic si nu in ultimul rand o oferta educationala 
locala mai rigida, neadaptata solicitarilor parintilor si cererii pietei fortei de munca zonale. 

- Cu toate eforturile ultimilor ani (includerea in programa liceului a unei clase de turism, extinderea 
numarului de ateliere), oferta educationala locala, concurata agresiv de vecinatatea sistemului 
educational municipal, nu poate acoperi nevoia de resurse umane competitive pentru dezvoltarea 
orasului.  

- Tendintele de concentrare a spatiului educational (reducerea unitatilor de invatamant/ a spatiilor, 
claselor alocate procesului educational), datorita reducerii numarului de elevi poate fi compensate 
prin modernizarea, dotarea si echiparea celor utilizate precum si prin cresterea calitatii si 
diversificarea calitatii actului educational : introducerea unor metodologii moderne de predare si 
instruirea corpului profesoral in utilizarea acestora. O noua calitate a sistemului educational local, 
poate actiona ca un element de marketing in comunitate si in vecinatatea acesteia, cu beneficii 
considerabile asupra celor implicati in sistem.    

- Din punct de vedere educational, parteneriatul strategic cu sistemul educational liceal si mai ales 
cu cel universitar din municipiul Baia Mare, apare ca o necesitate pe termen scurt si mediu, avand 
in vedere si faptul ca, pe baza discutiilor purtate cu reprezentantii Grupului Scolar Auto din 
localitate, peste 80% dintre elevi vin din afara orasului Baia Sprie. Din aceasta perspectiva 
infiintarea unui campus preuniversitar in cadrul liceului local, este un proiect pe deplin justificat.  

 
Rolul sistemului educational public este acela de a pregati o resursa umana competitiva si implicata in 
viata orasului, orientata inspre sustinerea directiilor de dezvoltare asumatae de comunitate. Din 
aceasta perspectiva oferta educationala locala trebuie permanent « racordata » la obiectivele de 
dezvoltare locala, asigurand atat baza educational - profesionala a viitorilor specialisti locali dar si 
atitudinea civica necesara unei populatii implicate activ in procesul dezvoltarii locale. Rolul 
autoritatilor locale va fi acela de facilitare, motivare si sustinere tehnica si financiara a transformarii 
scolii locale intr-un factor major de dezvoltare calitativa, durabila locala.  
Pornind de la acest rol al autoritatii locale, programul de reabilitare, extindere, modernizare a 
unitatilor de invatamant locale este unul continuu in care este necesar sa fie implicati si actorii primari 
ai actului educational, cadrele didactice si nu in ultimul rand structuri asociative ale parintilor, 
elevilor, firme locale « practicante » ale principiului civismului corporatist.     

 
� Formare profesionala 
Rolul formarii profesionale este acela de a furniza servicii de pregatire a resursei umane la 
solicitarile imediate sau pe termen scurt ale pietei fortei de munca.  
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Din acest punct de vedere, organizatiile, institutiile care furnizeaza astfel de servicii au un rol 
important in atragerea unor oportunitati investitionale extrem de concrete sau in conditii 
aflate la alta extremitate, in atenuarea unor situatii de criza (restructurari industriale). 
 
Singura institutie acreditata pentru furnizarea de servicii de instruire si formare profesionala 
este liceul din localitate (grup scolar tehnic cu profil auto) : 
 

Invatamant – beneficiari 2003 2004 2005 2006 
Elevi inscrisi – total (nr) 2453 2299 2143 2026 
Elevi inscrisi in invatmanatul de arte si meserii 
(nr) 

330 301 267 243 

(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
Se observa o scadere importanta (de peste 25%) a elevilor din invatamantul profesional (arte si 
meserii) care poate sa semnifice a crestere a aspiratiilor educationale ale tinerilor si familiilor lor dar 
si o scadere a atractivitatii si/ sau a posibilitatii reale de vlorificare a calificarii obtinute, pe piata fortei 
de munca).  

 
Nu exista date privind alte forme de instruire post-liceala, cursuri de formare profesionala 
pentru adulti, ceea ce poate semnifica atragerea segmentului de beneficiari “adulti” de catre 
oferta furnizorilor acreditati din municipiul Baia Mare, inclusiv de catre autoritatea sectoriala 
(Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca).    
 
In conditiile existentei unui factor favorizant, precum cresterea lenta dar constanta a 
populatiei, resursa umana locala devine un atu competitiv al orasului Baia Sprie atat timp cat 
cauzele cantitative pot fi transformate in efecte pozitive prin promovarea unui sistem de 
reconversie profesionala, capabil sa se adapteze eficient la solicitarile pietei fortei de munca. 
De aceea masurile “soft” propuse in cadrul oportunitatilor de dezvoltare ale mediului de 
afaceri trebuie sa vizeze si segmentul “angajati” prin sustinerea/ atragerea/ creerea serviciilor 
de instruire, recalificare profesionala a fortei de munca orientata inspre toate categoriile 
sociale, indeosebi inspre grupurile vulnerabile (tineri, femei, someri). 
Capacitatea de prognoza si planificare a administratiei locale si a grupului  local de sprijin 
pentru dezvoltarea economica pot permite evitarea unor perioade de impas economic si 
pastrarea/ cresterea atractivitatii investitionale in zonele de expnasiune economica sau in cele 
turistice prin asigurarea unei pregatiri calitative, superioare, adaptate cerintelor potentialilor 
angajatori. In acest cadru o atentie deosebita poate fi acordata formelor non-formale sau 
informale de educatie profesionala prin diversificarea serviciilor de (post)formare care pot 
dezvolta piata educationala locala: coaching, mentoring, marketingul si medierea pe piata 
fortei de munca.  
 
   



73 
 

3.3.3.  Forta de munca 

 
Un rol important in definirea economiei locale il are si factorul uman. De altfel este cheia si 
motorul dezvoltarii economice locale.  

In perioada 1997 – 2002 (tabelul de mai jos), evolutia fortei de munca pe sectoare economice 
la nivelul orasului Baia Sprie arata o crestere limitat a sectorul servicii neopozabila insa 
declinului constant din sectorul industrial. 

Ocuparea populatiei active pe sectoare ale economiei nationale la nivel de zona Baia Sprie 
este prezentata in tabelul urmator (sursa: recensamant, 2002): 

An 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

total salariati 4609 4369 4307 4022 4240 4004 

Agricultura 6 64 12 2 21 16 

total industrie din care: 3203 2930 3047 2551 2717 2694 

industrie extractive 1948 1716 1546 1430 1446 1380 

Prelucratoare 1176 1192 1439 1063 1216 1258 

energie electrica, apa, gaz 79 22 62 58 55 55 

Constructii 37 74 77 122 54 36 

Comert 108 100 155 161 210 183 
transport, depozitare, posta, 
comunicatii 504 359 321 263 281 281 

finante, banci 21 18 16 16 15 16 

administratie publica 53 54 52 89 91 91 

Invatamant 222 248 271 275 288 284 

Baia Sprie 

asistenta sociala, sanatate 217 253 118 222 222 208 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
In urmatoarea perioada, care a definitivat procesul de inchidere a minelor din localitate, evolutia 
fortei de munca in aceste sectoare a scazut constant, cu implicatii asupra capacitatii economice locale. 

An 2003 2004 2005 2006 

total salariati 3774 3662 3103 3687 

Agricultura 37 37 37 - 

total industrie din care: 2397 2236 1900 1449 

industrie extractive 1256 1208 1085 754 

Prelucratoare 1080 958 745 625 

energie electrica, apa, gaz 61 70 70 70 

Constructii 124 124 184 230 

Comert 245 264 325 330 

transport, depozitare, posta, comunicatii 319 321 200 180 

finante, banci 16 16 16 16 

administratie publica 57 57 50 55 

Invatamant 281 287 230 240 

Baia Sprie 

asistenta sociala, sanatate 124 124 124 124 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
Tendinta ingrijoratoare de scadere continua a locuirlor de munca din activitatile productive este 
sustinuta in continuare de:   
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- Efectul de absortie a fortei de munca locale,  creat de dezvoltarea municipiului Baia Mare care se 
manifesta cu pregnanta in continuare. Cooperarea parteneriala pentru extinderea zonei de 
expansiune economica estica a municipiului Baia Mare in zona vestica a orasului Baia Sprie 
(Tautii de Sus, Satu Nou de Sus) ar crea posibilitatea valorificarii resursei umane locale in 
beneficial propriilor comunitati. 

- Emigrarea fortei de munca locale in strainatate in cautarea unui loc de munca. Fenomen care 
trebuie abordat echilibrat, creand oportunitatea profesionalizarii fortei de munca si a “importului”  
de capital financiar, care din pacate se manifesta doar prin achizitia de bunuri de larg consum, 
constructii noi. Politicle locale de facilitare a “repatrierii” spiritului antreprenorial si a 
investititiilor in afaceri mici, poate fi o solutie pe termen scurt pentru revitalizarea economiei 
locale. 
 

3.3.4. Somajul  

 
� Somajul in Maramures 
Cifrele prezentate in tabelul de mai jos se bazeaza pe date de inregistrare colectate de 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca si de Agentiile Locale de Ocupare a 
Fortei de Munca din judetul Maramures. Tabelul arata o scadere drastica a numarului 
somerilor intre 2000 si 2001 cat si intre 2002 si 2003 in intregul judetul. Scaderea brusca 
intre 2000  si 2001 poate fi explicata prin continuarea procesului de restructurare a sectorului 
de stat intr-un ritm mai lent. Din acest motiv, somajul a scazut datorita aportului mai mic la 
cifrele totale. Scaderea brusca din perioada 2002 si 2003 are o cauza clar de sorginte 
institutionala. In 1991, a intrat in vigoare asa-numita Lege Nr. 1. Aceasta lege era destul de 
generoasa cu somerii. Fiecare persoana somera care a lucrat pe o perioada mai lunga de un 
an, primea ajutor de somaj pe timp de un an plus inca 18 luni de alocatii. La inceputul anului 
2002, a fost introdusa Legea 76, care a diminuat generozitatea sistemului. Momentan, in 
momentul in care o persoana devine somera, el sau ea primeste ajutor de somaj timp de 
maxim un an. Totusi, pentru ca criteriile de eligibilitate au devenit mai stricte6, un numar 
substantial de someri nu se inregistreaza oficial pentru ca acest lucru nu este obligatoriu.  

Somajul inregistrat pe sexe si nivel educational in judetul Maramures, 1999-2003 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Somaj inregistrat 22.817 21.303 15.731 16.417 11.213 
ca % din populatia activa 8.8% 9.2% 6.8% 7.1% 5.6% 
Sex      
Femei 11.963 9.344 6.443 6.976 4.808 
% 51.6 43.9 41.0 42.5 42.9 
Barbati 11.228 11.959 9.288 9.441 6.405 
% 48.4 56.1 59.0 57.2 57.1 
Nivel educational (%)      
Scazut 62.7 61.7 60.6 61.3 68.2 
Mediu 35.6 36.1 37.5 36.3 27.1 
Inalt  1.7 2.2 1.8 2.4 4.7 
Sursa: AJOFM 2004. 

                                                 
6   De exemplu, o persoana care a lucrat pentru o perioada mai mica de un an nu este eligibila pentru plata unui 
ajutor de somaj. 
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Tabelul arata de asemenea si procentul somajului pe sexe si nivel educational. Este de 
remarcat faptul ca procentul femeilor din totalul persoanelor somere a scazut puternic de la 
51.6 % in 1999, la 42.9% in 2003. O posibila explicatie ar fi ca regulile stricte de eligibilitate 
le-au impiedicat pe femei sa se mai inregistreze oficial ca somere. In loc sa sa inregistreze, 
majoritatea femeilor au preferat sa faca tranzitia catre un loc de munca informal. In ceea ce 
priveste nivelul educational al somerilor, se poate observa o crestere a procentului 
persoanelor cu nivel educational scazut si inalt, in cadrul tabloului general al somajului (cu 
toate ca procentul persoanelor cu educatie superioara este inca foarte scazut), in timp ce 
procentul somerilor cu nivel educational mediu a scazut intre 1999 si 2003. 

 

Somerii se inregistreaza voluntar la agentie. In afara de Agentia Judeteana de Ocupare a 
Fortei de Munca (AJOFM) din Baia Mare, exista cinci Agentii Locale de Ocupare a Fortei de 
Munca  (ALOFM), in cadrul carora se pot inregistra persoanele. Birourile locale au contact 
cu intreaza zona (toate comunitatile) pentru care sunt responsabile. Sunt calculati ca someri 
doar cei inregistrati oficial.  Aceasta implica faptul ca doar persoanele care se inregistreaza 
voluntar sunt calculate in statisticile oficiale. Exista cateva motive din cauza carora 
persoanele nu se inregistreaza voluntar:  

• Lipsa increderii in institutii (proceduri care dureaza, lipsa locurilor de munca, etc.); 
• ‘Serviciile nu inseamna nimic pentru unele persoane’; ei nu vor primi beneficii (e.g. 

nu au lucrat o perioada destul de lunga), asadar sunt convinsi ca nu are nici un rost sa 
se inregistreze.  

Este evident  ca din cauza faptului ca persoanele nu sunt incurajate sa se inregistreze ca 
someri, se produce o subestimare importanta a somajului.  

Figura 2.4 Somajul in judetul Maramures, 1999-2003 
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� Somajul local 
Inainte de a discuta datele prezentate in tabelul de mai jos, trebuie facuta o  precizare in ceea 
ce priveste definirea si calcularea somajului. In general, in lume sunt folosite doua tipuri de 
surse: date administrative bazate pe inregistrarea la AJOFM sau ALOFM si date bazate pe 
definitia utilizata de Oficiul International al Fortei de Munca (OIFM), deseori folosite in 
Analizele Pietei Fortei de Munca. In judetul Maramures, AJOFM si ALOFM inregistreaza 
somerii. Pentru intregul judet, sunt inregistrate ca somere 8.000 de persoane, in timp ce  
aproximativ 3.500 someri inregistrati beneficiaza de ajutor de somaj. Din pacate, AJOFM (si 
ALOFM-urile) nu inregisteraza aceste date pe comunitati, ceea ce inseamna ca nu putem sa 
redam numarul somerilor inregistrati cu domiciliul in Baia Sprie. De asemenea, nu exista 
date disponibile in judetul Maramures care sa urmeze definitia OIFM.  

 

Cifrele prezentate in tabelul de mai jos se bazeaza pe Recensamantul Populatiei din 2002, 
efectuat de catre Institutul National de Statistica. Somerii sunt definiti aici ca: persoane care 
se declara someri7, care sunt dispusi sa lucreze, care isi cauta activ un loc de munca, si  sunt 
intre 14-62 ani. Aceste persoane sunt considerate somere, fara a tine cont daca sunt sau nu 
inregistrate la o Agentie de Ocupare a Fortei de Munca. Se poate observa ca rata somajului, 
combinata pentru cele noua comunitati, este de 10.8%8. In cazul in care comparam aceasta 
cifra cu rata somajului inregistrata pentru intreg judetul Maramures  (7.1% in 2002), este 
considerabil mai mare. Acest lucru confirma parerea ca un numar substantial de someri nu se 
inregistreaza la Agentia Judeteana sau Agentiile Locale de Ocupare a Fortei de Munca. 

 

Este remarcabil faptul ca, pentru toate comunitatile, somajul masculin este aproape de doua 
ori mai crescut decat somajul feminin. O potentiala explicatie ar fi  ca mai multi barbati decat 
femei si-au pierdut locurile de munca ca urmare a procesului de restructurare a sectorului de 
stat (de exemplu in sectorul minier). O alta explicatie este ca barbatii care nu au un loc de 
munca se considera someri in timp ce femeile care nu au un loc de munca se considera 
casnice. Diferentele sunt mari intre procentajele somajului feminin in comunitati.   

 

Somajul pe comunitati, 2002 
 Someri Ca % din totalul populatiei active din comunitate 
 Total Total Barbati Femei 
Baia Mare 5,678 9.5 12.2 6.6 
Baia Sprie 571 10.0 12.5 7.0 
Sursa: Institutul National de Statistica, Recensamant 2002. 

 

Tabelul de mai jos face distinctia intre somerii care isi cauta un loc de munca dupa ce si l-au 
pierdut pe cel precedent si cei care sunt in cautarea primului loc de munca, de exemplu 
absolventii si femeile casnice care nu au mai lucrat pana acum. Se poate observa ca in 

                                                 
7  Aceasta inseamna ca in saptamana dinaintea Recensamantului au declarat ca nu au un loc de munca, un 
contract de munca, sau nu au lucrat pe cont propriu. 
8  Rata somajului este definita ca fiind numarul somerilor impartit la numarul populatiei active (= suma dintre 
numarul angajatilor si numarul somerilor). 
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majoritatea comunitatilor, somerii care isi cauta un nou loc de munca (dupa ce si-au pierdut 
locul de munca precedent) reprezinta majoritatea grupului total al somerilor.  

Somajul pe tipuri de someri  
 Someri in cautarea unui nou loc de 

munca ca % din totalul somerilor 
Someri in cautarea primului loc de 
munca ca % din totalul somerilor 

 Total Barbati Femei Total Barbati Femei 
Baia Mare 71.1 71.1 71.1 28.9 28.9 28.9 
Baia Sprie 61.5 64.5 54.9 38.5 35.5 45.1 
Sursa: Institutul National de Statistica, Recensamant 2002. 

 

Somajul in randurile minerilor 9 
Procesul de restructurare a sectorului minier a fost demarat in 1997. Tabelele de mai jos 
prezinta “rundele” de disponibilizari din perioada 1997-2003. Cifrele prezentate in tabel 
reprezinta mineri disponibilizati care locuiesc in comunitatea respectiva. In total, aproape 
15.000 de mineri au fost disponibilizati de catre REMIN in judetul Maramures intre 1997 si 
2003.  

 Numarul minerilor disponibilizati pe rezidenta in comunitati, 1997-200310 
 1997 

(REMIN) 
1997 
(IPEG) 

1999 2000 2002 2003 Total 

Baia Mare 2,291 587 135 32 79 319 3,443 
Baia Sprie 383 34 45 4 32 95 593 
Sursa: REMIN, IPEG (Institutul de Prospectari si Explorari Geologice). 

 
si in perioada 2004-2006 

Unitate miniera Numarul angajatilor, 
sfarsit 2003/ inceput 

2004 

2004 2005 2006 Total 
2004-2006 

2007 

Baia Sprie 615 117 98 381 596 150 
Sursa: REMIN, ANDIPRZM – CZ Baia Mare  

 

Ce s-a intamplat cu disponibilizatii ? 
Pentru a evalua ce se intampla cu persoanele disponibilizate din domeniul minier, a fost 
analizat un grup de 525 de mineri, care au fost disponibilizati in perioada 2002 -Iunie 2003  
si care erau inregistrati la AJOFM.  Pentru fiecare  miner a fost facuta o evaluare a 
“urmatorului pas” in cariera. Se poate observa ca aproape 39% din minerii disponibilizati s-
au pensionat, utilizand schema normala de pensionare sau schemele de pensionare anticipata. 
De asemena, cativa disponibilizati care erau aproape de varsta de pensionare au fost inclusi 
in aceasta categorie. Putin peste  20% din minerii disponibilizati au fost angajati intr-un nou 
loc de munca. Grupul somerilor este divizat intre grupul celor cu sanse mari de integrare si 
grupul celor care vor intampina dificultati, dupa parerea AJOFM, in gasirea unui nou loc de 
munca.  Acesta distinctie a fost bazata pe varsta disponibilizatilor si pe numarul anilor lucrati 
in domeniul minier. Se poate observa ca doar 16% din fostii mineri au sanse mari de a gasi 

                                                 
9   Din pacate nu avem informatii detaliate in ceea ce priveste profesia minerilor. Aceasta insemna, de 
ex., ca nu putem face distinctie intre un lucrator in subteran si un administrator care lucreaza in cadrul 
unei unitati miniere. 
10 Dupa  declaratiile REMIN, in 1998 si in 2001 nu au avut loc disponibilizari. 



78 
 

un nou loc de munca, in timp ce pentru 17%  dintre acestia, sansele sunt considerate a fi 
destul de mici. Tranzitia va fi dificila in special pentru cei care au lucrat in domeniul minier o 
perioada mai lunga de 10 ani, in cadrul unui program de lucru relativ scurt si cu o salarizare 
mare, in comparatie cu un loc de munca deseori platit mai putin si cu un program de lucru 
mai lung.   

Pasul urmator pentru disponibilizatii din domeniul minier (grup mostra 2002-2003) 
 Abs. % 
Pensionare/pensionare anticipata 203 38.7 
Pensionare de boala 21 4.0 
In strainatate/altele 17 3.2 
Angajare 106 20.2 
Someri: sanse mari in gasirea unui nou loc de munca  86 16.4 
Someri: sanse mici in gasirea unui nou loc de munca 92 17.5 
Total 525 100 
Sursa: pe baza datelor de la AJOFM, 2004. 

 

Mai jos  prezentam distributia populatiei totale pe angajare, somaj si inactivitate pe 
comunitatile invecinate . De exemplu, se poate observa ca in Baia Mare peste 39% din totalul 
populatie este angajata, in timp ce peste  56% este inactiva. Pensionarii reprezinta cea mai 
mare rata in cadrul populatiei inactive din Baia Mare. Se poate observa ca exista diferente 
considerabile intre comunitati.  

Distributia populatiei pe angajare, somaj si inactivitate pe comunitati, 2002 
 Ca % din populatia totala pe comunitate  
 Angajati Someri Inactivi Din care: 

    
Pensionari Studenti Casnice  In 

intretinere 
Baia Mare 39.4 4.1 56.5 20.2 20.9 5.1 8.3 
Baia Sprie 31.0 3.4 65.6 24.0 20.4 8.8 10.5 
Sursa: Institutul Judetean de Statistica, Recensamant 2002. 

 

4.3.4.“Evidentieri’ in cadrul comunitatii  
Pe baza celor de mai sus, am elaborat cateva “evidentieri” pe care le prezentam:  

- Mica crestere a populatiei in comparatie cu 1977 
- Imigrarea depaseste emigrarea asigurand un spor (specific) in cadrul comunitatii; 
- Peste 20% din populatie este de etnie Maghiara ; 
- Procentul activitatii masculine relativ scazuta, procentul activitatii feminine relativ mare; 
- Procentul angajarii masculine relativ scazut, procentul angajarii feminine relativ mare ; 
- Rata somajului relativ scazuta, atat in cazul barbatilor cat si al femeilor; 
- Procent relativ mare al studentilor in cadrul totalului grupului de persoane inactive; 
- Procent relativ scazut al femeilor casnice in cadrul totalului grupului de persoane inactive. 
 
In orasul Baia Sprie, nu exista nici o structura institutionala publica sau organizatie privata care sa 
activeze in acest domeniu. Serviceile specifice sunt furnizate de catre Agentia Judeteana de Ocupare a 
Fortei de Munca Maramures, la sediul central din Baia Mare. 
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Recomandarile facute de echipa proiectului in cadrul capitolului “Educatie”/ “Formare profesionala” 
vizeaza in cel mai inalt grad acest grup social vulnerabil, putand intervene prin dezvoltarea abilitatilor 
lor individuale si profesionale, consilierea pentru trecerea peste aceasta perioada de risc social si  
cresterea adaptabilitatii lor pe o piata dinamica influentata permanent de conditii externe comunitatii.  

 
3.3.5. Servicii sociale  

 
Ajutoarele sociale sunt menite sa ajute familiile sarace sa mentina un standard de viata 
minim.  De obicei, ajutoarele sociale sunt oferite in cazul in care nu exista disponibila nici o 
alta sursa de venit, de exemplu dupa ce expira perioada de acordare a ajutorului de somaj. 
Spre deosebire de masurile active si masurile pasive discutate mai sus, persoanele care 
solicita masuri de asistenta sociala nu trebuie sa fie inregistrate ca someri. In general, 
asistenta sociala este oferita in cazul in care este trecut un asa-zis test al veniturilor.   In 
continuare vom discute cele trei tipuri de asistenta sociala: ajutorul social, ajutorul financiar 
pentru incalzire si alocatiile familiale. 
  

� Ajutor social 
In contrast cu ajutorul de somaj care se acorda tuturor care au realizat perioada minima de 
munca pentru a beneficia de somaj, trasatura platilor de tipul ajutorului social este ca 
evalueaza beneficiarul pe baza unui asa-zis test de venituri.  In practica, acest test este ca o 
ancheta sociala. De exemplu, pentru a beneficia de ajutor social, aplicantul trebuie sa treaca 
acest test care, in Romania, este efectuat de catre Consiliile Locale. Mai exact investigheaza 
toate resursele Nu iau in considerare doar venitul pe care il primeste aplicantul din locuri de 
munca ocazionala sau temporare.11,  ci si posesiunile aplicantului. De exemplu, detinerea 
unei carute si a unui cal sau magar este considerata un venit aditional pe luna  intre  800.000 
si  1.5 milioane Lei. Datorita acestor conditii restrictiv, este posibil ca un numar considerabil 
de  potentiali aplicanti sa nu treaca de acel test al veniturilor.  

Pentru a beneficia de ajutor social, trebuie demostrat faptul ca aplicantul nu acumuleaza un 
“venit” total care sa depaseasca asa-numitul venit minim garantat (VMG). Nivelurile actuale 
ale VMG, care depinde de marimea familiei, sunt pe luna dupa cum urmeaza12: 

Pentru o singura persoana:     825,000 Lei 
Pentru o familie cu 2 membri: 1,480,000 Lei 
Pentru o familie cu 3 membri: 2,057,000 Lei 
Pentru o familie cu 4 membri: 2,547,000 Lei 
Pentru o familie cu 5 membri: 3,041,000 Lei 
Pentru fiecare persoana care depaseste familiile cu 5 membri, se ofera 205,000 Lei. 

 

                                                 
11   Consiliile Locale au hotarat ca o persoana adulta castiga  din locuri de munca temporare sau sezoniere intre 
500 si 800 de mii de lei.  
12 Valori la nivelul anului 2006. 
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In cazul in care, de exemplu, o familie cu trei membri are un “venit” total de 1.557.000 Lei 
pe luna, aceasta familie are dreptul sa primeasca ajutor social in valoare de 500.000  Lei pe 
luna pentru a ajunge la nivelul VMG al unei familii cu trei membri. Pentru a primi, in acest 
caz, cei 500,000 Lei, un membru al familiei, apt de lucru, trebuie sa efectueze munca in 
folosul comunitatii timp de maxim 72 de ore pe luna. Cererile pentru ajutor social se depun la 
Primarie (Consiliul Local).  

In 2003 (luat ca an de referinta) au beneficiat de ajutor social (ratificat de  Legea 416/2001). 
Un numar crescut de beneficiari domiciliati in Baia Sprie: 

 Numarul beneficiarilor 
Legii 416/2001 

Numarul familiilor  % familiilor care 
beneficiaza de 
Legea 416/2001 

 2002 2003  2003 
Baia Mare 1,020 921 50,169 1.8 
Baia Sprie 174 208 5,290 3.9 
Total Judetul Maramures  - 9,419 290,472 3,2 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 

� Ajutor financiar pentru incalzire  
In afara de ajutorul social, ajutorul financiar pentru incalzire reprezinta un program important 
de asistenta sociala. Ajutorul financiar pentru incalzire este si el o alocatie acordata pe baza 
trecerii unui asa-zis test de venituri. Nivelurile actuale ale ajutorului financiar pentru 
incalzire sunt:: 

- Familii si persoane singure cu un venit mediu net pe luna mai mic de 1 milion de lei 
beneficiaza de: 

- 1.855 milioane lei pe luna pe o perioada de 5 luni (perioada de iarna), sau 
- 770,000 Lei pe luna pe o perioada de 12 luni 
- 1.01 milioane  Lei in Noiembrie si Decembrie 

- Familii si persoane singure cu un venit mediu net  intre 1 milion Lei si 1.33 milioane Lei  
beneficiaza de: 

- 1.21 million Lei pe luna pe o perioada de 5 luni (perioada de iarna),  sau  
- 505,000 Lei pe luna pe o perioada de un an  
- 610,000 Lei in Noiembrie si Decembrie 

- Familii si persoane singure cu un venit mediu net  intre 1.33 milioane Lei  si 1.66 
milioane lei beneficiaza de: 

- 810,000 Lei pe luna pe o perioada de  5 luni  (perioada de iarna), sau 
- 335,000 Lei pe luna pe o perioada de un an 
- 445,000 Lei in Noiembrie si Decembrie 

 

In general se poate spune ca in Baia Sprie beneficiaza de ajutor pentru incalzire un numar 
destul de mare de familii (peste 20%).  Poate ca principala explicatie pentru aceste diferente 
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este ca in Baia Sprie ca si Baia Mare, ajutorul este acordat nu doar pentru incalzire cu lemne 
ci si pentru incalzire cu gaz. 

An de referinta 2003 
Numarul familiilor care beneficiaza de ajutor 

financiar pentru incalzire 
Numarul 
familiilor 

% familiilor care 
beneficiaza de 
ajutor fianciar 
pentru incalzire 

 Pe lemne Pe gaz Centralizata  Total   

Baia Mare 916 10,595 240 11,751 50,169 23.4 
Baia Sprie 202 913 0 1,115 5,290 21.1 
Judetul Maramures 9,491 20,500 240 30,159 290,472 10.4 
(Sursa info - Primaria Baia Sprie) 

 

� Alocatiile familiale 
Ultima masura de asistenta sociala pe care o vom discuta este asa-numita alocatie familiala 
suplimentara.  Aceasta este destinata familiilor cu copii care au un venit net pe luna mai mic 
de 1.5 milioane lei. Suma lunara a acestei alocatii este:  

 
 
 
 
 
 

Pentru familiile care beneficiaza si de ajutor social (legea 416/2001), alocatia familiala este 
mai mare cu  25%. 

Tabelul de mai jos ofera o privire asupra numarului beneficiarilor alocatiei familiale 
suplimentare pentru familiile cu copii.  Am inclus de asmenea si alocatiile de stat pentru 
copii13.   

 Alocatii de stat 
pentru copii (1) 

Alocatii familiale 
suplimentare (2) 

Numarul 
familiilor  (3) 

(1)/(3) (2)/(3) 

Baia Sprie 955 627 5,290 18.1 11.9 
Baia Mare 9,767 5,404 50,169 19.5 10.8 
(Sursa info - Primaria Baia Sprie) 

 
Pe langa cele trei tipuri discutate de alocatii acordate in functie de testul de venituri – 
ajutoare sociale, ajutor financiar pentru incalzire si alocatiile familiale – mai exista si alte  
masuri de asistenta sociala. Totusi, pe acestea nu le vom discuta aici, pentru ca numarul 
beneficiarilor lor este destul de scazut.  

                                                 
13   Toti copiii intre  0-16 ani , sau pana la 18 ani in cazul in care sunt cuprinsi intr-o forma de invatamant , sunt 
eligibili pentru acordarea alocatiei de stat. In 2004, suma platita lunar ca alocatie de stat era de  210.000 lei , 
aceasta fiind recalculata anual. Alocatia este platita parintelui, copilului sau tutorilor legali.  In momentul in care 
copilul implineste 14 ani, suma ii este platita direct ei/lui. 

Pentru o familie cu un copil:   300,000 Lei; 

Pentru o familie cu doi copii:  350,000 Lei; 

Pentru o familie cu trei copii:   400,000 Lei; 

Pentru o familie cu patru copii:  450,000 Lei; 
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� Scheme de pensionare 
Dupa cum a  fost prezentat in tabelul 2.14  in sectiunea  2.4.3, 39% din disponibilizati au 
optat pentru pensionare de varsta sau anticipata. In general, durata minima pentru pensionare 
este scazuta, mai exact 30 de ani munciti,  dar se planifica marirea acesteia la 35 de ani.  
Varsta standard pentru pensionare in 2001 era de 62 de ani pentru barbati si de 57 pentru 
femei, dar aceasta va creste gradual pana in 2015 la 65 pentru barbati si 60 pentru femei. 
Pensionarea anticipata , cu pensie redusa, este permisa la varsta de 57 de ani. Totusi, in cazul 
minerilor (doar a celor care au lucrat in subteran) se aplica conditii speciale.Varsta minima 
de pensionare este de 45 de ani, cu cel putin 20 de ani munciti.  
 
Fondul de pensii opereaza la scara nationala sub supravegherea Ministerului Muncii, Familiei 
si Egalitatii de Sanse si Protectiei Sociale (MMFES). Acesta coordoneaza schemele de 
pensionare de varsta, de urmas si de invaliditate, cat si cele de pierdere temporara a abilitatii 
de munca (in afara de schemele la scara mai mica cum ar fie cea pentru veteranii de razboi). 
Exista un fond separat pentru sectorul agricol, care va fi integrat in viitorul apropiat in 
schema principala. Pentru intregul judet Maramures, numarul pensiilor de varsta este mare in 
comparatie cu numarul populatiei active. La sfarsitul anului 2003, peste  62.000  de persoane 
beneficiau de pensii de varsta bazate pe realizarea completa a anilor de munca in alte 
sectoare decat agricultura. Pe langa acestia, aproape 17.000  de persoane beneficiau de pensie 
de varsta pe baza numarului incomplet de ani munciti in alte sectoare decat agricultura 
(pensionare anticipata).  Pe langa cei aproximativ 41.000  de pensionari din sectorul agricol, 
120.000  de persoane beneficiau de pensie de varsta in judetul Maramures la sfarsitul anului 
2003.  In plus,  42.000 de persoane primeau pensie de invaliditate si  aproximativ 31.000  de 
persoane  beneficiau de pensie de urmas.  
 
Valoarea pensiei de varsta este in legatura stransa cu salariile castigate pe parcursul carierei, 
dar aceasta nu se recalculeaza in functie de inflatie. Pentru 2004 se aplica un procent de 0.39  
pentru recorelarea pensiilor standard. Acest procent poate fi considerat un indicator al ratei 
(brute) de recorelare14.  Posibilitatile de contributie voluntara la pensie au fost create de catre 
guvern si sunt folosite de multe persoane. 
 
Numarul pensionarilor de varsta, pensionarilor de invaliditate, pensionarilor de urmas, Judetul 
Maramures, sfarsitul lui 2003 
 Sectorul ne-

agricol 
Sectorul 
agricol 

Total 

Pensie de varsta (ani munciti realizati in totalitate) 62,431 
Pensie de varsta (ani munciti nerealizati in totalitate) 16,989 

≈ 41,000 ≈ 120,000 

Pensie de invaliditate 25,169 ≈ 17,000 ≈ 42,000  
Pensie de urmas 19,318 ≈ 11,500 ≈ 31,000 

                                                 
14 Pensia de varsta va fi maxim de 1,95 (de 5 ori  0.39) ori salariul mediu brut , luat in functie de cea mai inalta 
cota de salarizare (inceputul lui  2004, aproximativ 15 milioane Lei pe luna). 
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Cea mai importanta institutie de asistenta social din Baia Sprie ramane pana acum « Caminul de 
batrani », singura institutie de acest gen din judet. Prin eforturi locale, acest stabiliment a beneficiat 
prin proiecte de dezvoltare sociala, de fonduri PHARE pentru reabilitare, amenajare, dotare si 
extindere.  
Intentiile administratiei publice locale sunt de a dezvolta acest centru social si ai diversifica serviciile 
sociale furnizate in comunitate sub forma unui campus multifunctional social, care ar beneficia si de 
cadrul natural asigurat de parcul din vecinatatea centrului precum si de o concentrare a resurselor 
alocate furnizarii de servicii sociale in comunitate : materiale, financiare, atragerea de parteneri 
privati in furnizarea acreditata de servicii sociale sau de sustinere a acestora prin filantropie si/ sau 
voluntariat. 
Precum in mediul economic si in cel social, nevoia de implicare locala este pregnanta. Din acest 
motiv, promovarea crearii grupurilor de intr-ajutorare, grupuri de baza ale comunitatii si maturizarea 
lor organizationala prin transformarea ulterioara in organizatii neguvernamentale, poate beneficia de 
prevederile legale de sprijin financiar local pe baza Legii 350/2005 si a Legii 34/ 2001 privind 
procedurile de aplicarea a unui program de finantare locala a activitatilor non- profit.     
 
3.3.6. Sanatate 
 
Starea de sanatate a populatiei este dependent atat de starea si calitatea factorilor de mediu,  de 
standardul de viata creat de comunitate si de gradul de acces al populatiei la resursele comunitatii. 
 
� Starea sistemului de sanatate 
Infrastructura de sanatate publica a orasului Baia Sprie include: 

Ocrotirea sanatatii 2003 2004 2005 2006 
Spitale – sector public 1 1 1 1 
Paturi in spitale – sector public  (nr) 60 60 60 60 
Ambulatorii de spital – sector public (nr) 1 - - - 
Cabinete medicale scolare – sector public (nr) 1 1 1 1 
Cabinete medicale individuale (de familie) - sector public 
(nr) 

9 9 9 8 

Farmacii – sector public (nr) - - - 1 
Cabinete stomatologice (individuale) sector public (nr) 5 5 5 4 
Cabinete medicale de specialitate (individuale) sector 
public (nr) 

- - 4 1 

Cabinete medicale – sector privat (nr) 3 2 - - 
Cabinete medicale de specialitate - sector privat (nr) 1 1 - - 
Cabinete stomatologice - sector privat (nr) 2 3 3 3 
Laboratoare de tehnica dentara – sector privat (nr) 1 1 - 2 
Farmacii - sector privat (nr) 2 2 2 4 
Cabinete medicale de familie - sector privat (nr) - 2 - 2 
Cabinete medicale de medicina generala – sector privat 
(nr) 

- - - 1 
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Medici – sector public (pers), din care:  22 19 19 15 
Medici de familie  - sector public (pers) 10 8 8 7 
Medici – sector privat (pers), din care: 1 1 1 2 
Medici de familie – sector privat (pers) 1 1 1 2 
Stomatologi – sector public (pers) 6 6 6 6 
Stomatologi – sector privat (pers) 3 3 3 2 
Farmacisti – sector public (pers) - 1 1 1 
Farmacisti – sector privat (pers) 3 3 3 5 
Personal mediu sanitar – sector public (pers) 48 47 47 55 
Personal mediu sanitar – sector privat (pers) 3 3 3 6 
(Sursa info – DJS MM/ Fisa localitatii - Primaria Baia Sprie) 

 
� Starea de sanatate a populatiei 
Pe ansamblu, favorizata de microclimatul submontan, starea de sanatate a populatiei este 
buna. Una dintre cauzele imbolnavirilor din zona a fost activitatea miniera, fiind afectati cu 
precadere muncitorii minieri din abataje. Prezentam mai jos statistica cazuisticii 
imbolnavirilor de silicoza (ca boala pofesionala) din perioada 1997 – 2003.    
 
Boli profesionale in industria miniera pe unitati miniere in judetul Maramures, 1997-2003. 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Baia Sprie 11 S 

1 R 
12 S 11 S 13 S 12 S 13 S 22 S 

 
Informatiile primate, mai indica o incidenta a tuberculozei in cazul a 30 – 40 de persoane 
domiciliate in localitatile component ale orasului, iar bolile mentale si comportamentale 
afecteaza alte 110 persoane. 
  
Datele oficiale, prezinta cazuistica generala a incidentei bolilor in orasul Baia Sprie, in 
ultimul an/ 2007: 
 

Morbiditate generala (cazuri noi) pe clase de boli 

Boala 

Cazuri noi 
(cifre absolute) 

Incidenta specifica pe 
clase de boli 

/ 100.000 locuitori 

Total 12922 78663,18 
Boli infectioase si parazitare 596 3628,17 
Tumori 12 73,05 
Boli sing., org-hem., tulb imun. 928 5649,24 
Boli endoc. de nutritie si metabolism  1024 6233,64 
Tulb. ment de comportamnet 270 1643,64 
Boli sistem nervos 273 1661,9 
Boli ochi si anexele sale  486 2958,54 
Boli urechi si apofizei mastoid 380 2313,26 
Boli aparat circulator 918 5588,36 
Boli aparat respirator 3984 24252,75 
Boli aparat digestive 1199 7298,96 
Boli piele si tesut celul. Subcutanat 559 3402,93 
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Boli sist ost – art, muschi si tes conj  736 4480,43 
Boli aparat genitor – urinar 1083 6592,8 
Complicatii sarc, nasteri si lauzie 118 718,33 
Afectiuni perinatale 0 0 
Malformatii cong anom cromoz 10 60,88 
Simptome, semen si result anorm 204 1241,86 
Leziuni traumatice si otraviri 142 864,43 
 (sursa info: ASP Maramures) 
 

Bolnavi ramasi in evident 

Boala 

Numar bolnavi 
(cifre absolute) 

indicatori 
/ 100 locuitori 

Gusa simpla si nodular netoxica 90 0,55 
Diabet zaharat 320 1,95 
Malnutritie protein – caloric 61 0,38 
Rahitism evolutiv 16 0,10 
Anemii 230 1,40 
Tulburari mintale 424 2,58 
Epilepsie 72 0,44 
Reumatism articular acut 26 0,16 
Cardiopatii reumatismale cornice 42 0,26 
Boli hypertensive 1382 8,41 
Cardiopatie ischemica 1238 7,54 
Cord pulmonar cronic 31 0,19 
Boli cerebro vasculare 199 1,21 
Boli pulm cronice obstructive 433 2,64 
Boala ulceroasa 172 1,05 
Ciroza si alte hepatii cornice 350 2,13 
Nefritopatii cronice  39 0,24 
Calculoza urinara 26 0,16 
Malformatii congenital – total 36 0,22 

din care, aparat circulator 27 0,16 
 (sursa info: ASP Maramures) 
 

Mortalitate specifica 

Boala 

Numar (cifre 
absolute) 

Incidenta / 100.000 
locuitori 

Aparat cardio – circulator 108 657,45 
Aparat respirator 4 24,35 
Aparat digestive 10 60,88 
Accidente 8 48,7 
Tumori 43 261,76 
Alte cause 10 60,88 
(sursa info: ASP Maramures) 
 
Incidenta bolilor in orasul Baia Sprie, se inscrie in cadrul zonal de stare a sanatatii.  
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Aparitia componentei private in sectorul local de sanatate a ridicat punctual nivelul dotarilor, 
echipamentelor precum si a calitatii serviciilor medicale in comunitate. 
Cu toate acestea este necesara o modernizare a intregului sistem public de sanatate local, in special a 
spitalului orasenesc (reabilitare, extindere, modernizarea dotarilor si echipamentelor, infiintarea 
serviciului ambulatoriu, a unei unitati de interventie montana in zonele turistice prin colaborarea cu 
serviciul judetean Salvamont ) nu numai pentru cesterea standardului de viata in comunitate cat si 
pentru cresterea atractivitatii economice a orasului, furnizarea unor servicii de calitate in zonele 
turistice ca si conditie minimala de dezvoltare a acestora.    
 
3.3.7. Analiza SWOT a resurselor umane 

 
S (+): W (-): 
� Spor demografic; 
� Sistemul educational, de asistenta social si de 

sanatate existent care furnizeaza servicii in toate 
localitatile apartinatoare orasului + investitiile in 
sistem; 

� Trecerea peste perioada de impact a 
restructurrarilor industriale; 

� Centru social pentru persoanele varstnice; 
� Nivel scazut al somajului, bazat pe exportul fortei 

de munca. 

� Parasirea orasului de catre populatia tanara; 
� Nivelul educational maxim (liceal) si a furnizarii 

serviciilor de formare, consiliere profesionala pe 
piata muncii locale; 

�  Tendinta de pierdere a elevilor in favoarea 
municipiului vecin; 

� Rata populatiei cu studii superioare (sub media 
judeteana);  

� Starea de sanatate a populatiei din zonele de risc 
de mediu (vecinatatea zonei industriale est a 
municipiului Baia Mare); 

O (+): T (-): 
� Cresterea calitatii actului educational si orientarea 

inspre prioritatile de dezvoltare locala; 
� Atragerea/ infiintarea invatamantului universitar 

in localitate orientat pe nisele competitive 
identificate; 

� Dezvoltarea sistemului de furnizare a serviciilor 
de formare profesionala si a serviciilor suport – 
consiliere, mediere pe piata fortei de munca pe 
baza unui marketing zonal. 

� Facilitati locale acordate fortei de munca plecate 
in cautarea unui loc de munca in strainatate pentru 
reinvestirea capitalului dobandit in ici afaceri 
locale; 

� Parteneriat strategic cu mediul universitar din 
municipiul Baia Mare pentru domeniile de interes 
local; 

� Creerea echipelor de proiect parteneriale (inter 
sectoriale, public – private). 

� Diversificarea serviciilor medicale (ambulatoriu) 
si orientarea lor pentru sustinerea turismului in 
zona (constructia centrelor de sanatate, refacere, 
tratatment).  

� Valorificarea oportunitatilor de finantare a 
infrastructurii sociale (POR) si dezvoltarea 
serviciilor de resurse umane, asistenta sociala 
(POS). 

� Ignorarea aspectelor „soft” ale dezvoltarii 
(investitii in resursele umane) la nivel zonal, 
judetean, national. 

� Centralizarea sistemelor educationale si de 
sanatate ( alocarea sarcinilor de dezvoltare la 
nivel local fara asigurarea resurselor); 

� Cresterea somajului in conditiile crizei economice 
generalizate; 

� Continuarea exodului de „inteligenta” din 
comunitate legate de stagnarea economica locala 
si implicit, lipsa de oportunitati profesionale. 
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3.4. Analiza resurselor sociale  
 
Resursele sociale ale unei comunitati, capitalul social local, are un rol deosebit in aplicarea 
conceptului de dezvoltare durabila, aducand beneficii incomensurabile procesului de dezvoltare. 
Conceptul de capital social este extrem de vast atat ca definire cat si ca abordare. Vom prezenta dora 
doua definitii, pentru a clarifica perspectiva echipei contractului asupra acestui capitol:  
 
Francis Fukuyama (Social Capital & Civil Society, 1999) a definit capitalul social ca «existenta certa 
a unui set de valori si norme informale impartasite de membrii unui grup/ comunitate care le permit 
cooperarea pentru beneficii comune »   

Robert Putnam (Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 2000), 
considera capitalul social "valori colective a tuturor retelelor sociale (din comunitate) si 
manifestarea ce deriva din aceste valori de a colabora in beneficial comun). 
 
Din aceasta perspectiva capitalul social este o dispozitie mentala colectiva apropiata de 
“spiritual” comunitatii  (The Social Capital Foundation_TSCF).  
 
Cercetatorii considera ca acest set fundamental de valori comunitare poat fi masurat prin 
gradul de incredere si cooperare (“reciprocitate”) intre actorii locali (cetateni, grupuri, 
institutii – retelele sociale ale comunitatii)   
 
Pe parcursul acestui capitol vom prezenta observatiile calitative directe sau extrase din 
documentele proiectelor de crestere a capacitatii locale aplicate in comunitate in ultimii ani, 
descriind structurile formale administrative si civice, relatiile sociale din comunitate, valorile/ 
patrimoniul cultural al acesteia si infrastructura ce poate dezvolta capitalul social al 
comunitatii. 
 
3.4.1.  Retelele sociale ale comunitatii 

 
� Reteaua administrativa 
Structurile de conducere administrativa ale orasului Baia Sprie sunt: 
Consiliul Local Baia Sprie  
structura de conducere deliberativa -  este alcatuit din 17 membri alesi (consilieri locali), membri 
ai partidelor politice active la nivel local: 
Activitatea Consiliului Local Baia Sprie se defasoara in plenul sedintelor ordinare/ extraordinare de 
dezbatere si decizie, si in trei comisii de specialitate: 
 
3.1 Comisia de buget, finante, prognoze, dezvoltare economică, strategii, integrare 

europeana, (5 membrii consilieri locali) a carei sarcini sunt analizarea si avizarea: 
- propuneri privind bugetul local, formarea, administrarea, executarea acestuia; 

- virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; 
- împrumuturile si contul de încheiere a exercitiului bugetar;  
- stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe speciale pe timp limitat în conditiile 

legii; 
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- mijloacele materiale si financiare necesare în vederea realizarii documentatiilor de 
amenajare a teritoriului si urbanism cu privire la orasul Baia Sprie; 

- alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de apararea împotriva inundatiilor, 
incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase; 

- propuneri privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine,cu 
organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali în vederea finantarii si realizarii 
în comun a unor actiuni, lucrari servicii sau proiecte de interes public local; 

- conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si 
serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, 
apararea împotriva incendiilor si protectie civila, de sub autoritatea consiliului local; 

- alte atributii care deriva din acte normative ulterioare. 
 
3.2 Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, urbanism, amenajare 

teritorial ă, lucrări publice, disciplină în construcţii, protectia mediului (5 membrii 
consilieri), care analizeaza si avizeaza:  

- propunerile privind planurile de organizare, amenajare si de dezvoltare urbanistica a 
orasului si masurile necesare realizarii acestora;  

- documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism; 
- propunerile privind documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de 

interes local;  
- masurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, 

precum si a întregii infrastructuri apartinând cailor de comunicatii de interes local; 
- masurile privind contribuirea la conservarea, restaurarea si punerea în valoare a 

monumentelor istorice si de arhitectura;  
- propuneri privind administrarea domeniului public si privat al orasului; 
- propunerile privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 

proprietate publica precum si a serviciilor publice de interes local; 
- propuneri privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a 

orasului; 
- cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii 

neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea realizarii în comun a unor 
actiuni, lucrari sau proiecte de interes public local;  

- masurile privind refacerea si protectia mediului înconjurator în scopul cresterii calitatii 
vietii - masurile de contribuire la protectia parcurilor si rezervatiilor naturale - alte 
atributii care deriva din acte normative ulterioare; si 

 
3.3 Comisia juridica, aparare si ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti, protectie civila si protectie speciala, invăţământ, cultură, sport, turism, 
relaţii mass-media, ONG-uri (7 membrii consilieri), care analizeaza si avizeaza: 

- propuneri privind cheltuielile institutiilor de învatamânt; 
- propuneri privind preluarea si gospodarirea patrimoniului unitatilor de învatamânt  

propuneri privind proiecte sau programe care vizeaza învâtamântul, cultele, cultura 
minoritatile;  

- propuneri privind buna functionare a institutiilor de educatie, învatamânt, cultura 
- organizarea de activitati stiintifice, culturale artistice; 
- propuneri care vizeaza sustinerea unor actiuni specifice de interes comun; 
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- propuneri privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului; 
- propuneri de atribuire sau schimbare în conditiile legii a denumirii de strazi, de piete si de 

obiective de interes local; 
- alte atributii care deriva din acte normative ulterioare. 
 
Primarul Orasului Baia Sprie – Institutia Primariei 
Primarul orasului Baia Sprie (persoana independenta) si institutia Primariei alcatuiesc 
structura executiva administrativa a orasului, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu 
cadrul legal asigurat de  Legea nr. 215/ 2001 (Legea administratiei publice locale). In cadrul 
institutiei se desfasoara activitatile administrative si de dezvoltare locala, asigurate de 37 de 
functionari publici si personal contractual, coordonate de echipa de conducere alcatuita din 
Primar, Viceprimar si secretarul Primariei. Functiunile si serviciile asigurate de catre aparatul 
administrativ executiv al orasului este prezentata in organigrama de mai jos:  
 
Consiliul de Dezvoltare Socio Economica Locala 
Este un organism de reprezentativitate locala, infiintat prin Hotarea Consiliului Local al 
orasului Baia Sprie, nr.107 din 14 august 2007, ca urmare a procesului de facilitare sustinut 
in cadrul componentei “Cresterea Capacitatii Comunitatilor Miniere” a proiectului 
“Inchiderea minelor, refacerea ecologica a mediului si regenerare economica si sociala” 
aplicat de catre Agentia Nationala de Dezvoltare a Zonelor Miniere (2007 – 2009), in special 
datorita celor 27 de membrii (consilieri locali, personal tehnic al primariei dar si 
reprezentanti ai societatii civile locale din localitatile apartinatoare orasului Baia Sprie). 
 
Scopul infiintarii acestei structuri comunitare a fost acela de a asigura participarea 
reprezentantilor comunitatii in procesul de analiza, elaborare si decizie, referitor la planurile 
de dezvoltare locala. Desi CDSE si-a indeplinit un prim obiectiv, acela de a atrage in 
comunitate o finantare pentru modernizarea sisteului de iluminat public in localitatile Baia 
Sprie si Satu Nou de Sus, functionalitatea lui poate fi mult imbunatatita. 
 
� Reteaua civica 
Unul dintre cei mai importanti indicatori de capital social, definitoriu pentru capacitatea 
comunitatii de dezvoltare este gradul de agregare, de implicare structurata, organizata a 
societatatii civile.  
 
Societatea civila este denumirea generica a retelelor sociale formale (organizatii 
neguvernamentale - ONG) si informale (grupuri de cetateni, organizatii de baza ale 
comunitatii - OBC) , care actioneaza independent de piata sau stat, pe baza unor inetrese, 
obiective si valori impartasite, comune. 
 
OBC – organizatii de baza ale comunitatii 
Aceste organizatii informale sunt prezente in mod traditional in localitatile rurale 
apartinatoare orasului Baia Sprie, avand ca origine structura sociala a satului si ca obiective, 
intr-ajutorarea in cadrul activitatilor traditionale: munca in agricultura, constructii, reparatii, 
evenimentele religioase si laice din calendarul local. 
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Din acest punct de vedere, biserica functioneaza ca un puternic catalizator social, facilitand 
crearea si motivarea actiunilor acestor grupuri informale locale. 
 
La nivelul orasului Baia Sprie, aceste grupuri informale sunt mai active in “orasul vechi”, pe 
baza unor relatii istorice create intre familiile autohtone care graviteaza tot in jurul bisericii. 
In “orasul nou” functioneaza doar grupuri bazate pe vecinatate si/ sau pe inteerese comune de 
conjunctura, asa numitele grupuri de intr-ajutorare, extrem de volatile. 
 
Ca tendinta, datorita impactului urbanizarii orasului precum si a perioadei de criza create de 
procesul de restructurare industriala, numarul si implicarea acestor OBC s-a redus 
considerabil. Observatiile de teren au aratat mentinerea acestor forme de asociere de 
conjunctura doar la categoria de populatie varstnica, purtatoare a traditiilor asociative locale. 
 
ONG – organizatii neguvernamentale 
In localitate au fost inregistrate 14 documente de infiintare a unor organizatii 
neguvernamentale (asociatii si fundatii constituite pentru desfăşurarea unor activităţi de 
interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal 
nepatrimonial de catre persoane fizice si juridice – in baza Ordonantei Guvernului 26/2000  
cu modificarile aduse de OG 37/2003  si Legea 246/2005). Mai putin de jumatate din acestea 
sunt active, in special cele alcatuite din persoane in varsta (ex. “Asociatia Pensionarilor”) sau 
cele impuse de prevederile legale pentru accesarea unor facilitate financiare pentru categorii 
profesionale (ex: asociatia crescatorilor de animale) sau pentru functionare (ex. clubul 
sportiv).  
 
Sindicate 
In mod traditional, sindicatul minier al minelor din localitate asigura si asista o mare parte 
din viata sociala a comunitatii, beneficiind si de o intreaga infrastructura cladita in special 
prin lucrarile de investitii ale exploatrii miniere. Inchiderea minei a avut ca impact si 
diminuarea radical a implicarii sindicatului minier in viata sociala a comunitatii si implicit o 
scadere a numarului de actiuni sociale locale. 
In localitate numarul sindicatelor active a scazut datorita faptului ca angajatii din 
intreprinderile mici si mijlocii nu sunt inscrisi in organizatii de tip sindical (neagreate de 
catre angajatori) precum si faptului ca sindicatele existente (majoritatea a angajatilor din 
sectorul public) sunt orientate inspre sustinerea unor drepturi profesionale si/ sau avantaje 
materiale ale membrilor si mai putin inspre promovarea vietii sociale in comunitate. 
 
Pe ansamblul analizei, putem sa concluzionam ca orasul Baia Sprie nu se bucura de un grad 
mare de implicare civica din partea cetatenilor sai. Acest fapt conduce la sugestia sustinerii 
dezvoltarii societatii civile locale de catre structurile administrative locale (responsabilitate 
institutional) prin imbunatatirea metodelor participative de elaborare si aplicare a politicilor 
de dezvoltare locala, bazate pe informare, consultare, implicare (responsabilizarea civica) si 
facilitarea accesului societatii civile la resursele comunitatii (programe de finantare locala).  
 
 
 
 



91 
 

�  Retele de cooperare cu parteneri externi comunitatii 
Orasul Baia Sprie si-a dezvoltat in ultimii ani, un cadru de cooperare zonal si international.. 
In acest moment Consiliul Local Baia Sprie este membru fondator al unor asociatii 
intercomunitare de dezvoltare, astfel: 
 
ADIL - Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Maramure ş (2001) – are 

ca scop: “de a pregăti, promova si implementa la toate nivelurile proiecte pentru modernizarea 
şi extinderea infrastructurii locale, si de a  obţine de finanţări interne şi externe necesare 
iderularii acestora.” 
Asociatia a reusit atragerea si derularea finantarii pentru reabilitarea, modernizarea si 
extinderea retelelor de apa in cadrul comunitatilor membre ale asociatiei. 
 
Microregiunea de Dezvoltare a Turismului in Muntii Gutin (2004) -  infiintata de catre 
administratiile locale ale localitatilor riverane platoului montan Gutin, cu scopul dezvoltarii si 
promovarii turismului montan in acest areal:  

15“este o asociaţie constituită între reprezentanţii consiliilor locale din teritoriu, agenţi economici şi 
are ca scop dezvoltarea turismului şi creşterea nivelului de trai al populaţiei din zonă. Prin această 
asociaţie se are în vedere promovarea proiectelor şi documentaţiilor care să contribuie la dezvoltarea 
turismului şi obţinerea de fonduri prin programele de dezvoltare regională care se derulează în 
perioada de preaderare a României la UE.” 
 
In acest scop, Asociatia a reusit cu eforturi considerabile: 
- Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal; 
- Marcarea traseelor montane; 
- Elaborarea unor harti tursitice noi; 
- Promovarea unui proiect de dezvoltare a infrastructurii turistice zonale aflat in etapa de evaluare.  
 
Consortiul Comunitar Minier – Maramures (2004) – creat in baza Ordinului Prefectului de 
Maramures nr. 385/ 2004, este o structura formala de larga reprezentativitate judeteana (fiind 
reprezentanti toate categoriile de parteneri ai dezvoltarii: autoritatile administrative ale localitatilor 
miniere din judetul Maramures, autoritati sectoriale – institutii publice descentralizate, mediul de 
afaceri – companii miniere si organizatii neguvernamentale) avand ca scop elaborarea si aplicarea 
„Strategiei si Planului de Actiuni pentru Restructurarea Industriei Miniere in judetul Maramures”, 
document elaborat in perioada 2003 – 2006 si asumat public de catre CCMMin in februarie 2006. 
Orasul Baia Spre este nominalizat ca unul dintre membrii consortiului, fiind reprezentat de catre 
primarul orasului. In cadrul elaborarii strategiei si a planului de actiuni judetean cu privire la 
restructurarea locala a industriei miniere, localitatile miniere au fost asistate in cadrul proiectului SIA 
– „Inchiderea Drabila a Minelor, Romania – pe baza Evaluarii Impactului Social”, proiect finantat de 
catre Programul „MATRA” al Ministerului de Externe al Regatului Olandei, pentru elaborarea unor 
strategii si planuri de actiuni proprii prezentate sub forma unor rapoarte comunitare. Raportul 
Comunitar si Planul de Actiuni al orasului Baia Sprie au fost aprobate prin Hotararea Consiliului 
Local nr. din  97 din 30.09.2004 iar revizuirea lor a fost aprobata prin HCL nr. 133/ 31.10.2007.  

                                                 
15 Extrsa din “PATZ Muntii Gutin” 
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Sistemul Urban Baia Mare (2005) - este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, formată din 14 
unităţi administrativ-teritoriale din zona limitrofă a municipiului Baia Mare, care au semnat o 
convenţie de asociere privind dezvoltarea durabilă a zonei, vand ca obiective: 
- Dezvoltarea unui pol de concentrare economică şi de sprijin în atragerea de investiţii;  
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi înlăturarea disparităţilor dintre localităţi;  
- Crearea unei destinaţii atractive în peisajul multicultural European. 
 
Reţeaua Oraşelor şi Regiunilor Miniere din Europa Central ă şi de Est – M.I.N.E.C. (Proiect 
Ready – 2003/2006) – urmare a aplicarii solidare a unui proiect de cooperare interegionala 
(Program UE Interreg), reteaua este o asociere informala a localitatilor partenere pentru a-si 
mari posibilitatile de obţinere a sprijinului U.E pentru diferite proiecte de reabilitare şi dezvoltare 
considerate importante pentru revitalizarea comunităţilor afectate de schimbările structurale datorate 
închiderii minelor, iar pentru partenerii nemembrii (ca Baia Sprie) constituie o oportunitate de a 
relaţiona şi un exerciţiu de participare în proiectele de dezvoltare regională INTERREG, prin 
intermediul cărora începând cu data aderării vor putea obţine de asemenea sprijin pentru proiectele de 
reabilitare şi dezvoltare proprii.  
 
Dezvoltarea cadrului de cooperare cu parteneri din exetriorul comunitatii, apare pe termen scurt ca o 
provocare strategica pana la constructia capacitatii locale de planificare si sustinere a proiectelor de 
dezvoltare locala. 

  
3.4.2. Patrimoniul cultural local 

Creator de mandrie, solidaritate si incredere locala, patrimoniul cultural local nu este doar o 
oportunite materialista de dezvoltare turistica locala, ci este insasi cartea de identitate a 
comunitatii, elementul care da unicitatea si individualitatea ei.  
 
Patrimoniul cultural construit este alcatuit din 17 cladiri cu statut de monument istoric si 2 situ-ri 
istorice, printre care : 
- Rezervatie de locuinte de mineri; (Str. George Cosbuc, nr. 9, 11, 13, 15.)  
- Capela Calvaria, sec. XVII; (Str. Avram Iancu.)  
- Casa de lemn "Csaszi", 1754; (Str. Gutinului, nr. 21.)  
- Biserica de piatra Adormirea Maicii Domnului", 1793; (Str. Horea, nr. 7.)  
- Primaria orasului, fostul sediu al Oficiului Minelor, 1733; (Piata Libertatii, nr. 4.)  
- Fostul oficiu al minelor, sec. XVIII; (Piata Libertatii, nr. 18.)  
- Casa parohiala romano-catolica, 1773; (Piata Libertatii, nr. 36.)  
- Casa "Stancsek" fosta a iezuitilor, XVIII (Str. Sasar, nr. 11.)  
- Casa "Fustos", sf. Sec. XVIII (Str. Sasar nr. 1.)  
- Biserica de piatra "Sf. Arangheli", 1775.  
- Biserica, sec. XIV-XV, zidul de incinta si poarta; 
- Biserica de piatra "Sf. Apostoli", 1773.  

  
Acestora se adauga zestrea de obiceiuri si datini tipice comunitatilor miniere din zona 
precum si un bogat calendar de evenimente laice si religioase. 
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Ziua orasului Baia Sprie este organizata in weekend-ul cel mai apropiat de sarbatoarea 
religioasa a Sfintei Maria (15 august). Reteaua bisericilor istorice din localitate (ortodoxa, 
romano catolica, greco catolica si reformata) sustine in mod traditional intr-o comunitate 
miniera o intensa viata spirituala si manifestarile organizate cu prilegul evenimentelor din 
calendarele anuale religioase. 
 
O alta “marca” culturala a comunitatilor miniere, fanfara miniera, este in acest moment 
nefunctionala. Revitalizarea ei ar putea face parte dintr-un amplu proiect de regenerare a 
identitatii culturale locale. 
 
Infrastructura de sustinere a vietii culturale din localitate, are ca punct central Biblioteca 
oraseneasca, situata in vecinatatea cladirii Primariei orasului Baia Sprie (cladire de 
patrimoniu) in care se desfasoara majoritatea evenimentelor culturale. 
 
Cinematograful orasenesc a fost recuperat (solutionat litigiul de proprietate) si este propus  
printr-un proiect public pentru reabilitare si modernizare pentru a furniza servicii multiple in 
comunitate ca Centru Comunitar. 
 
Orasul Baia Sprie nu are un teatru, aceste manifestari culturale sunt itinerante, consumatorii 
locali de arta teatrala fiind obligati sa se deplaseze in municipiul Baia Mare pentru a viziona 
spectacolele Teatrului Dramatic Municipal. 
 
Patrimoniul industrial minier nu a fost inca evaluat, desi ramane una dintre 
principalele “marci” locale. Localitatea Baia Sprie este cunoscuta la nivel 
international datorita patrimoniului geologic deosebit si in special “florilor 
de mina” care imbogatesc cele mai importate colectii de minerale din 
lume. Orasul Vechi, Baia Sprie ramane impreuna cu mina Baia Sprie o 
imagine vie a civilizatiei miniere, radacina istorica a dezvoltarii locale si 
simbol al comunitatii, elemente prezentata pe stema orasului. 
 
Proiectul unui muzeu al civilizatiei miniere amplasat in incinta fostei exploatari miniere din 
localitate, sustinut afectiv de majoritatea populatiei intampina dificultati in relatia dintre 
reprezentantii comunitatii si administratorii perimetrului minier Baia Sprie (Departamentul 
minier din cadrul Ministerului Economiei si Comertului – Compania Miniera REMIN si 
Agentia de Valorificare a Activelor Statului). Proiectul, incadrat intr-o retea judeteana ar 
mentine vie memoria radacinilor dezvoltarii orasului si ar fi un instrument de crestere a 
solidaritatii si mandriei locale.     
 
 
3.4.3. Sport, infrastructura sportiva si de agrement : 
 
Pastrand tendinta negativa pe ansamblul judetului, infrastructura sportiva traditionala a orasului se 
afla intr-un proces de deteriorare : stadionul orasenesc, strandul, terenurile de sport scolare. 
 
Investitiile cele mai noi in infrastructura sportiva sunt : sala sporturilor tip B (din fonduri publice) si 
baza sportiva si partia de schi apartinand complexului turistic Suior (fonduri private). 
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Ca zone de recreere, in apropierea orasului (7km) se afla lacul Mogosa cu partia de schi, si 3 
rezervatii naturale ocrotite: Lacul Albastru, Rezervatia Fosilifera Chiuzbaia si Creasta Cocosului. 
 
Una dintre ideile inovative, integrate ale administratiei publice locale in parteneriat public – public 
(Municipiul Baia Mare) – privat (companii) este promovarea unui complex sportiv de nivel regional 
construit pe zona acoperita de iazul de decantare a sterilului minier din Tautii de Sus care sa includa 
un stadion, o sala polivalenta si un bazin de inot sustinut de structuri logistice (terenuri de 
antrenament, spatii de cazare, centre comerciale si de servicii), proiectul este localizat intre spatiile 
dedicate parcurilor tehnologice si cel losgistic pentru sprijinul IMM, sustinand armonios zona de 
interferenta a dezvoltarii economice dintre Baia Mare si Baia Sprie.  
 
3.4.4. Siguranta cetatenilor 
Institutia care asigura ordinea publica si siguranta cetatenilor este Politia Oras Baia Sprie. 
- Numar total infractiuni : 144 din care : 
- Infractiuni contra persoanei : 86 ; 
- Infractiuni contra persoanei cu omor : 0 ; 
- Infractiuni contra unei persoane din familie : 0 (in mod traditional aceste infractiuni tipice 

violentei domestice, nu sunt declarate). 
- Infractiuni contra avutului privat : 34 ; 
- Infractiuni  contra avutului public : 6; 
- Infractiuni contra autoritatilor : 2 ; 
- Infractiuni economice identificate : 0.  
 
Nivelul starii de infractionalitate este scazut, predominand furturile din avutul personal care in ultimii, 
pe fondul deprecierii nivelului de trai si a scaderii veniturilor in comunitate, apare ca principala 
amenintare la siguranta cetatenilor orasului.  
 
Ca si nevoie imediata, infiintarea Politiei Comunitare trebuie sa constituie un subiect important pe 
agenda de dezbateri a Consiliului Local Baia Sprie, aceasta asigurand linistea si ordinea necesara unei 
localitati turistice. 
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3.4.5. Analiza SWOT a resurselor sociale 

 
S (+): W (-): 
� Structurile (in)formale administrative si civice 

existente; 
� Abordarea deschisa colaborarilor a administratiei 

publice locale si experienta personalului primariei 
in colaborarile pe proiecte; 

� Structurile asociative zonale si internationale din 
care orasul face parte; 

� Importantul patrimoniu cultural (i)material 
existent; 

� Viata religioasa a comunitatilor apartinatoare 
orasului; 

�  Zona montana, loc  traditional de practicare a 
sporturilor si de recreere; 

� Nivelul mediu spre scazut a starii de 
infractionalitate.  

� Capacitate scazuta de planificare si management 
strategic la nivelul Consiliului Local – experienta 
scazuta in elaborarea si ap[licarea politicilor de 
dezvoltare locala; 

� Capacitate operationala scazuta a aparatului 
administrativ public  din cauza resurselor, 
dotarilor si a gradul de aplicare a educatiei 
profesionale continue a functionarilor din 
administratie; 

� Implicare civica scazuta – dependenta de gradul 
de educatie civica locala si de cel de structurare a 
societatii civile; 

� Functionalitate scazuta a structurilor asociative 
intercomunitare; 

� Starea patrimoniului cultural material si gradul 
scazut de valorificare sociala a celui imaterial 
(„stingerea traditiilor locale”); 

� Starea institutiilor culturale/ bazelor sportive din 
comunitati si gradul de utilizare a serviciilor 
culturale/ de practicare a sportului de catre 
cetateni; 

� Absenta politiei comunitare.  

O (+): T (-): 
� Valorificarea oportunitatilor de finantare 

nerambursabila a dezvoltarii administratiei 
publice (POS) si a transferului de cunostiinte 
internationale (Interreg, Urbact) in domeniul 
managementului public, dezvoltarii/ regenerarii 
urbane, etc; 

� Promovarea educatiei civice non-formale si 
sustinerea dezvoltarii societatii civile prin 
programe de finantare locale; 

� Utilizarea structurilor asociative intercomunitare 
pentru actiuni de lobby si advocacy in scopul 
facilitarii accesului la resursele locale (incinte, 
spatii miniere, ecologizare zone de risc, 
regenerare urbana, etc) 

� Valorificarea patrimoniului cultural (i)material in 
scopuri dezvoltarii capitalului social in 
comunitate si cresterea atractivitatii/ diversificarii 
ofertei turistice locale; 

� Valorificarea potemntialului local de practicare a 
sportului ca domeniu de nisa a dezvoltarii locale, 
precum si pentru imbunatatirea starii de sanatate a 
locuitorilor; 

� Infiintarea Politiei Comunitare, sustinuta de 
activitati civice; 

� Politizarea actului de management comunitar si 
subordonarea acestuia intereselor individuale /de 
grup; 

� Aparitia conflictelor in cadrul decizional local 
cauzate de partizanatul politic; 

� Gradul redus de finantare a dezvoltarii/  
modernizarii administratiei publice si a societatii 
civile la nivel national; 

� Neimplicarea societatii civile in viata comunitatii, 
in procesul decizional local; 

� „Globalizarea” vietii culturale si pierderea 
elementelor de identitate culturala locala; 

� Cresterea infractionalitatii pe fondul impacturilor 
locale ale crizei economice globale.   
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3.5. Analiza resurse financiare: 
 
Resursele financiare ale comunitatii vizeaza in principal modul si resursele de constituire bugetul 
local. Aceste resurse pot fi : 
- Proprii, vizand capacitatea locala publica de autofinantare, provenite din : 

- Venituri: taxe, impozite,  cresterea tarifelor; 
- Economii: scaderea consumurilor (ex. cele energetice) 
- Amortizarea sistemelor, dotarilor, echipamentelor achizitionate;  
- Vanzarea de active. 

- Fonduri publice: 
- Bugetul de stat; 
- Programe guvernamentale; 
- Altele. 

- Participarea sectorului privat (equity);  
- Finantari externe : 

- Granturi (nermbursabile); 
- Imprumuturi (loan – rambursabile). 

 
3.5.1. Resurse proprii  
Pentru orasul Baia Sprie, inchiderea minelor din localitate a reprezentat o lovitura grea adusa 
bugetului local. Pierderea veniturilor din taxele si impozitele pe salariile, terenurile si cladirile 
miniere (aproximativ 1,7 milioane ron anula) inregistrate in bugetul local, conduce la blocarea 
majoritatii proiectelor de investitii locale si sustinerea cofinantarii proiectelor locale.    
 
� Venituri 
Indicatorii de perfomanta financiara a administratiei publice locale a orasului Baia Sprie, au fost 
preluati din baza de date a proiectului aplicat de catre Banca Mondiala in parteneriat cu Federatia 
Autoritatilor Locale din Romania in anul 2006, an in care, in bugetul local era inclusa si suma 
provenita din industria miniera : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  2006 % 2007 % 2008 % 

Venituri  Planificate 16.587.560 100,00% 16.396.010 100,00% 23.395.200 100,00% 
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  Realizate 12.152.197 73,26% 14.131.735 86,19% 17.583.928 75,16% 

I Fiscale 10.888.233 89,60%     16.488.927 93,77% 

1 

Impozit pe venit/ 

capital pers 

juridice 0 0,00%  -  - 15.392 0,13% 

2 

Impozit pe venit/ 

capital pers 

fizice 1.931.623 15,90%  -  - 3.009.599 24,77% 

3 Impozit/ salarii 0 0,00%  -  - 0 0,00% 

4 

Impozit/ 

proprietati 1.094.507 9,01%  -  - 1.371.108 11,28% 

5 

Impozit/ bunuri & 

servicii 7.840.414 64,52%  -  - 12.063.714 99,27% 

6 Alte impozite 21.689 0,18%  -  - 29.114 0,24% 

II Nefiscale 855.316 7,04%     737.384 6,07% 

1 Din proprietate 462.821 3,81%  -  - 158.850 1,31% 

2 

Vanzari/ bunuri si 

servicii 392.495 3,23%  -  - 578.534 4,76% 

III Capital 379.912 3,13%     31.543 0,26% 

IV 

Operatiuni 

financiare 0 0,00%     49.986 0,41% 

V  Subventii publice 28.736 0,24%     276.088 2,27% 

1 De capital 0 0,00%     0 0,00% 

2 Curente 28.736 0,24%     276.088 2,27% 

Cheltuieli Planificate 16.587.560 100,00% 16.396.010 100,00% 23.395.200 100,00% 

  Realizate 11.500.313 69,33% 14.344.858 87,49% 17.583.928 75,16% 

 Personal 7.251.506 50,55% 9.363.372 53,25% 

 Bunuri si servicii 2.520.056 17,57% 3.146.709 17,90% 

 Dobanzi 119.000 0,83% 242.000 1,38% 

 Subventii 21.678 0,15% 27.118 0,15% 

 Transferuri 829.598 5,78% 1.151.583 6,55% 

 

Alte transferuri/ 

Proiecte 

1.476.469 12,84% 

21.137 0,15% 132.455 0,75% 

 Invatamant 6.765.742 58,83% - - - - 

 Sanatate  15.000 0,13% - - - - 

 

Cultura, 

recreere, religie 484.046 4,21% - - - - 

 

Locuinte, servicii 

si dezvoltare 

publica 1.069.717 9,30% - - - - 

 

Protectia 

mediului 151.535 1,32% - - - - 

 

Activitati 

economice 0 0,00% - - - - 

 Infra - transport 601.715 5,23% - - - - 

 

Asigurari si 

asistenta sociala 846.089 7,36% 557.993 3,89% 445.921 2,54% 

 Alte cheltuieli - - 109.732 0,76% 70.737 0,40% 
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Capital/ Active 

financiare - - 2.771.264 19,32% 2.163.734 12,31% 

 

Rambursari 

credite - - 143.000 1,00% 841.663 4,79% 
(Sursa info – Primaria Baia Sprie) 

 
Mai mult de 50 % din veniturile comunitatii  provenea pana in anul 2007 din industria miniera. 
Circa 20 % din venituri provin din sectorul privat din activitati comerciale, confectii, prelucrarea 
lemnului. Mai putin de 20 % din venituri provin din institutii publice (administratie, scoli, sanatate) 
 
In comunitate venituri suplimentare mici se mai obtin din valorificarea unor bunuri familiale, produse 
din gospodaria proprie si/sau venituri din strainatate, de la localnici plecati in cautarea unui loc de 
munca. 
 
� Economii 
Incepand cu 2007, tot mai multe initiative ale autoritatilor locale vizeaza economisirea resurselor 
financiare ale comunitatii. Criteriile de privind analiza costurilor sunt din ce in ce mai aplicate atat in 
furnizarea serviciilor catre comunitate cat si in cazul achizitiilor publice de bunuri si/ sau servicii. 
 
Investitiile privind reabilitarea sistemului de management integrat al apei in localitate (reteaua de 
distributie a apei si cea de canalizare) si in special modernizarea sistemului de iluminat public au fost 
proiectate pentru a permite aducerea de economii financiare la bugetul local. 
 
� Amortismente si vanzari de active 
In lipsa unor date financiare, discutiile cu reprezentantii autoritatii locale au condus la 
concluzia ca aceste tipuri de resurse proprii sunt minimale datorita faptului ca sistemele de 
administrare a utilitatilor publice, uzate si depasite tehnologic se afla intr-un amplu proces de 
modernizare. Pe de alta parte activele publice (terenuri si spatii) sunt extrem de limitate 
datorita utilizarii exagerate, ineficiente si ineficace a acestei modalitati de atragere a 
veniturilor la bugetul local in perioada anilor 90’. Raman insa printre putinele resurse  
 
3.5.2. Fonduri publice: 
Un fapt comun este participarea bugetului national la constituirea bugetului local in special la 
capitolul cheltuieli cu « personalul din invatamant » si in cazul « prestatiilor sociale ». 
 
Programele guvernamentale au fost o tinta a proiectelor de modernizare a infrastructurii de acces si 
utilitati in/ din comunitate si in dezvoltarea infrastructurii sociale (asistenta sociala, cultura, sport). 
 
Programele de finantare guvernamentale trebuie sa ramana o sursa principala de finantare pentru 
proiecte cu valori relativ mici  pentru refacerea infrastructurii locale.   
 
3.5.3. Participarea sectorului privat (equity);  
Participarea sectorului privat este vizibila la nivel de manifestari de intentie in special in sectorul 
imobiliar si in turism. 
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Autoritatile locale isi pun mari sperante in valorificarea potentialului natural local prin asocieri public 
– private (joint venture) in dezvoltarea de investitii imobiliare (cartiere rezidentiale in Tautii de Sus si 
Satu Nou de Sus) si in turism in zonele montane Chiuzbaia si Mogosa. 
 
Aceste asocieri solicita din partea autoritatilor locale, personal specializat capabiul sa promoveze 
oportunitatile investitionale, sa negocieze parteneriate reciproc avantajoase, sa participe activ in 
derularea si administrarea investitiei asigurand maximalizarea veniturilor la bugetul local. Aceasta 
capacitate institutionala ramane inca un deziderat. 
 
3.5.4. Finantari externe : 
Atragerea de surse de finantare externe prin proiecte elaborate local nu este un termen strain in 
activitatile autoritatilor locale. 
Primaria orasului Baia Sprie beneficiaza de personal instruit si cu experienta in derularea proiectelor 
(cu deosebire) de infrastructura finantate din fonduri externe multilaterale (Uniunea Europena – 
Phare, Banca Mondiala – Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, Proiectul de Inchidere a Minelor, 
Reabilitare Ecologica si Regenerare Economica si Sociala, etc). 
 
Lista de proiecte finantate/ implementate de catre autoritatea administrativa locala in perioada 2006 – 
2009. 

Nr. 
crt. 

NUME PROIECT LOCA ŢIE Axă finanţare 

1 Canalizare oraşul Baia Sprie  Oraşul Baia Sprie Phare CES 2005  
2 Reţea apă potabilă – Adil  Oraşul Baia Sprie  Samtid  
3 Reţea trotuare MRV  Cartier MRV Baia Sprie  FRDS – Banca Mondială  
4 Reabilitare / pietruire DC 25 Satu Nou  Satu Nou de Sus  FRDS – Banca Mondială 
5 Reabilitare prin pietruire DC 5 Chiuzbaia  Chiuzbaia  FRDS – Banca Mondială 
6 Reabilitare prin pietruire Strada Gordanului  Tăuţii de Sus  FRDS – Banca Mondială 
7 Reabilitare termică Cămin de Bătrâni  Baia Sprie  Fondul Elveţian 
8 Reabilitare Şc. Chiuzbaia  Chiuzbaia  Guvernul României  
9  Reabilitare Şc. Tăuţii de Sus  Tăuţii de Sus  Guvernul României 
10  Reabilitare Şc. Gen. nr. 1   Şc. Gen. nr .1, Baia Sprie  Guvernul României 
11 Reabilitare Şc. Gen. nr. 2 Şc. Gen. nr. 2., Baia Sprie  Guvernul României 
12 Grădiniţa nr. 1, Gutinului  Baia Sprie  Baia Sprie  Guvernul României 
13 Construcţie Grădiniţa Satu Nou de Sus  Satu Nou de Sus  Guvernul României 

Sursa : Primaria Baia Sprie 

 
Dezvoltarea capacitatii institutionale (infiintarea unui departament specializat) coroborat cu motivarea 
personalului implicat in managementul proiectelor locale si cu intarirea cadrului de cooperare cu 
parteneri externi comunitatii ar permite dezvoltarea unui mod eficient de atragere a resurselor 
necesare proiectelor de dezvoltarelocala.   
 
3.5.5. Imprumut 
Un alt instrument de finantare utilizat de administratia publica locala, este contractul de imprumut 
bancar (Contract de credit) incheiat in 10.03.2006, pe  o perioada de 6 ani (pana in anul 2012), intre 
Consilul Locala Baia Sprie si Bnaca Comerciala Romana, garantat cu veniturile bugetului local. 
Valoarea initiala a contractului a fost de 6.000.000,00 lei si diminuata in anul 2008, la 3.000.000,00 
lei. 
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Finantarea ramburasabila contractata este utilizata in exclusivitate pentru maturizarea si sustinerea 
proiectelor de investitii locale.  
 
3.5.6. Analiza SWOT a resurselor financiare 

 
S (+): W (-): 
� Veniturile existente, pentru constituirea bugetului 

local; 
� Trecerea de la analize cantitative, la analize 

calitative cost/ beneficii in achizitia de bunuri, 
lucrari si servicii de catre administratia publica 
locala;  

� Existenta unui imprumut bancar (out source). 

� Pierderea veniturilor locale provenite din minerit; 
� Taxe si impozite locale stabilite ca masuri sociale, 

netinand cont de conditiile macroeconomice si de 
necesarul financiar necesar sustinerii sistemelor/ 
retelelor publice locale si in special a proiectelor 
de dezvoltare (capacitate redusa pentru 
co(pre)finantarea proiectelor de dezvoltare 
locala); 

� Stagnarea pietei/  investitiilor imobiliare, a 
proiectelor investitionale in zone turistice; 

� Schimbarea conditiilor economice (surse de 
finantare locala) a contractarii imprumutului 
bancar  care afecteaza in conditiile actuale 
capacitatea de rambursare;  

O (+): T (-): 
� Elaborarea si aplicarea unui plan de interventie 

financiara locala – identificarea si promovarea 
masurilor pentru redresarea bugetului local; 

� Promovarea domeniilor economice generatoare de 
venituri si a masurilor de responsabilizare sociala 
civica si corporatista (voluntariat, filantropie) 
pentru crearea economiilor la bugetul local;  

� Abordarea sustenabila (pe baza analizei cost 
beneficii) a proiectelor prioritare locale sustinute 
din imprumutul bancar; 

� Cresterea capacitatii  administrative de 
fundamentare si management a bugetului local 
(cresterea veniturilor/ rata de colectare a taxelor si 
impozitelor adapatate la necesarul sistemelor 
publice locale; promovarea aplicarii investitiilor 
prin proiecte cu finantare nerambursabila, 
recuperarea datoriilor financiare istorice ale 
companiei miniere, etc).  

� Criza economica globalizata; 
� Politici nationale neaplicate de descentralizare 

administrativa, corelate cu majorarea resurselor 
alocate/marirea % a resurselor financiare ramase  
administratiilor locale,  

� Politici de protectie sociala nefundamentate/ 
necorelate cu conditiile economice, politici 
financiare judetene aplicate preferential sau pe 
baza apartenentei politice, etc ; 

� Sub_finantarea procesului de crestere a capacitatii 
institutionale a administratiilor locale; 

 

 
 
3.6. Analiza spatiala a dezvoltarii orasului (intra si inter zonala) 
 
3.6.1. Directii de dezvoltare spatiala a orasului : 
 
Limitat la nord si est de pantele masivului Oas Gutai, iar la sud si vest de limitele administrative ale 
localitatilor invecinate, intravilanul orasului Baia Sprie (a localitatilor componente) nu poate fi extins 
decat in dauna suprafetelor agricole din sud sau cu eforturi investitionale majorate in zona coliara din 
nord. 
In aceste conditii viziunea de dezvoltare a orasului este una calitativa de redefinire/ restructurare a 
zonelor functionale existente si de promovare a unei abordari inovative, integrate de transformare a 
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dezavantajelor existente (zone extinse din intravilan acoperite de functionalitati industriale miniere; 
aspect urban degenerat in cartierul Microraion Vest si o infrastructura sociala afectata de decade de 
lipsa de investitii, lucrari de mentenanta si izolarea social si de mediu a localitatii Satu Nou de Sus) in 
centre de dezvoltare economica si turistica si sociala cu valori de mediu sustinte de intreaga 
comunitate. Directiile de dezvoltare spatiala ale orasului, in aceste conditii sunt moderate 
propunandu-se atat prin prezentul document de sustinere a politicilor locale de dezvoltare cat si prin 
documentul tehnic de urbanism (PUG) aflat in faza finala de elaborare, urmatoarele: 
- Axele si centrele locale de expansiune economica:  

- Cooperarea cu municipiul Baia Mare pentru reconversia « brown field » -urilor din estul 
orasului (Flotatia Centrala si iazurile de decantare pozitionate intre Satu Nou de Sus si Tautii 
de Sus) in zone de expansiune economica prin constructia si asigurarea cu infrastructura 
performanta a : unui parc industrial, unui parc tehnologic si a unei zone logistice de sprijin 
pentru IMM ; in centrul acestei zone este propus un amplu proiect socio – economic a unui 
complex sportiv – turistic si comercial;  Accesul si utilitatile acestei zone fiind facilitate de 
conexiunea la soseaua de centura a Municipiului Baia Mare, a drumului local proiectat pe 
fostul amplasament al caii ferate Baia Mare – Baia Sprie ; 

- O abordare similara se refera la zona industriala miniera din est-ul orasului Baia Sprie – 
poarta de iesire din oras inspre zona turistica , pe amplasamentele miniere ale fostei incinte a 
Exploatarii Miniere Baia Sprie, Intreprinderii de Prospectiuni si Explorari Geologice si 
Flotatiei Miniere Baia Sprie. Reabilitarea ecologica si asigurarea infrastructurii de afaceri in 
zona vizeaza un sit complex : parc tehnologic – turistic minier (Muzeul Civilizatiei Miniere) 
– turistic de tranzit si de afaceri (Hotel, Centru de marketing, Zona comerciala traditionala) si 
o zona logistica pentru IMM (eco/green business) 

- Zona industriala de la intrarea de pe DN 18 in orasul Baia Sprie, va fi reorientat inspre 
sustinerea spritului antreprenorial local , a dezvoltarii mediului IMM, a zonei de expansiune 
economica din estul localitatii, prin crearea unei zone de birouri pentru « front offices » si 
consultanta in afaceri.    

- In centrul vechi al orasului, serele locale sunt vizate pentru transformarea lor intr-un centru de 
resurse pentru promovarea conceptului de Eco/ Green Business in localitate si de asistenta 
tehnica de consultanta pentru zona de expansiune economica din vestul orasului. 

- Turismul devine obiectiv transversal al dezvoltarii orasului fiind sustinut atat amenajarea 
infrastructurii fizice a orasului (inclusiv elementele arhitectonice sustinute prin regulamentul de 
urbanism) cat si de celelate directii strategice : economica, sociala, de mediu, regenerare urbana si 
buna guvernare. Centrele de dezvoltare turistica raman cele doua zone cu potential turistic 
confirmat : Mogosa – Suior si Chiuzbaia dar si Centrul Istoric al orasului Baia Sprie. 

- Directii sociale de dezvoltare : 
- Solutionarea urbanistica, economica si sociala a « pungii de saracie » situata in centrul 

orasului si in zona cartierului Microraion Vest – schimbarea prin politici locale : fiscale, de 
locuire sociala, servicii publice economico – sociale a structurii sociale in zona centrala a 
orasului si in cazuri punctuale a cazurilor sociale/ familiilor care locuiesc in apropierea arterei 
strategice (DN 18) ; 

- Modernizarea infrastructurii sociale a comunitatii:  
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- Sistemul educational extins (incluzand educatia non- formala si informala) orientat 
inspre toate categoriile de varsta, devine un obiectiv transversal al dezvoltarii 
orasului ; 

- Sistemul de sanatate si cel cultural – sportiv vizeaza atat imbunantirea standardului 
de viata cat si sutinerea atractivitatii si dezvoltarii economice a orasului. 

- Directiile dezvoltarii de mediu : 
- Extinderea pe teritoriul intregului oras, reabilitarea si/ sau modernizarea sistemelor de 

management de mediu (apa-canal si deseuri)  pentru sustinerea dezvoltarii socio – economice 
a orasului; 

- Managementul durabil al patrimoniului natural local in scopuri economice, turistice si 
sociale atat in intravilanul localitatii (extinderea spatiilor verzi, infrumusetarea aspectului 
urban al localitatilor componente prin amenjari peisajistice, cu deosebire in zona obiectivelor 
turistice) dar si a zonei montane incluzand amenajarea si intretinerea peisajistica a drumurilor 
de acces de legatura intre Baia Sprie si localitatile invecinate din zona montana (Cavnic si 
Desesti); 

- Educatia ecologica a societatii civice si corporatiste locale, cresterea competentelor certificate 
in aplicarea principiilor de mediu in toate domeniile dezvoltarii.  

 
3.6.2. Incadrarea in dezvoltarea zonala/ microregionala 
 
Orasul Baia Sprie trebuie sa-si asume o implicare activa in constructia sistemelor de cooperare 
teritoriala din a caror structura institutionala face parte ca membru fondator, atat in cadrul Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitare «Sistemul Urban Baia Mare» cat si in Asociatia «Microregiunea de 
Dezvoltare a Turismului Muntii Gutin». Ambele structuri asociative intercomunitare au ca pol de 
dezvoltare Municipiul Baia Mare, centru economic si social zonal.  
 

16Prognoza dezvoltării  cadrului zonal este orientată spre satisfacerea cerinţelor de amenajare ale 
structurii spaţiale proprii teritoriului zonei Baia Mare. Aceste cerinţe constau în principal în 
depăşirea disfuncţionalităţilor determinate pe baza diagnosticului pe domeniile ţintă.  

Acesta a scos  în evidenţă disfuncţii şi elemente favorabile şi determinarea acestora d ecătre 
procese relevante - sociale, economice, de mediu - din teritoriul  zonal, fapt ce  impune tratarea lor 
ca elemente proprii structurii spaţiale zonale. 

Necesitatea structurării spaţiale a teritoriului  zonal şi a acţiunii continue în sensul precizării şi 
dezvoltării acesteia este unul din obiectivele planurilor de amenajare. 
Structurarea teritoriului reprezintă dispunerea adecvată şi ordonată a dezvoltării, în raport cu 
cerinţele comunităţilor din cadrul spaţiul considerat şi al celor din cadrele spaţiale superioare 
(judeţean, regional, naţional). 
Structura teritorială a zonei Baia Mare cuprinde următoarele categorii de elemente spaţiale: 
- zonele economice ale teritoriului administrativ aparţinând celor 3 macrozone (nord, sud- est, şi 

sud-vest); 
- reţelele de centre şi traseele de infrastructuri tehnice ale teritoriului care au ca poli principali 

zona urbană Baia Mare şi  localităţile situate în bazinul Someşului. 
- elementelele naturale şi patrimoniale, care constituie reperele de apreciere a favorabilităţii şi 

calităţii mediului.  

                                                 
16 Extras din PATZ_Sistemul Urban Baia Mare  
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Eficienţa politicilor de amenajare este în relaţie directă cu adaptarea acestora la caracteristicile şi 
necesităţile comunităţilor fiecărei localităţi în parte, la numărul de unităţi administrative ce participă 
la proiectele de dezvoltare. 
Aceste arii de colaborare între unităţi administrative angajate, în scopul realizării proiectelor de 
interes comun, pot fi  de trei tipuri: 
- Municipiul şi unităţile administrativ-teritoriale limitrofe, alcătuind structuri urbane multipolare; 
- Oraşele şi comune limitrofe, în care pot exista iniţiative de dezvoltare specifice ale unor actori 

locali ; 
- Mai multe comune alcătuind un spaţiu omogen, cu proiecte comune de amenajare.  

… 

Cooperarea între diverşi actori teritoriali pentru derularea unor proiecte comune trebuie să devină 
un principal mod de realizarea a planului de amenajare a teritoriului  zonal. 
Atitudinile defensive, individualiste sau corporatiste vor trebui depăşite; rezultatele proiectelor 
comune vor trebui să fie mai eficiente în viitor. Resursele şi mijloacele fiind limitate şi dispersate, 
alocarea acestora nu poate fi făcută eficient, fiind necesară o privire de ansamblu, cum este aceea 
oferită de planurile de amenajare. 

Prin aceste planuri se încearcă obţinerea unor sinergii, depăşirea tendinţelor concurenţiale între 
localităţi, zone sau între administraţii care stau, în multe cazuri, la baza ineficienţei unor politici 
publice de amenajare sau dezvoltare.  
 

In acelasi document sunt prezentate principalele tendinte manifestate la nivelul zonei Baia 
Mare: 
• restructurarea şi modernizarea infrastructurilor tehnice; 
• dezvoltarea raţională a localităţilor existente şi desfăşurarea dirijată a procesului de 

urbanizare, corespunzător intereselor colectivităţilor locale, în strânsă legătură cu 
dezvoltarea judeţenă şi regională, pentru asigurarea unor condiţii de viaţă superioare;    

• conservarea, reabilitarea şi protecţia mediului natural şi construit; 
• asigurarea unei dezvoltări economice şi sociale armonioase în profil teritorial, prin 

intervenţii publice şi sprijinirea iniţiativelor private în zonele defavorizate din punct de 
vedere economic şi social.  

• valorificarea durabilă a resurselor naturale existente, în special a celor agricole, silvice, 
hidrografice şi turistice; 

 
O constrangere majora a dezvoltarii zonei este izolarea geografica, de aceea una din prioritatile zonale 
devine dezvoltarea conectivitatii la principalele axe de transport auto, CF si aerian. 
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4. Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Baia Sprie (orizont 2020); 
 
4.1. Aspecte metodologice specifice orasului Baia Sprie 
 
Strategia de dezvoltare locala este definita ca : traseul  planificat, jalonat (evenmente, puncte de reper) 
care trebuie parcurs de la situatia existenta, identificata, catre viziunea de dezvoltare, pentru atingerea 
obiectivelor stabilite. 
 
Ca document, strategia contine : viziunea dezvoltarii, obiectivele : generale si specifice ale 
dezvoltarii,  axele strategice de dezvoltare si masurile care vor fi luate pentru fiecare obiectiv/ axa 
strategica predefinita dupa schema exemplificatoare de mai jos : 
 



105 
 

 
 
Echipa de consultanta si-a propus asigurarea continuitatii procesului de planificare a dezvoltarii locale 
initiat in orasul Baia Sprie in anul 2003, ca urmare a aplicarii proiectului “Inchiderea durabila a 
minelor, Romania – pe baza Evaluarii Impactului Social (SIA)” preluand abordarea participativa a 
metodologiei propuse de metodologia proiectului. 
 
Diferenta data de scopul planificarii (strategia privind atenuarea impactelor create de inchiderea 
minelor din localitate in cazul SIA si strategia de regenerare/ dezvoltare durabila in cazul de fata) a 
presupus o extindere sectoriala (domenii prioritare de dezvoltare fara a fi neaparat correlate cu 
impactul provocat de inchiderea minelor) a procesului de planificare si implicarea tuturor localitatilor 
component ale orasului in procesul de planificare. 
 
Schema utilizata in procesul de planificare este cea prezentata mai jos, adaptata abordarii integrate, 
durabile specificate de tema contractului. 
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In conformitate cu aceasta schema metodologica, etapele ulterioare de planificare au impus abordari 
diferite: 
Lista lunga de actiuni a fost definite pe baza unor tehnici participative (“de jos in sus”) de planificarea 
strategica participativa care a presupus organizarea si sustinerea intalnirilor publice, a focus 
grupurilor pentru identificarea nevoilor locale, a perceptiei populatie privind tendintele de dezvoltare 
locala si, definirea unei viziuni de dezvoltare impartasite de intreaga comunitate a orasului. 
 
Definirea listei scurte de actiuni (Planul Local de Actiuni”) pe baza activitatilor de identificare a 
criteriilor de prioritizare: a) delimitare a zonei de interventie (“scoping”) si b) de concentrare 
(“focusing”) a resurselor locale dedicate dezvoltarii a prespus organizarea atelierelor (workshops) cu 
persoane implicate in procesul de planificare locala (membri ai Consiliului Local, conducerea 
Primariei Baia Sprie, echipa de proiect a administratiei locale si solicitarea unor opinii avizate a unor 
experti externi). 
 
Definirea masurilor, obiectivelor specifice si corelarea acestora cu procesul de planificare 
administrativ (integrarea in politicile de dezvoltare administrative la nivel zonal – regional) si a celui 
sectorial (politic sectoriale la nivel national) a presupus o imbinare a analizelor de tip “expert” echipei 
de consultanta cu intalniri de consultare a echipei manageriale a primariei Baia Sprie.  
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Rezultatele acestor eforturi comune in care comunitatea a fost implicata permanent, direct si/ sau prin 
reprezentantii ei sunt prezentate in urmatoarele subcapitole. 
 
4.2. Identificare nevoilor locale     

 
Pe parcursul anului 2007, au fost organizate intalniri publice in fiecare localitate apartinatoare 
orasului Baia Sprie. Scopul acestor intalniri a fost identificarea problemelor locale, ale nevoilor 
percepute de catre cetateni. Organizarea si medierea acestor intalniri a apartinut administratiei publice 
locale. Facilitarea discutiilor si orientarea lor inspre definirea problematici locale a fost asigurata de 
experti ai echipei de consultant. 
 
In intalniri organizate in centre sociale ale comunitatii (scoli, biblioteci) au fost propuse 5 teme 
majore de analiza comunitara: 

- Infrastructura locala; 
- Economia locala incluzand si economia agricola/ rurala; 
- Dezvoltarea sociala incluzand si elementele de identitate culturala; 
- Mediul inconjurator; 
- Turismul ca domeniu identificat de catre toate persoanele implicate ca prioritate econmomica 

locala. 
Participantii, au fost rugati si asistati sa identifice problemele comune ale comunitatii si sa le 
argumenteze, propunand solutii pentru solutionarea lor. Aceste probleme au fost afisate de catre 
facilitator pe table/ flipchart pentru a putea fi vizualizate integral de catre participanti. 
 
Rolul facilitatorului a fost: 

a) sustinerea participarii tuturor persoanelor participante in discutie, indiferent de natura 
punctului de vedere si modul de sustinere al acestuia;  

b) prezentarea rezultatelor discutiilor sub forma unui “arbore a problemelor”17; 
c) conducerea unei analize participative de tip “obiective – rezultate”18 prin schimbarea 

punctului de vedere asupra subiectului in discutie, pozitivarea abordarii din “arborele 
problemelor” 

 
Rezultatele acestor exercitii publice de planificare participativa a dezvoltarii locale sunt prezentate in 
tabelul de mai jos:  
 
 

                                                 
17 “Arborele problemelor” – tehnica specifica managementului de proiect care analizeaza o situatie existent, 
identificand problema cheie in contextul situatiei existente si prezentarea vizuala a problemelor sub forma unei 
diagrame. 
18 Analiza “Obiective – Rezultate” – tehnica de management complementara analizei “Arborele problemelor” 
care presupune descrierea situatiei viitoare care va fi obtinuta prin rezolvarea problemelor, identificarea 
posibilelor solutii pentru o situatie data prin  transformarea aspectelor negative in aspecte pozitive (dezirabile, 
realiste) 
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Direcţii de dezvoltare durabilă:  
Infrastructura Economic  (economie rurala) Social + Identitate Culturala Mediu Turism 
Chiuzbaia  
Accesul in_din comunitate: 
Modernizare cale de acces 
Baia Sprie – Mănăstire. 
Asfaltarea drumurilor interne 
localităţii. 
Asigurarea accesului 
localnicilor la ternurile 
agricole (păşuni montane) şi 
silvice. 
Dezvoltarea mijloacelor de 
transport pe cablu. 
Criterii de prioritizare: 
nr. beneficiari 
nr. persoanelor tranzitate  
volumul mărfurilor tranzitate 
Utilit ăţi: 
Modernizarea reţelei de 
furnizare a energiei electrice 
şi asigurarea, corelarea 
capacităţii acesteia cu 
planurile de dezvoltare locală 
(construcţie şi întreţinere) 
Reţeaua de furnizare a 
gazului (dacă se identifică 
soluţiile financiare pentru 
cetăţeni) pentru asigurarea 
utilităţilor suport pentru 
dezvoltarea turismului in 
zonă. 
Creşterea eficienţei 
administrării silvice (publice, 
private individuale sau 
composesorale) pentru 
asigurarea combustibilului 
lemnos pentru localnici (în 

Producţie: 
Prelucrarea lânii, (ţesături şi 
confecţii din lână – sumane 
tradiţionale) 
Administrarea durabilă a 
resurselor silvice - 
Exploatarea şi prelucrarea 
lemnului 
Exploatarea şi prelucarea 
rocilor ornamentale şi a 
materialelor de construcţii 
Producerea coloranţilor 
naturali 
Exploatarea şi valorificarea 
produselor naturale silvice 
(floră, ciuperci, răşini, etc) 
Asociere in creşterea şi 
valorificarea oilor şi caprelor 
pe păşunile montane 
Servicii: 
Dezvoltarea vâltorilor 
tradiţionale pentru spălat 
ecologic 
Utilizarea coloranţilor 
naturali pentru  vopsitul 
ţesăturilor 
Crearea structurilor 
asociative ale producatorilor 
locali si furnizarea de servicii 
pe piaţa locală 
Dezvoltarea serviciilor 
turistice adaptate tipului de 
turism promovat local (agro, 
eco) 
Comerţul nu este o prioritate! 

Educaţie: 
Creşterea nr. si a nivelului 
profesional atestat al cadrelor 
didactice din comunitate.  
Sănătate: 
Construcţia unui dispensar 
medical (incluzând 
personalul medical – medic 
şi asistenţi şi punct 
farmaceutic)  
Cabinet stomatologic  
Crearea unei baze locale a 
serviciului de salvare 
montană „Salvamont” 
Asistenţă socială - servicii 
sociale: 
Centru de asistenţă maternală 
pentru orfani 
Promovarea economiei 
sociale crearea 
cooperativelor de 
intrajutorare_meşteşugăreşti. 
Tradiţii: 
Susţinerea calendarului 
evenimentelor culturale ale 
calendarelor religioase şi 
laice (cu specific agricol şi 
minier) 
Colectionarea, păstrarea şi 
valorificarea turistică a 
patrimoniului mobil şi imobil 
minier şi agricol montan 
Sport: 
Dezvoltarea practicării 
activităţilor sportive care pot 

Infrastructura de mediu: 
Managementul apei: 
Securizarea şi ecologizarea 
surselor de apă (bazine 
ecologice de colectare) + 
pentru gospodariile 
localnicilor 
Crearea sistemului 
centralizat de furnizare a apei 
potabile pentru activităţile 
economice 
Colectarea şi epurare 
centralizată a apei uzate 
(sistem local de canalizare şi 
staţie de epurare) 
Managementul deşeurilor: 
Derularea campaniilor de 
informare şi conştientizare a 
localnicilor în domeniul 
colectării selective a 
deşeurilor 
Echiparea locală cu 
echipamente de colectare 
selectivă a deşeurilor 
Asigurarea transportului din 
localitate la rampa de deşeuri 
Management de mediu: 
Evaluarea şi valorificarea 
potenţialului geotermic ca 
resursa regenerabilă   
Educaţie ecologică: 
Creşterea nivelului de 
educaţie şi conştiinţă publică 
de mediu - educaţie 
ecologică în şcoli şi 

Orientarea dezvoltării  
capacităţii turistice locale 
(capacităţi, meserii şi 
servicii)  in domeniile:  
Eco-turism montan 
Turism agro şi rural 
Turism geologic şi minier 
Turism religios 
Turism sportiv şi cinegetic  
Infrastructura turistică: 
Amenajarea drumului 
turistic: Chiuzbaia – Izvoare 
Amenajarea turistică a 
izvoarelor minerale 
(„Groape” şi sonda de la 
intrarea in sat) 
Amenajarea pârtiilor de schi 
şi includerea lor in domeniul 
schiabil al oraşului.  
Transport pe cablu: 
Chiuzbaia – Vf. Igniş 
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Direcţii de dezvoltare durabilă:  
Infrastructura Economic  (economie rurala) Social + Identitate Culturala Mediu Turism 
special pentru grupurile 
defavorizate – bătrâni) 

Dar va fi necesar in condiţiile 
devoltarii turismului local 
Construcţii: 
Producerea de elemente 
arhitecturale şi construcţii 
din lemn 
Construcţii turistice şi 
întreţinerea acestora 

fi valorificate in scop turistic 
de catre localnici: orientare, 
ciclism montan, alpinism, 
ski, etc. 
Guvernarea locala: 
Creşterea capacităţii 
Consiliului parohial in 
planificarea şi coordonarea 
acţiunilor obşteşti. 

comunitate 
Protecţia biodiversităţii: 
Protecţia biodiversităţii 
montane – devoltarea 
suparafeţelor montane 
protejate.    
 

Satu Nou de Sus  
Accesul in / din comunitate: 
Modernizare drum comunal 
C25 (reasfaltare, amenajare 
podete, amenajare trotuare) 
Asfaltarea drumurilor locale 
secundare 
Pietruirea drumurilor de 
acces la terenurile agricole 
CF Baia Mare - Baia Sprie 
nu este o prioritate 
Utilitati publice: 
Redimensionarea si 
modernizarea retelei locale 
de furnizare a energiei 
electrice 
Dezvoltarea retelei de 
furnizare a gazului cu 
planurile de dezvoltare 
imobiliara 
Imbunatatirea comunicatiilor 
– acoperirea localitatii cu 
reteaua de telefonie pe fibra 
optica 
Amenajarea urbanistica a 
centrului civic al satului 
(biserica – camin cultural)  

Economie locala: 
Dezvoltarea sectorului IMM 
in productie, servicii si 
constructii (facilitarea 
accesului la infrastructura de 
suport – spatii, utilitati, 
servicii de consultanta) 
Facilitarea crearii de noi 
locuri de munca in zona nord 
estica a municipiului Baia 
Mare: Cuprom – Flotatia 
Centrala. Sustinerea 
proiectelor comune Baia 
Sprie – Baia Mare de 
dezvoltare a spatiilor, 
parcurilor tehnologice si/ sau 
industriale.  
Agricultura: 
Dezvoltarea economiei 
sociale agricole - sustinerea 
aparitiei fermelor familiale in 
cresterea animalelor si 
pomicultura  
(40% din populatie = 
populatie imbatranita 
implicata in activitati 

Educatie: 
Reconstructia cladirii 
gradinitei si dotarea ei; 
Facilitarea accesului 
populatiei la unitatile de 
invatamant si la serviciile de 
pregatire profesionala din 
municipiul Baia Mare 
(imbunatatirea si securizarea 
transportului local); 
Sanatate: 
Reconstructia dispensarului 
si asigurarea servciilor 
medicale de personal 
specializat; 
Deschiderea unui punct 
farmaceutic;   
Traditii si cultura: 
Reconstructia caminului 
cultural si amenajarea lui ca 
centru comunitar 
Punct 7. Infrastructura 
Mentinerea si organizarea 
manifestarilor locale legate 
de calendarul de evenimente 
laice si religioase 

Management de mediu: 
Constructia retelei integrate 
apa- canal in localitate 
Reabilitarea ecologica a 
spatiului haldelor de steril de 
langa Flotatia Centrala 
Ecolgizarea paraului Craica 
si a canalului de scurgere a 
Penitenciarului  
Crearea retelei locale de 
colectare selectiva a 
gunoiului menajer 
Educatie ecologica: 
Dezvoltarea programelor de 
informare si educatie 
ecologica in comunitate 
 

Infrastructura turistica: 
Punct 8 social – dezvoltarea 
turismului sportiv si de 
agrement ecvestru 
Amenajarea zonei de 
agrement „langa padure” in 
apropierea zonei rezidentiale.  
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Amenajarea noii zone 
rezidentiale  
! Atentie deosebita acordata 
proiectelor urbanistice in 
zona si  vecinatatea haldelor 
de steril si a Flotatiei 
Centrale (parc tehnologic & 
industrial, complex sportiv + 
hipodrom)   

agricole)  
 

Sport: 
Punct 8. Complex sportiv - 
amenajarea unei baze hipice 
(hipodrom, manej si trasee 
pentru dresaj si agrement).  
Buna guvernare: 
Cresterea implicarii 
cetatenilor in viata 
comunitatii (promovarea 
reprezentantilor locali in 
structurile de analiza si 
decizie orasenesti, intalniri 
consultative ale 
reprezentantilor autoritatii 
locale cu cetatenii). 

Tautii de Sus  
Accesul in / din comunitate: 
Constructia drumului de 
centura pentru traficul greu – 
prelungire „Drum Rapid Baia 
Mare – Vasa” si sosea de 
centura Baia Mare. 
Modernizare DN18, cu 
amenajarea spatiului pietonal 
Drum paralel de acces la 
zona de investitii imobiliare 
pe malul drept al raului Sasar 
(Re)amenajarea si 
intretinerea drumurilor 
forestiere de acces la 
culturile pomicole si 
proprietatile silvice din 
nordul localitatii (drum 
forestier Vl. Morii) 
Utilitati: 
Modernizarea retelei de 

Infrastructura de afaceri: 
Constructia si administrarea 
parcului tehnologic/ 
industrial in zona haldelor de 
steril minier facilite de 
constructia drumului de 
centura 
Dezvoltarea sectorului IMM: 
Dezvoltarea IMM in 
domeniul prestatiilor de 
servicii solicitate pe plan 
local: 
servicii domestice – reparatii, 
instalatii si echipamente, 
meserii traditionale 
servicii solicitate de catre 
persoanele ce tranziteaza 
orasul si in transportul auto 
Economie sociala: 
Facilitati si sprijin acordat 

Educatie: 
Infiintarea unei Scoli de Arte 
si Meserii – Centru de 
instruire profesionala 
(reconversie profesionala) 
Reabilitarea si modernizarea 
unitatilor de invatamant 
(Scoala si Gradinita) 
Constructia unui spatiu nou 
pentru cresa 
Sanatate: 
Constructia sau facilitarea 
investiilor private intr-un 
dispensar medical cu 
personal medical, cu  punct 
farmaceutic si cabinet 
stomatologic 
Asistenta sociala: 
Dezvoltarea (concesionarea) 
serviciilor sociale pentru 

Infrastructura de mediu: 
Constructia retelei locale 
integrate de apa – canal 
(statie de epurare) si 
asigurarea intretinerii 
acesteia 
Dotarea traseelor pietonale 
cu mobilier urban de mediu 
(cosuri de gunoi, pubele) si 
asigurarea intretinerii 
acestora  
Sistem de colectare selectiva 
a deseurilor   
Refacerea mediului: 
Reabilitarea ecologica a 
haldelor de steril + zona 
Flotatia Centrala si 
amenajarea terenului pentru 
macro-investitii (parc 
industrial/ tehnologic si Euro 

Turism de tranzit: 
Dezvoltarea retelei de 
servicii turistice pe marginea 
DN18 
Turism sportiv: 
Constructia Euro 
Complexului sportiv si a 
zonei de cazare si servicii in 
jurul acestuia 
Eco_Agro Turism: 
Refacerea si dezvoltarea 
plantatiilor de castan  
Identificarea si amenajarea 
traseelor turistice in zona 
silvica Tautii de Sus - 
Chiuzbaia 
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comunicatii (cablare optica)  
in intreaga localitate  
(Transportul CF nu 
constituie o prioritate)  

crearii activitatilor 
generatoare de venit sub 
forma „persoana fizica 
autorizata si „asociatii 
familiale”. 
Agricultura: 
Regenerarea plantatiilor de 
castan comestibil si a 
exploatarii lor agricole 
Creerea si functionarea 
asociatiilor agricole 
pomicole pentru valorificarea 
expunerii sudice a versantilor 
dealurilor premontane ale  
platoului Ignis – Gutai.  

persoanele varstnice, 
minoritatea rroma si 
populatia saraca  
Locuinte:. 
Constructia de locuinte 
sociale pentru tineri si 
persoane sarace. 
Dezvoltarea zonei 
rezidentiale pe malul drept al 
raului Sasar. 
Traditii si cultura: 
Trecerea de la evenimentele 
culturale cu caracter rural la 
un program cultural urban 
(cinematograf si sala de 
spectacole) 
Mentinerea si sarbatorirea 
calendaruluievenimentelor 
laice si religioase 
Slavarea castanului si 
promovarea lui ca simbol al 
localitatii 
Sport: 
Amenajarea terenurilor 
sportive/ agrement in 
localitate si constructia unei 
sali de sport la scoala. 
Dezvoltarea unui Euro 
Complex sportiv in 
parteneriat cu Baia Mare in 
zona haldelor de steril . 

Complexul sportiv) 
Regularizarea si igienizarea 
raului Sasar 
Interventii sustinute pentru 
salvarea/ refacerea 
plantatiilor de castan 
comestibil 
Ecologie: 
Campanii de educatie 
ecologica in comunitate 
pentru toate varstele 
 

Baia Sprie  
Accesul in / din comunitate: 
Constructia drumului de 
centura pentru traficul greu si 
protejarea Centrului istoric al 

Infrastructura de afaceri: 
Elaborarea studiului privind 
domeniile de competivitate 
locala 

Educatie: 
Dezvoltarea si corelarea 
curriculelor scolare si a 
specialitatilor atestate cu 

Infrastructura de mediu: 
Crearea si administrarea 
eficienta a sistemului integrat 
de management al apei: 

Infrastructura turistica: 
Elaborarea si aplicarea PUZ  
ptr zonele turistice Mogosa – 
Suior si Chiuzbaia] 
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orasului. 
Modernizare DN18 si DJ 
183, amenajarea lor pentru 
protectia Centrului istoric 
(DN 18) si valorificare 
turistica a potentialului local. 
Proiectarea si amenajarea 
sistemului de parcari al 
orasului si in zona turistica 
Suior – Mogosa. 
Asfaltarea drumurilor locale 
(strazi si drumuri periferice): 
 de acces la propietati 
agricole si silvice (inclusiv 
transport hipo),  
de legatura intre drumurile 
principale  
de legatura cu localitatile 
invecinate 
Pavarea/ pietruirea strazilor 
in panta 
(Re)amenajarea si 
intretinerea drumurilor 
forestiere la standardele 
existente – valorificarea lor 
turistica. 
Utilitati: 
Iluminat public – extindere, 
modernizarea retelei si 
eficientizarea administrarii 
ei. 
Furnizare gaz metan – 
extinderea retelei in zona 
“str. G. Cosbuc” si in zonele 
turistice. 
Energia electrica – 

Valorificarea superioara/ 
durabila a resurselor naturale 
locale:  
piatra, lemn, apa (potential 
hidrografic si geotermic). 
Produse silvice: fructe si 
plante de padure, ciuperci, 
rasinis, etc. 
Facilitarea dezvoltarii 
servciciilor bancare, 
Promovarea retelei locale de 
servicii de informare, 
consiliere, si consultanta in 
afaceri  
Dezvoltarea sectorului IMM: 
Dezvoltarea sectorului IMM 
ca alternativa durabila la 
diminuarea activitatii 
industriale in localitate si 
orientarea inspre dezvoltarea 
sa turistica (productie, 
servicii, comert si 
constructii). 
Economie sociala: 
Facilitati si sprijin acordat 
crearii activitatilor 
generatoare de venit sub 
forma „persoana fizica 
autorizata si „asociatii 
familiale” si „intreprinderilor 
asociative” sau 
„comunitare”. 
 

directiile de dezvoltare locala 
(servicii si intretinere 
transport, turism, intretinere 
utilitati, etc) 
Dezvoltarea retelei locale de 
furnizori de formare 
profesionala:  
infiintarea unei Scoli de Arte 
si Meserii – Centru de 
instruire profesionala 
(reconversie profesionala) 
Sanatate: 
Identificarea nevoilor locale 
si a solutiilor de refacere a 
retelei medicale locale: 
Solutii: public – private 
Corelare: sanatate – turism 
Promovarea educatiei 
publice pentru sanatate in 
intreaga comunitate. 
Asistenta sociala: 
Diversificarea si extinderea 
servciilor de asistenta sociala 
in comunitate ptr grupurile 
sociale prioritare: varstnici, 
persoanbe cu dizabilitati, 
copii si tineri, populatia 
rroma. 
Promovarea voluntariatului 
si filantropiei, a implicarii 
cdetatenilor prin sustinerea 
grupurilor de intrajutorare si 
ONG (L 350/ 2005) 
Locuinte:. 
Locuinte – reabilitarea 
fatadelor blocurilor/ caselor; 

Colectare, tratare si furnizare 
apa potabila (sistemul local 
de furnizare a aapei potabile)  
Colectare si epurare apa 
pluviala si menajera 
(sistemul local de canalizare 
si epurare a apei uzate) 
Crearea si administrarea 
eficienta a sistemului integrat 
de management al deseurilor: 
colectare selectiva, reciclare. 
Refacerea mediului si 
protectia biodiversitatii: 
Identificarea/ extinderea, 
amenajarea si promovarea 
retelei de arii protejate la 
nivelul orasului. 
Cresterea capacitatii de 
administrare a custozilor 
ariilor protejate.  
Amenajarea de spatii verzi 
intra_urbane. 
Amenajarea si administrarea 
eco a zonelor de agrement 
(Planuri de management) 
Educatie ecologica: 
Dezvoltarea campaniilor de 
informare si constientizare 
publica. 
Actiuni de ecologizare a 
zonelor intra_urbane si a 
celor de agrement. 
Dezvoltarea curriculelor 
aplicative de educatie 
ecologica in unitatile scolare 
si sustinerea activitatilor 

Elaborarea studiului de 
potential geo_termic 
(termal?) in zonele turistice 
Mogosa – Suior si de 
valorificarea a acestuia. 
Dezvoltarea si diversificarea 
serviciilor de educatie, 
formare si atestare 
profesionala in ramuri, 
meserii turistice si in servicii 
suport (intretinere, 
constructii, etc)  
Promovarea obiectivelor 
turistice locale in circuitele 
turistice internationale 
Turism de tranzit: 
Dezvoltarea retelei de locatii 
si servicii turistice pe 
marginea DN18 (intra si 
extra vilan) 
Turism sportiv: 
Dezvoltarea bazelor sportive 
in fiecare zona turistica 
pentru desfasurarea 
cantonamentelor si 
competitiilor sportive in toate 
sezoanele 
Amenajarea si intretinerea 
traseelor de alergari, plimbari 
in jurul zonelor turistice 
Turism balneo – climateric 
(de altitudine) 
Facilitarea dezvoltarii 
investitiilor in furnizarea de 
servicii de recuperare, 
refacere, fortificare fizica, 
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redimensionarea, 
modernizarea si extinderea 
retelei electrice in zonele 
rezidentiale si turistice 
 

facilitarea proiectelor de 
mansardare ( cu identificarea 
celor mai bune solutii de 
finantare si alocarea a 
spatiilor astfel construite) 
Aplicarea regulamentului de 
disciplina in constructii 
pentru protectia/ siguranta 
locuitorilor si trecatorilor 
(intarirea controlului 
urbanistic). 
Extinderea si amenajarea 
spatiilor verzi, de agreement 
(spatii de joaca) si sportive in 
interiorul orasului) si 
amenajarea lor in zonele 
turistice. 
Aplicarea sistemului de 
evidenta imobiliara 
(numerotare imobile) intr-un 
mod care sa faciliteze 
imaginea turistica a orasului. 
Traditii si cultura: 
Elaborarea si sarbatorirea 
calendarului evenimentelor 
laice si religioase locale; 
calendarul manifestarilor 
socio – culturale; 
Reabilitarea si modernizarea 
(dotarea si echiparea) 
centrelor culturale locale: 
Casa de cultura 
Cinematograf ? (de ce, sub 
ce forma?) 
Muzeul Local (colectia de 
minerale, istoria civilizatiei 

„Cluburilor Verzi”. 
 

tratamente naturale in zonele 
turistice. 
Turism 
cultural_istoric_religios: 
Reabilitarea integrata a 
Centrului Istoric al orasului 
si amenajarea obiectivelor de 
interes turistic: cultural, 
istoric, religios 
Amenajarea si promovarea 
siturilor religioase 
Turism geo_minier: 
Aplicarea proiectelor de 
reabilitare si valorificare a 
siturilor geo_miniere, 
obiective ale patrimoniului 
industrial minier judetean 
(reteaua PIMM) 
Eco_Agro Turism: 
Valorificarea valorilor 
peisajistice montane si 
reteaua de arii protejate.  
Identificarea, amenajarea si 
intretinerea  traseelor 
turistice in zona montana 
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minere) 
Centrul de Arta Plastica/ 
Artizanat   
Revitalizarea vietii culturale 
locale:  
Promovarea educatiei 
culturale in familie, scoala si 
comunitate. 
reinfiintarea ansamblurilor 
culturale (folclor, fanfara, 
literatura, dans de societate) 
Refacerea Centrului 
medieval_istoric_cultural_tur
istic 
Dezvoltarea instrumentelor 
de promovarea vietii 
culturale locale (evenimente, 
web site, etc) 
Sport: 
Amenajarea si modernizarea 
infrastructurii sportive locale 
pentru promovarea ramurilor 
sportive prioritare: sporturi 
de irana - schi (alpin, fond, 
biatlon), si alte sporturi 
locale traditionale: orientare 
sportiva, dans sportiv, 
sporturi extreme, popice, arte 
martiale, etc (individuale!!! > 
de echipa > spirit  de echipa 
> implicare, civism): 
Stadion Baia Sprie, 
Popicaria 
Bazin de inot 
Sala pentru competitii 
sportive 
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Patinoar   
Educatia pentru sport in 
familie, scoala si comunitate. 
Buna guvernare: 
Cresterea nivelui de 
implicare civica a cetatenilor 
prin: 
aplicarea politicilor publice 
de informare, consultare si 
participare publica in 
procesul decizional local 
promovarea dezvoltarii 
sectorului ONG in localitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3. Perceptia locala a dezvoltarii 
 
Am preluat si reaplicat un exercitiu de identificare a perceptiei viitorului comunitatii 
(aplicat prima data in cadrul proiectului SIA/ 2003 – 2006), urmarind modificarile 
acesteia. In cadrul exercitiului au fost aplicate urmatoarele 6 scenarii schitate mai jos 
creand  mai degraba imagini radicale si tipice comunitatilor miniere din Romania. 
Probabilitatea acestora depinde de diversi factori externi si trebuie considerate doar ca 
punct de pornire in investigarea masurilor in strategia si planul de actiune a comunitatii. 
 

Scenariul 1 – Agentia de turism 

 

Descriere 

- Forta de munca locala va migra in cautarea unui loc de munca in zona sau in afara ei 
(inclusive in strainatate).  

- Familiile lor vor ramane in comunitate.  
- Depedenta mare de veniturile trimise din strainatate. 

Consecinte si 
masuri 

- De realizat aranjamente pentru facilitati adecvate de transport 
- De dezvoltat serviciile de comunicare 
- De dezvoltat sectorul serviciilor bancare 
- De dezvoltat facilitati sociale pentru familiile ramase 
- Posibil influx de capital 

 

Scenariul 2 – Orasul dormitor 
 

Descriere 
- Locuitorii  vor migra in zone invecinate (zona industriala, alte sectoare ale economiei din 

municipiul resedinta de judet); 
- Comunitatea devine un ‘oras-dormitor’. 

Consecinte si masuri 

- Necesare servicii adecvate de facilitare a migrarii zilnice/saptamanale 
- Necesare facilitati sociale  
- Reabilitarea si imbunatatirea zonelor rezidentiale 
- Necesare facilitati de pregatire profesionala a minerilor pentru cerintele pietei de munca 

din zonele inspre care se realizeaza migratia. 

 

Scenariul 3 – Orasul care se muta 
(stramutare/depopulare) 

 

Descriere 
- Forta de munca locala si membrii familiilor lor se muta complet in alte zone in care exista 

locuri de munca si conditii adecvate de viata ; 
- Zonele actuale de locuit ale minerilor sunt abandonate. 

Consecinte si masuri 
- Stimulente si sprijin pentru stramutare; 
- Realizare lucrari de curatare, demolare a zonelor;  
- Reducerea numarului de locuitorilor, scaderea economiei gospodariilor si a vietii sociale . 

 

Scenariul 4 – Absortia in 
economia existenta 

 

Descriere 
- Forta de munca locala poate fi abosorbita in sectoarele economice existente (agricultura, 

silvicultura, constructii, servicii, etc.) ; 
- Aceste sectoare se pot extinde. 

Consecinte si 
masuri 

- Necesare programe de recalificare 
- De dezvoltat programe de mobilitate a locurilor de munca 
- De imbunatatit accesul la/si infrastructura fizica in sectoarele existente 

 



 

Scenariul 5 – Noi afaceri 

 
Descriere 

- Atragerea de noi afaceri si dezvoltarea de noi sectoare in economie (ex. prelucrare, servicii, 
turism) 

Consecinte si 
masuri 

- Nevoie de investitori (climat favorabil investitiilor) 
- Necesar acces si infrastructura pentru noua economie 
- Cursuri de re-instruire necesare 
- Necesara schimbarea mentalitatii in comunitatea miniera (vis-à-vis de servicii) 
- Riscul de atragere a fortei de munca din afara comunitatii si nesatisfacerea fortei de munca 

interne 

 

Scenariul 6 – Deteriorare sociala 

 
Descriere 

- Rata crescuta a somajului 
- Comunitatea are putin de oferit 

Consecinte si 
masuri 

- Cerere crescuta de servicii sociale si de sanatate 
- Tensiuni sociale 
- Deteriorarea calitatii vietii 

 
Participantii la exercitiu (reprezentanti ai comunitatii si experti externi) au fost invitati 
sa puncteze gradul de probabilitate a aparitiei acestor scenarii in doua cazuri: 

a) Cazul “0” cand mediul comunitar nu va beneficia de nici o masura de 
interventie, autoritatea locala concentrandu-se pe derularea activitatilor 
administrative, de rutina; 

b) Cazul “+” cand mediul comunitar este supus unui set de interventii correlate si 
este implicat in aplicarea lor. 

Gradul de aparitie a unui scenariu a fost notat de catre participant gradual de la un “x” 
(imposibil) pana 5 de “x” (cu siguranta). Deci, cu cat mai multe « x » -uri, cu atat 
scenariul este mai probabil sa se intample. 
 
Tabelul de mai jos indica rezultatul cumulate al evaluarii probabilitatii de aparitie a 
scenariilor prezentate mai sus pe ansamblul orasului Baia Sprie:  
 

  Fara actiuni 
& interventii 

Cu actiuni 
& interventii 

Absortia in economia 
existenta  

x xx 

Noi afaceri 
 

x xxx 

Oras dormitor 
 xxx xx 

Agentia de turism 
 

xxx x 

Stramutare  
 

xx x 

Deteriorare sociala 
 

xxx x 



 

Concluziile exercitiului arata ca din punct de vedere a politicilor participative, populatia/ 
cetatenii au capacitatea de a aprecia realist tendintele actuale ale dezvoltarii locale; 
probabilitatile de aparitie a scenariilor prezentate in conditiile lipsei actiunilor si interventiilor 
sunt cele actuale iar in cazul interventiilor planificate ei realizeaza gradul moderat al evolutiei 
locale, tipice perioadei de regenerare. 
     
4.4. Viziunea  
 
Vizunea dezvoltarii locale este definita ca: o imagine concreta a unui posibil viitor pe care 
comunitatea o impartaseste si implicit doreste sa-l creeze, asigurand bazele elaborarii strategiei 
si stabilirii obiectivelor dezvoltarii. 
 
O viziune trebuie sa fie ambitioasa, fezabila si sa aiba un cadru de desfasurare  pe termen 
mediu- lung: 
- Ambitioasa in termenii unui viitor dorit si a unei alegeri pozitive;  
- Fezabila in sensul ca poate fi atinsa realist; si 
- Pe termen mediu-lung in sensul ca este suficient de aproape in timp pentru a “trai” 

rezultatele si este destul de indepartata pentru a nu fi afectata de circumstantele actuale.  
 
Problema identificata atat de echipa de asistenta tehnica in cadrul exercitiilor de planificare 
participativa din comunitati, cat si anterior in aplicarea proiectului SIA, a fost eterogenitatea 
comunitatilor componente orasului Baia Sprie reflectata si in problematica identificata de catre 
cetateni. In mod cert prioritatile unei comunitati traditional rurale (ex. Chiuzbaia) nu coincid cu 
problematica centrului urban Baia Sprie.   
Din aceste motive, propunem o abordare zonala/ comunitara a definirii viziunii de dezvoltare 
pe trei tipuri de societati / comunitati existente. In functie de zonarea geografica – 
administrativa, de potentialul si specificul socio – economic si de mediu al localitatilor 
componente ale orasului Baia Sprie, viziunea de dezvoltare locala este diferita si a fost 
exprimata in culori: rosu, galben si verde. Fiecare din aceste culori reprezinta un set diferit dar 
coerent de caracteristici si ambitii teritoriale, economice si sociale. Prin urmare, viziunea pentru 
fiecare din aceste zone prezinta diferente dupa cum urmeaza:  
 
Viziunea “societatii rosii”  
Localitati:  Tautii de Sus, Satu Nou de Sus (paralel cu fosta CF), Baia Sprie - cartierul nou 
Utilizarea 
terenurilor 

Asezari urbane si peri-urbane in curs de urbanizare rapida. De-a lungul coridoarelor de 
transport, caracteristicile rurale devin peri-urbane. Fostele situri extractive sau terenuri 
agricole pot fi reamenajate pentru industrii alternative, parcuri de servicii sau, pot 
deveni zone de locuit.  Separare intre zonele industriale si cartierele de locuinte. Nod de 
transport zonal si judetean. 

Caracteristici 
economice 

O imagine clara a unui centru orasenesc activ. Noi investitii in productia moderna si 
curata bazata pe resursele locale si industria de prestari servicii.  Principalele trasaturi 
sunt prestarea serviciilor, industria electrotehnica, TIC, manufacturare, transport, 
educatie, administrare. Importanta agriculturii se diminueaza rapid. O baza de resurse 
umane bine pregatita, competitiva pe piata locala a fortei de munca. “Minele si minerii” 
sunt deja aproape istorie. 

Caracteristici 
sociale 

Viata urbana moderna, zona de locuit atractiva datorita numarului mare de facilitati si 
servicii oferite. Majoritatea locuitorilor migreaza pentru un nou loc de munca sau pentru 
a studia in institutiile educationale din zona. Coeziunea sociala este totusi limitata, 



 

datorita caracterului urbanizat; structurile traditionale sunt abandonate in masa si 
inlocuite cu retele urbane, moderne care permit schimbarile si miscarile sociale. 
Asezarile peri-urbane sunt in multe privinte orientate catre municipiul Baia Mare 
(aglomerare urbana). A ramas foarte putin din cultura si structurile sociale ale fostei 
zone miniere; minerii au fost integrati in fluxul vietii urbane. 

 
Viziunea “societatii galbene” 
Localitati:  Tautii de Sus – DN/ Nord , Satu Nou de Sus spre Grosi, Baia Sprie – cartierul 

vechi pana la exploatarea miniera. 
Utilizarea 
terenurilor 

Zona placuta pentru locuit, totusi nu in intregime in fluxul vietii de orasenesti –zona 
investitiilor rezidentiale.  Zonele dinspre centru sunt mai urbanizate pe plan local , 
“rosiatice”; partile indepartate sunt orientate catre “verde”.  Zona industriala limitata ca 
suprafete si intensitate. Predominanta agriculturii (sub)montane si silviculturii cu cateva 
asezari peri-urbane.  

Caracteristici 
economice 

Activitati economice de mica anvergura (intreprinderi mici si mijlocii, 
microintreprinderi, asociatii familiale, persoane fizice autorizate in comert, servicii, 
mici activitati de productie); agricultura montana , eco si agro mici afaceri, turism la 
scara mica.  Din partile indepartate ale zonei migreaza mai multe persoane catre 
societatea rosie, in cautarea unui loc de munca.  Baza resurselor umane este impartita 
intre: sectoarele traditionale (agricultura, silvicultura, mestesuguri) si sectoarele 
moderne.  Activitatea din sectorul modern deseori implica “migratie” si un standard de 
viata mai ridicat. Zonele indepartata de centru sunt axate mai mult pe agricultura si 
economie de subzistenta.  

Caracteristici 
sociale 

Coeziune locala interna moderata (datorita noilor veniti in zonele rezidentiale), totusi, 
oarecum traditionala. Viata activa se desfasoara deseori in vecinatate.  Mai multe cazuri 
de migrare catre orase mai mari pentru locuri de munca sau educatie. Comunitatile sunt 
partial orientate catre centrul orasenesc sau municipiul invecinat. Unele asezari au un 
numar relativ mare de persoane inactive (in general pensionari). Istoria restructurarii 
industriale este mentinuta vie prin ei.  

            
Viziunea “societatii verzi”  
Localitati:  Chiuzbaia, Baia Sprie – zona montana/ turistica 
Utilizarea 
terenurilor 

Zone verzi, curate si pitoresti. In nord si est, paduri si munti iar in vale, mici centre 
semi-urbane, statiuni turistice orientate inspre economie “verde” si turism. Terenuri 
silvice si agricole (pasuni si fanete) in jurul comunitatii cu pronuntate trasaturi rurale 
traditionale. Zone de relaxare si agrement in cazul statiunilor turistice. Arii protejate si 
mostenire culturala de importanta regionala si internationala. Infrastructura de acces si 
utilitati imbunatatita, adaptata la asigurarea confortului potentialilor turisti. 

Caracteristici 
economice 

Oferta turistica “verde” diversificata (eco, agro, turism sportiv, de agrement, refacere si 
tratatment, etc), silvicultura si agricultura, plus servicii (comert, finante, educatie, 
administrare) care sustin aceste economii “verzi”.  Valea si-a lasat eficient in urma 
istoria mineritului.  Principiile si considerentele de mediu joaca un rol foarte important 
in dezvoltarea economica.  

Caracteristici 
sociale 

Coeziune sociala relativ puternica in cadrul comunitatii. Puternica identitate  
comunitara, marca turistica, dar relatii slabe cu alte asezari.  Forta de munca activa,  
familiile lor au parasit zona, sau s-au reorientat inspre activitati traditionale si/ sau 
turistice bazate pe resursele naturale locale.  

 



 

In ‘seminarul viziunilor’ organizat de catre administratia locala a orasului Baia Sprie, actiune 
care a urmarit prezentarea propunerilor de viziune si a obiectivelor de dezvoltare, reprezentantii 
comunitatilor apartinatoare orasului si-au regasit in aceste enunturi propriile aspiratii asupra 
viitorului localitatii. 
 
4.5. Obiectivele dezvoltarii durabile locale 
 
Ca definire: 
Obiectivul general oferă direcţia şi ţinta finală spre care trebuie direcţionate eforturile şi 
resursele. 
Trebuie : 
- să asigure relaţia între percepţia prezentului şi nevoia prognozată, 
- să fie realist, să asigure posibilitatea de a fi efectiv atins. 
 
Obiectivul general a fost definit prin metode mixte partcipativ – expert,  prin insumarea 
aspiratiilor comunitare prezentate in capitolele anterioare si ca baza pentru definirea 
obiectivelor specific si a masurilor din viitoarele capitol. 
 
Astfel obiectivul general al dezvoltarii durabile a orasului Baia Sprie este: 
Localitate armonios integrata in procesul partenerial de dezvoltare zonala, valorificandu-
si competitiv resursele locale, cu  beneficii sociale pentru toti cetatenii sai,  implicati 
solidar pe baza valorilor culturale si de mediu traditionale in aplicarea permanenta a 
principiilor dezvoltarii durabile in evolutia comun itatii.      
 
Obiectivele specifice reprezintă operaţionalizarea obiectivului general în priorităţile de 
dezvoltare stabilite în funcţie de profilul comunitar (suma SWOT). 
 
Definirea obiectivelor a fost realizată prin metode participative si consultarea tuturor 
partenerilor şi a grupurilor interesate sau influenţate. Au fost utilizate si aplicate seminarii de 
planificare in care au fost implicate grupuri de lucru pe domeniile dezvoltarii durabile: 
economic, social, mediu, identitate cultural si devoltare institutional, definite ca axe strategice 
de dezvoltare19. Fiecare axa strategic de dezvoltare a fost definite printr-un obiectiv specific si 
i-au fost marcate un set de masuri20 / programe21 , astfel: 
 
Axa 1 - Cresterea Economica – definita ca obiectiv in termen de competivitate a cadrului fizic 
si uman dedicat sustinerii initierii si dezvoltarii afacerilor in localitate: 
Obiectiv specific 1 - Cresterea economica bazata pe dezvoltarea unei infrastructuri 
moderne/ inovative de afaceri, educatie profesionala si promovarea avantajelor 
competitive locale – resursele  si cadrul natural. 
 
 

                                                 
19 Axe strategice de dezvoltare: definirea directiilor, domeniilor de activitate considerate fundamentale, principale, 
prioritare pentru sustinerea procesului dezvoltarii locale. Axele dezvoltarii definesc cadrul, matricea dezvoltarii 
locale, delimitand zonele de interventie unde urmeaza sa fie concentrate resursele comunitatii. 
 
20 Masuri: un set definit de actiuni, proiecte corelate, care conduc cumulativ la atingerea unui obiectiv. 
 
21 Program: un ansamblu coerent de administrare a unui set de actiuni, proiecte corelate, care conduc cumulativ la 
atingerea unui obiectiv 



 

Masuri/ Programe identificate: 
1.1. Dezvoltarea/ modernizarea accesului, utilitatilor si serviciilor suport in zonele de 

expansiune – cooperare economica (inclusi economia rurala); 
1.2. Dezvoltarea competivitatii profesionale a resurselor umane (forta de munca activa); 
1.3. Promovarea turismului ca avantaj competitiv local. 
1.4. Regenerare urbana adaptata specificului local, aspiratiilor si nevoilor comunitatii 
(dezvoltare spatiala & gestiunea spatiului public). 
 
Axa 2 – Echitate Sociala – definita ca obiectiv in termeni de diversitate si calitate a serviciilor 
furnizate in comunitate si de accesibilitate nediscriminatorie a tuturor categoriilor sociale; 
Obiectiv specific 2 - Echitate sociala asigurata prin modernizarea si facilitarea accesului la 
infrastructura sociala a comunitatii si a investitiilor in cresterea calitatii vietii. 
 
Masuri/ Programe identificate: 
2.1. Modernizarea utilitatilor publice locale si asigurarea accesului egal al cetatenilor la 

acestea ; 
2.2. Modernizarea infrastructurii si diversificarea serviciilor sociale (educatie, sanatate, 

asistenta sociala) furnizate cetatenilor; 
 
Axa 3 – Un Mediu Natural Sanatos – promovata ca valoare comunitara, incluzand aspecte 
defensive, de reabilitare a mediului afectat de industrie si aspect ofensive de la educatia si 
dezvoltarea constiintei ecologice pana la aplicarea unor sisteme integrate de management de 
mediu; 
Obiectiv Specific 3 - Reabilitarea ecologica a zonei miniere si promovarea sustinerea 
“sanatatii” mediului natural la nivel de valoare comunitara si sursa de dezvoltare. 
 
Masuri/ Programe identificate: 
3.1. Reabilitarea ecologica a siturilor miniere din zona Baia Sprie; 
3.2. Conservarea si protectia mediului – promovata si aplicata ca valoare comunitara; 
3.3. Aplicarea performanta a managementului integrat de mediu. 
 
Axa 4 – Identitate Culturala – liant social al comunitatii si generatoare de “procese” si “marci” 
locale,  definita ca;  
Obiectiv specific 4 - Regenerare comunitara bazata pe promovarea identitatii culturale si 
valorificarea patrimoniului local.  
 
Masuri/ Programe identificate: 
4.1.Reabilitarea si valorificarea socio – economica a patrimoniului cultural material; 
4.2.Reconsiderarea si promovarea patrimoniului cultural imaterial (traditiile si obiceiurile 
locale). 
4.3.Dezvoltarea vietii cultural comunitare.    
 
Axa 5 – Dezvoltare Institutionala – constructia cadrului (intern si extern), de colaborare activa, 
(parteneriatele dezvoltarii), de implicare a tuturor factorilor interesati in procesul de analiza, 
decizie si aplicare a planurilor de dezvoltare; a fost definita ca:  
Obiectiv specific 5 - Cresterea capacitatii comunitare de sustinere a unui proces durabil de 
dezvoltare locala si zonala. 
 



 

Masuri/ Programe identificate: 
5.1. Cresterea capacitatii administrative locale;  
5.2. Dezvoltarea vietii asociative si cresterea implicarii civice locale; 
 
Tot in cadrul acestor seminarii s-a ajuns la concluzia definirii unor obiective/ axe transversale, 
comune tuturor axelor strategice de dezvoltare, acestea fiind:  
Axa I - Infrastructură (nevoia imperioasa de reabilitare, modernizare si extindere a “fundatiei” 
dezvoltarii);  
Axa II - Educatie (fundamentala ca suport durabil de dezvoltare); si 
Axa III - Turism  (prezentand prin diversitatea oportunitatilor locale un domeniu de nisa, 
competitiv, specific local). 
unui serviciu sau produs unic, cu obiective, mijloace şi resurse predefinite (rezultate concrete). 
 
Filozofia “obiectivelor transversal” impune ca aceste trei elemente (de dezvoltare a 
infrastructurii fizice – retele, dotari, echipamente; educatie sub orice forma – (in – non)formala 
si de promovare a turismului (ca si domeniu specific de competivitate locala) sa fie urmarite/ 
abordate in oricare tip de actiune/ proiect local, din orice axa strategic, care sa sustina oricare 
obiectiv specific al dezvoltarii.  
Ca exemplu: un proiect de economic – “incubator de afaceri”, poate  urmari concomitent  
dezvoltarea infrastructurii locale dedicate afacerilor (obiectiv transversal “infrastructura”, 
furnizarea de servicii de educatie antreprenoriala (obiectiv transversal “educatie”) cat si prin 
arhitectura si servicii furnizate (ex. alocarea unui spatiu in incubator pentru un centru de 
informare tursitica) promovarea obiectivului transversal “turism”      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Viziunea de 
dezvoltare22 

Societati “Rosii” Societati “Galbene” Societati “Verzi” 

Obiectivul 
general 

Localitate armonios integrata in procesul partenerial de dezvoltare zonala, valorificandu-si competitiv resursele locale, cu  beneficii sociale pentru toti cetatenii 
sai,  implicati solidar pe baza valorilor culturale si de mediu traditionale in aplicarea permanenta a principiilor dezvoltarii durabile in evolutia comunitatii. 

Axe Strategice 1.Crestere Economica 2.Echitate Sociala 3.Mediu Sanatos 4.Identitate Culturala 
5.Dezvoltare 
Institutionala 

Obiective 

Axe Orizontale 

Cresterea economica bazata 
pe dezvoltarea unei 

infrastructuri moderne/ 
inovative de afaceri, educatie 
profesionala si promovarea 

avantajelor competitive locale 
– resursele  si cadrul natural. 

Echitate sociala asigurata 
prin modernizarea si 

facilitarea accesului la 
infrastructura sociala a 

comunitatii si a investitiilor in 
cresterea calitatii vietii. 

Reabilitarea ecologica a zonei 
miniere si promovarea 
sustinerea “sanatatii” 

mediului natural la nivel de 
valoare comunitara si sursa de 

dezvoltare. 

Regenerare comunitara 
bazata pe promovarea 
identitatii culturale si 

valorificarea patrimoniului 
local. 

Cresterea capacitatii 
comunitare de sustinere a 

unui proces durabil de 
dezvoltare locala si zonala. 

I.Infrastructura  

3.1. Reabilitarea ecologica a 
siturilor miniere din zona Baia 
Sprie; 
3.3. Aplicarea performanta a 
managementului integrat de 
mediu. 

II.Educatie 

III.Turism 

1.1.Dezvoltarea/ modernizarea 
accesului, utilitatilor si 
serviciilor suport in zonele de 
expansiune – cooperare 
economica (inclusiv economia 
rurala); 
1.2.Dezvoltarea competivitatii 
profesionale a resurselor 
umane (forta de munca activa); 
1.3.Promovarea turismului ca 
avantaj competitiv local. 
1.4. Regenerare urbana 
adaptata specificului local, 
aspiratiilor si nevoilor 
comunitatii (dezvoltare 
spatiala & gestiunea spatiului 
public). 

2.1.Modernizarea utilitatilor 
publice locale si asigurarea 
accesului egal al cetatenilor la 
acestea ; 
2.2.Modernizarea 
infrastructurii si diversificarea  
serviciilor sociale (educatie, 
sanatate, asistenta sociala, 
sport) furnizate cetatenilor. 
 

3.2. Conservarea si 
protectia mediului – 
promovata si aplicata ca 
valoare comunitara; 

4.1.Reabilitarea si 
valorificarea socio – 
economica a patrimoniului 
cultural material; 
4.2.Reconsiderarea si 
promovarea patrimoniului 
cultural imaterial (traditiile si 
obiceiurile locale). 
4.3.Dezvoltarea vietii culturale  
comunitare.    

5.1.Cresterea capacitatii 
administrative locale;  
5.2.Dezvoltarea vietii 
asociative si cresterea 
implicarii civice locale; 
 

                                                 
22 Schema logica a Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Baia Sprie  
 



 

Dezvoltarea unei localitati nu este o “sarcina” numai a administratiei publice locale. Aflata in 
faza de initiere, structurarea parteneriatelor locale pentru dezvoltare se bazeaza pe cadrul 
conceptual al schimbarii comunitare conform caruia: 
 
“Participarea comunitara este implicarea voluntara a oamenilor care vor sa decida pentru ei 
SCHIMBAREA. … Aceasta se bazeaza pe convingerea ca oamenii simpli au posibilitati 
extraordinare”. 
 
Pentru a veni in intampinarea solicitarilor comunitatilor componente ale orasului Baia Sprie au 
fost definite in tabelul de mai jos prioritatile de actiune pe tipurile de “societati”:   
 
Prioritatile 
dezvoltarii : 

Societatii “rosii” Societatii “galbene” Societatii “verzi” 

Economice 

Atragerea si stimularea 
investitiilor companiilor 
(inter)nationale in industrii 
de tip modern orientate 
inspre valorificarea 
superioara a resurselor 
locale (industria 
alimentara si prelucrarea 
produsleor silivice);  
Dezvoltarea unui climat de 
afaceri favorabil pentru 
IMM-uri (productie, 
servicii);  
Dezvoltarea sistemului 
educational si de instruire 
orientat catre societatea si 
economia urbana moderna;  
Dezvoltarea la standarde 
inalte a sistemelor si a 
infrastructurii de transport 
si comunicatii.  

Intarirea industriei agro-
silvice durabile Dezvoltarea 
unui climat de afaceri 
favorabil pentru IMM-uri 
(productie, servicii) ; 
Imbunatatirea transportului 
in zona, pentru a atrage 
IMM-urile si a facilita 
migrarea;  
Crearea unei forte de 
munca active si mobile. 
Intarirea industriei agro-
silvice durabile.  

Dezvoltarea si intarirea 
imaginii unei zone verzi, 
curate, pitoresti; 
Dezvoltarea industriei 
orientate spre turism; 
Dezvoltarea industriei 
agro-silvice cu “etichete 
verzi”; 
Dezvoltarea unui cadru si a 
unui climat sustinator 
pentru afacerile mici; 
Reorientarea fortei de 
munca spre sectoarele 
verzi, curate, pitoresti. 

Sociale 

Integrarea membrilor 
comunitatilor in fluxul 
vietii sociale;  
Promovarea vietii 
asociative si implicare 
civica ; 
Protejarea membrilor 
comunitatii vulnerabili din 
punct de vedere social.  

Reconstruirea conditiilor de 
trai  (locuinte, 
infrastructura – noi zone 
rezidentiale);  
Potrivirea stilurilor 
preferate de viata sociala si 
economica.  
Protejarea membrilor 
comunitatii vulnerabili din 
punct de vedere social.  

Integrarea membrilor 
comunitatilor in fluxul 
vietii sociale; 
Redefinirea conditiilor de 
trai  (locuinte, 
infrastructura) si 
armonizarea lor cu 
dezvoltarea turismului ; 
Protejarea membrilor 
comunitatii vulnerabili din 
punct de vedere social ;  
Sustinere in procesul de 
migrare. 

Identitate 
culturala 

Intarirea fortelor proprii si a sentimentului de responsabilitate in cadrul comunitatilor; 
Protejarea resurselor sociale si culturale;  

De mediu 

Imbunatatirea managementului de mediu si intarirea capacitatii administratiei la nivelul 
comunitatii si la nivel orasenesc ; 
Imbunatatirea constientizarii si aprecierii mediului in comunitate ;  
Inchiderea si curatarea incintelor si perimetrelor miniere in conformitate cu standardele 
de protectia mediului.  



 

Comunitare/ 
Institutionale 

Imbunatatirea planificarii teritoriale, intarirea capacitatii si a cadrului de lucru si 
cooperare (Microregiunea Gutin, Sistem Urban Baia Mare, Consortiul Comunitar 
Minier Maramures,  Reteaua “Ready”); 
Intarirea si reorientarea surselor de venituri si bugetelor de cheltuieli ale comunitatilor; 
Crearea unui mediu legal si administrativ favorabil si incurajator pentru dezvoltarea 
afacerilor;  
Intarirea capacitatii locale in participare publica; 
Intarirea capacitatiii locale de planificare si management al proiectelor; 
Intarirea atitudinii si abilitatilor in dezvoltarea bazata pe comunitate; 
Aplicarea metodelor participative in procesul decisional local.  

 
Din tabel se poate observa ca exista diferente intre prioritatile diferitelor comunitati componete 
ale orasuluiu. Datorita starii actuale, circumstantelor, nevoilor, viziunii si obiectivelor locale, 
unele actiuni sunt necesare doar intr-un singur tip de ‘societate’, alte prioritati sunt comune 
tuturor.   

 
4.6. Planul Local de Actiune/ Proiecte prioritare 

 
Planul local de actiuni reprezinta insumarea obiectivelor operationale identificate. 
Obiectivele operaţionale/ proiectele de dezvoltare - reprezinta desfăşurarea temporară a unui 
set de activităţi menite să ducă la livrarea unui serviciu sau produs unic, cu obiective, mijloace 
şi resurse predefinite (rezultate concrete). Aceste obiective  

 
4.6.1. Metodologie 
 
Planul de actiuni  a fost dezvoltat prin procese mixte (participative – consultative)  de 
planificare, cu scopul responsabilizarii comunitatii asupra mijlocelor de aplicare a strategiei de 
dezvoltare durabila locala dar si de definire realista a posibilitatilor de aplicare a acestora. 
Etapele definirii planului de actiuni au fost urmatoarele: 
 
Etapa 1: participativa - identificarea proiectelor/ ideilor de solutionare a problemelor 
counitatilor component in cadrul intalnirilor publice si a focus grupurilor pe domenii de 
dezvoltare. In aceasta faza au fost colectate oriec idée, chiar fanteziste de solutionare a 
problemelor stabilitae prin analiza “arborele problemelor” si a “obiectivelor”. Rezultatul a fost 
realizarea “Listei lungi de actiuni”. 
 
Etapa 2: consultativa - stabilirea criteriilor de delimitare a zonei de interventie a startegiei 
(scoping) si de concentrare a resurselor (focusing) de catre specialisti ai echipei de asistenta de 
consultant impreuna cu “persoane resursa”, profesionsiti tehnici din cadrul administratiei 
publice locale si consultanti externi. Rezultatul a fost lista de criteria de evaluare a actiunilor 
din lista lunga: 

 
a) Concordanta cu viziunea / nevoile comunitare; 
b) Abordare durabila, integrata; 
c) Necesitatea evitarii dublarii actiunilor demarate; 
d) Realizabila si in responsabilitate/ competenta autoritatilor administrative locale si/ sau a 

partenerilor dezvoltarii locale ; 
e) Localizarea geografica (locala/ zonala); 
f) Corelarea/ integrarea cu alte actiuni la nivel locale si/ sau extern (zonal – international). 



 

 
Etapa 3: expert/ consultativa – filtrarea listei lungi de actiuni prin criteriile de delimitare si 
concentrare a resurselor, de catre echipa de asistenta tehnica. Rezultatul etapei a fost “Lista 
scurta de actiuni” la care, prin consultarea specialistilor administratiei publice locale au fost 
adaugate proiecte locale aflate in diferite faze de “maturitate”.    

  
� Abordarea “intern vs extern” a planului de actiuni  
Tratarea eficienta a impacturilor aplicarii strategiei de dezvoltare durabila, necesita o 
compatibilitati cu procesul de planificare si implementare la nivele superioare, atat 
administrativ – zonal, judetean, regional cat si sectorial – agentii de implementare a politicilor 
guvernamentale.  
Dezvoltarea si actiunile la nivel local nu trebuie sa fie separate, ci integrate corect intr-un cadru 
activator si facilitator la nivel mai inalt.  Acest cadru include atat mediul institutional cat si 
mediul fizic. De exemplu politicile la nivel zonal, judetean,  reglementarile, capacitatea si 
resursele comune trebuie sa sustina si sa activeze actiunile locale. O strategie generala pentru 
turism si un cadru de promovare la nivel zonal,  judetean aduce beneficii tuturor comunitatilor 
care au cuprins turismul in strategia individuala de dezvoltare. De asemenea, dezvoltarea 
economica locala poate fi demarata doar in cazul in care exista o structura adecvata zonala sau 
judeteana de transport si comunicatii. In final, pentru a atrage clientii, capitalul si atentia 
politica, este necesara o reprezentare la nivel mai inalt pentru a da greutate ofertei locale. In 
acest sens, este esentiala participarea nivelelor superioare in crearea si functionarea unor 
capacitati compatibile de planificare si actiune.  
 
La nivel local dezvoltarea durabila poate beneficia de pe urma sinergiei intre aplicarea 
diferitelor priotitati ale comunitatilor componente si nivelul actiunilor commune ale orasului in 
ansamblul lui. Combinarea resurselor si a potentialului mai multor comunitati poate avea un 
efect mult mai mare si poate duce la o dezvoltare mai eficienta decat in cazul  abordarilor 
individuale ale comunitatilor componente. Aceasta necesita o capacitate de coordonare, nu 
concurenta, pe de o parte si implicarea in procesul de dezvoltare a reprezentantilor 
comunitatilor componente ale orasului pe de alta parte. In plus, pentru a atinge eficienta, 
eficacitate si impact optim in dezvoltarea generala, este posibila existenta nevoii de specializare 
intre comunitati si/sau nivelul orasenesc – acest lucru a stat la baza definirii tipurilor de 
“societati”. Specializarea este deja adresata in viziune si prioritatile comunitatilor (vezi 
capitolele anterioare). Unele “societati” sunt pur si simplu intr-o situatie mult mai buna pentru 
atragerea, de exemplu, a afacerilor de manufacturare, in timp ce altele au un potential turistic 
mai mare iar altele au capacitatea substantiala de a oferi servicii. Atingerea unei asmenea 
sinergii si specializari necesita o viziune, strategie si coordonare pozitionate la un nivel mai 
inalt/ orasenesc si zonal. 
 
Planul de actiuni la nivel orasenesc doreste sa ofere actiunile generale pentru a activa, 
impulsiona si sustine planurile de actiuni ale comunitatilor componente.  
Actiunile orasului (in ansamblul lui) au fost evaluate in functie de necesitatea acestora in 
activarea si sustinerea actiunilor la nivelul “societatilor”. In continuare, unele actiuni trebuie sa 
aiba loc la nivel orasenesc, si chiar mai inalt: zonal, judetean  pentru ca nu exista nici o agentie 
sau actor de decizie zonala, judeteana la nivel local. Acesta este de exemplu cazul activitatilor 
Agentiilor de Ocupare a Fortei de Munca, a Camerei de Comert si Industrie, etc.  
 
 



 

� Abordarea “aplicativa vs de facilitare” a planului de actiuni  
In ceea ce priveste actiunile, exista o disctinctie clara intre “masuri si actiuni aplicative” si 
“masuri si actiuni de facilitare”.  
Actiunile aplicative sunt menite sa adreseze anumite probleme in mod direct. Construirea unui 
centru comunitar sau instruirea somerilor sunt cateva exemple de actiuni aplicative. De 
asemena, infiintarea unei noi fabrici care ofera noi locuri de munca poate fi considerate o 
actiune aplicativa.  
 
Actiunile de facilitare sunt menite sa pregateasca si sa sustina actiunile aplicative. Aceste 
actiuni pot fi dorite sau chiare necesare inaintea initierii actiunilor aplicative. Exemple de 
actiuni de facilitare sunt: dezvoltarea de planuri corecte de organizare teritoriala si promovarea 
afacerillor. Individual, o asemena actiune nu garanteaza dezvoltarea si regenerarea socio-
economica, dar in mod sigur o va sustine si ii va asigura sustenabilitatea.  
 
Bugetul estimat pentru actiuni reflecta foarte clar cele de mai sus: fondurile cele mai mari sunt 
necesare pentru investitiile si operatiunile aplicative la nivelul orasului. Acest lucru nu 
inseamna neaparat ca toate costurile la nivelul planului de actiuni trebuie acoperite de catre 
comunitati: provocarea este de a atrage fonduri din alte surse, nationale si internationale, 
private si publice. Strategia si planul de actiuni sunt menite a fi un instrument de management 
comunitar, pentru actul decizional local in constituirea bugetului si alocarea resurselor precum 
si  in promovarea proiectelor prioritare locale pentru atragerea de finantari. Din acest motiv 
orizontul de planificare strategica este anul 2020  (termen lung), iar planul de actiuni a fost 
elaborat pentru perioada de planificare regionala (2007 – 2013) – terme scurt si mediu, cu 
recomandarea ca planul de actiuni sa fie supus unei monitorizari constante iar evaluarea 
periodica, anuala sa permit modificarea/ adaptarea actiunilor prioritare in functie de 
schimbarile care au loc in mediul local si extern.    
 
Urmatoarea sectiune prezinta sintetic actiunile la nivel local si modul in care acestea sustin 
strategia de dezvoltare durabila locala. O a doua prezentare/ tabel contine o privire de ansamblu 
asupra tuturor actiunilor locale, incluzand descrierea actiunii/ proiectului, bugetul si 
programarea in timp.  
 
Trebuie retinut faptul ca planurile de actiuni contin actiuni care au fost identificate in acest 
moment si care se potrivesc cu prioritatile, masurile si obiectivele strategice. Planul nu au fost  
elaborate pentru a fi o lista statica si exhaustiva. In timp, unele actiuni pot fi rezolvate sau isi 
pot pierde relevanta. Este posibila necesitatea aparitiei unor noi actiuni. In timp ce strategia este 
pe termen mediu si va fi valida o perioada mai lunga, actiunile sunt mai dinamice.  Planurile de 
actiuni sunt din aceste motiv un instrument pe termen scurt - mediu in cadrul unei strategii pe 
termen mediu-lung.  
 

 



 

4.6.2. Planul de actiuni al orasului Baia Sprie – obiective operationale 
 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

1. Cresterea economica bazata pe dezvoltarea unei infrastructuri moderne/ inovative de afaceri, educatie profesionala si promovarea avantajelor competitive locale – 
resursele  si cadrul natural. 
1.1.Dezvoltarea/ modernizarea accesului, utilitatilor si serviciilor suport in zonele de expansiune – cooperare economica (inclusiv economia rurala) 

1.1.1. Sosea de centura Baia 
Mare 

Extinderea Soselei de centura Baia Mare 
in zona Baia Sprie, cu solutionarea 
conexiunilor in zona Satu Nou de Sus 
(zona rezidentiala) si zona de expansiune 
economica (Tautii de Sus. 
Integrare in proiectul: “CityRing” 

1.1.1.- 10 M€ 
Buget Local 
Buget MTCT 
POS_T 

       SF/ studii CJ MM 

1.1.2. Drumul national  DN 18 

Reabilitarea si modernizarea DN 18 in 
zona administrativa a orasului Baia Sprie 
cu amenajari necesare in zona 
obiectivelor turistice (parcari, iluminat, 
etc) 

       
AND_CJ MM  
Program national 

1.1.3. Reabilitarea si 
modernizarea drumului de acces 
la zona turistica Mogosa_Suior 

       Pre_SF + studii SUBM 

1.1.4. Extindere si modernizare 
drum Baia Mare_Sapinta cu 
conectare zona Chiuzbaia 
(Chiuzbaia – Ignis - Izvoare) 

Facilitarea accesului auto in zonele 
turistice 

       Pre_SF + studii SUBM 

1.1.5. Modernizarea accesului 
dinspre periferie inspre centru 
orasului – drumuri intra_urbane   

Facilitarea accesului auto si pietonal 
intra_urban : 
- extindere sosea de centura cu legatura : 

Grosi _Dumbravita _Cavnic / drum nou 
de acces - str Plevnei) ; 

- constructie drum pe fostul amplasament 
CF Baia Mare – Baia Sprie. 

1.1.2. – 0,5 M€ 
1.1.3. – 1,2 M€ 
1.1.4. – 1,4 M€ 
1.1.5. – 0.6 M€ 
Buget Local 
Surse private 
Buget MTCT_AND 
POR 

       Pre_SF + studii 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

1.1.6. Modernizare acces la 
terenurile agricole – silvice  
Drumuri forestiere : Chiuzbaia – 
Ignis si Suior – Poiana Boului. 

Cresterea accesului proprietarilor locali la 
terenurile agricole_silvice.  

1.1.6.- 0,9 M€ 
Buget Local 
MA 
FEADR 

       Fisa proiect 

1.1.7. Centrul de Afaceri  
IMM_Support.  
 

Amenajarea si dotarea cladirilor/ 
spatiilor : IPROTCOP ca platforma de 
servicii (informare, consiliere, 
consultanta)  pentru sustinerea zonei de 
expansiune economica VEST :  
- Parc Industrial (Tautii de Sus) ; 
- Parc Tehnologic (adiacent soelei de 
centura in zona Satu Nou de Sus ; 
- Parc logistic IMM – adiacent drumului 
intraurban de pe amplasamnetul fostei CF 
Baia Mare – Baia Sprie.  

1.1.7. – 0,5 M€ 
Buget Local 
Investitii Private 
MEC 
POS_CCE 
POR 
 

       
Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie 

1.1.8. Zona economica 
« VEST » : 
a. Parc Industrial; 
b. Parc Tehnologic ; 
c. Parc Logistic IMM   

Integrare zona Tautii de Sus, Satu Nou de 
Sus , in zona de expansiune economica 
“Cuprom” Baia Mare   : 
- Parc Industrial – corelare 

“TechnoPARK”  
- Parc Tehnologic -  centre CDI in 

domeniul agroind_produse silvice/ 
echipamente management mediu. 

- Parc Logistic IMM – pentru sustinerea 
sectorului IMM in zona SUBM. 

1.1.8. - 10 M€ 
Buget Local 
Investitii Private 
MEC 
POS_CCE 
POR 

       Pre_SF/ SUBM 

1.1.9. Retea de comunicatii 
regionala_BroadBand ,  

integrare Baia Sprie in sistemul de 
comunicatii regional_banda larga. 
Integrare in proiectul: “E_inforNV” 

1.1.9. - 2 M€ 
Buget Local 
Investitii Private 
MEC 
POS_CCE 
POR 

       Pre_SF/ SUBM 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

1.1.10. Centrul de 
Eco_Dezvoltare Locala 
« EcoBusiness »  
pentru sustinerea zonei de 
dezvoltare economica « EST » 

Eco_reabilitarea, reamenajarea si 
eco_dotarea cu instalatii si sisteme 
logistice pentru furnizarea de asistenta 
tehnica de consiliere si consultanta in 
domeniul Eco_Business a serelor 
existente. Amenajarea unui centru de 
instruire, promovare a economiei 
« verzi ».  

1.1.10. – 1,2 M€ 
Buget Local 
Investitii Private 
MEC 
POS_CCE/ Mediu 
POR 
Voluntariat – Societate 
Civila 

       
Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie  

1.1.11. Zona economica « EST » 
Parc stiintific – tehnologic :  
incinta Minei Baia Sprie. 
 

Dezvoltarea CDI in zona incintei minei 
Baia Sprie  
cu integrare in proiectele “green 
business”: “Soft Village” / « ITC & 
Natura »/ “Techno Media _eStudio”. 
(inclusiv economie rurala – integrare in 
proiectele : « Zona de cercetare-
dezvoltare piscicola »). 

       Pre_SF/ SUBM + PUD 

1.1.12. Monte Medius BI 
 

Dezvoltarea Incubatorului de Afaceri in 
fostele cladiri miniere  
Extindere/ integrare proiecte regionale: 
« eRBN » si «MarketINV» 

1.1.11. – 2,1 M€ 
1.1.12. – 1,5 M€ 
Buget Local 
Investitii Private 
MEC 
POS_CCE 
POR 

       
SF_Proiecte in evaluare 
ADR_NV 

1.1.13. Centru agro_comercial – 
piata agroalimentara si 
artizanat  

Amenajarea la standarde a unui centru 
agroalimentar in Piata Libertatii pentru 
desfacerea produselor agro-alimentare si 
promovarea productiei eco_agricole 
incluzand saptii de desfacere ptr  
produselor mestesugarilor/ artizanilor 
locali. 

1.1.13. – 0,25 M€ 
Buget Local 
Investitii Private 
MEC 
POS_CCE 
POR 
Investitii private 

       
Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie 

1.2.Dezvoltarea competivitatii profesionale a resurselor umane (forta de munca activa) 

1.2.1. Integrare Grup Scolar Auto 
in  proiect “e_Baia Mare_2007”  
(turism & transport) 
Complementar 2.2.2 
 

Retea de Centre de Perfectionare 
Continua a tinerilor in orasele si comunele 
cu potential turistic din  jud. Maramures. 

1.2.1. – 0,25 M€ 
Buget Local 
MMSSF 
POS_DRU 
POR 
Investitii private 

       
Proiect pilot:  
e-Baia Mare / cooperare 
CJ MM/ SUBM 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

1.2.2. Centrul Local de 
Perfectionare si Formare 
Profesionala a Adultilor 
complementar proiect 1.1.7 

Diversificarea serviciilor de furnizare a 
serviciilor integrate pentru cresterea 
capacitatii profesionale a fortei de munca 
(instruire, consiliere, mediere, etc) din 
Baia Sprie si comunitatile apartinatoare. 
Extindere si integrare proiect 
e_Maramures 

1.2.2 – 0,5 M€ 
Buget Local 
MMSSF 
POS_DRU 
POR 
Investitii private 

       
Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie 

1.3.Promovarea turismului ca avantaj competitiv local 

1.3.1. Planificare spatiala zona 
turistica Mogosa - Suior  

Elaborarea si aplicarea PUZ zona turistica 
Mogosa – Suior. Cresterea atractivitatii 
investitionale a operatorilor/ 
antreprenorilor turistici. 

       In elaborare PUZ 

1.3.2. Planificare spatiala zona 
turistica Chiuzbaia – Ignis  

Elaborarea si aplicarea PUZ zona turistica 
Mogosa – Suior. Cresterea atractivitatii 
investitionale a operatorilor/ 
antreprenorilor turistici. 

1.3.1. – 0,05 M€ 
1.3.2. – 0.05 M€ 
Buget Local 
MAI/ SGG_Programe 
guvernamentale 
POS_DCA 
POR_Turism 

       achizitii SF/ PUZ 

1.3.3. Sat de Vacanta – pasune 
Chiuzbaia 

Armonizarea ofertei turistice cu 
patrimonial cultural local – turism 
etno_eco_agro_si religios (Manastirea 
Chiuzbaia) 

1.3.3.-  1,8 M€ 
Buget Local 
Surse Private 
POR 
FADR 

       
Fisa proiect/ PUZ – 
Primaria Baia Sprie 

1.3.4. Gutin – infrastructura 
turistica 
 

Dezvoltarea infrastructurii turistice in 
zona montana a oraselor Baia Mare, Baia 
Sprie si Cavnic 

1.3.4.-  4 M€ 
Buget Local 
Phare_Infrastructura 

       
Evaluare finala – ADR 
NV 

1.3.5. Baia Sprie_ MinTur   
complementar proiectului 1.1.9. 
 
 

Amenajarea turistica a incintelor miniere 
Baia Sprie si Suior si accesul turistic in 
Tunelul Baia Sprie_Suior_Cavnic. 
Integrare in proiectul: “Drumul Aurului/ 
Civilizatiei Miniere” – PIMM. 

1.3.5. - 2 M€ 
Buget Local –  
MEC_Program 
inchidere si 
ecologizare incinte 
miniere 
MMDD_AFM 
POS_Mediu 
POR_Infrastructura/ 
Turism 

       

Studiul PIMM – CJ 
MM/ Patrimoniu 
industrial minier; 
Pre_SF – studii SUBM 
Proiect “EcoZone” 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

1.3.6. Complex hotelier 
multifunctional  (business, 
marketing, sportiv, de transit, etc) 
Complementar proiectelor: 
1.1.11/12; 1.3.5.  

Valorificarea turistica a incintei “Flotatia 
Baia Sprie” si vecinatate/ poarta de iesire 
din oras spre zona turistica Montana 
Mogosa - Suior  

1.3.6. - 5 M€ 
Buget Local –  
MEC_Program 
inchidere si 
ecologizare incinte 
miniere 
Surse private 

       

Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie/ integrare 
zona > PUG (in 
elaborare) 

1.3.7. Reabilitarea si extinderea 
traseelor eco_turistice  

Amenajarea si dotarea eco_turistica a 
traseelor : 
Chiuzbaia – Rezervatia fosilifera ; 
Baia Sprie – Rezervatia « Lacul 
Albastru » 
Drumul lui Klein (Dealul Minei) – Borcut 
– Galerie – Crapatura Zorilor.  

       
Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie 

1.3.8. Reteaua locala de 
informare turistica  

Promovarea si diversificare serviciilor 
turistice in comunitate : Centre de afaceri, 
incinta primariei, hoteluri/ moteluri. 
Chioscuri de informare in zonele turistice 
(ex : biserica Tautii de Sus, etc). 

1.3.7. – 0,1 M€ 
1.3.8. – 0,05 M€ 
Buget Local – Program  
POS_Mediu 
POS_CCE 
Voluntariat – Societate 
Civila 
        

Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie 

1.4. Regenerare urbana adaptata specificului local, aspiratiilor si nevoilor comunitatii (dezvoltare spatiala & gestiunea spatiului public). 

1.4.1. Plan Integrat de 
Dezvoltare Urbana_Baia Sprie 

Elaborarea planului de regenerare urbana 
in zona Microraion Vest  

1.4.1. – 0,025 M€ 
Buget Local 

       
Achizitie servicii de 
asitenta tehnica de 
consultanta 

1.4.2. Izolare termica a 
locuintelor 

Reabilitarea fatadelor blocurilor (inclusiv 
mansardare blocuri) 
Implicarea asociatiilor de proprietatri in 
igienizarea subsolurilor 
 

1.4.2. - 2,3 M€ 
Buget Local 
Program 
guvernamental 
Surse Private 

       
Propunere urbanistica_ 
proiect HCL ; 
SF locuinte 

1.4.3. Noi zone rezidentiale Satu Nou de Sus - Constructie Zona 
rezidentiala _ PPP 

1.4.3. – 7,5 M€        PUG Baia Sprie/ 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

Tautii de Sus - planificare urbana, 
extindere  infrastructura de acces si 
utilitati pentru facilitarea extinderii zonei 
rezidentiale in Tautii de Sus  

       

Spre Unguras -  planificare urbana, 
extindere  infrastructura de acces si 
utilitati pentru facilitarea extinderii zonei 
rezidentiale in Baia Sprie 

Buget 
Local_Infrastructura  
Surse Private 

       

‘Constructie locuinte ANL – Microraion 
Vest  

‘1.4.4. – 1,2 M€ 
Buget Local 
MDLPL - CNI 

       

elaborare 
PUD locuinte, str. 
Ignisului; 
PUZ zona rezidentiala 
Baia Sprie; 
PUD central nou Baia 
Sprie; 
PUD gara Baia Sprie; 
Proiect  achizitie 
SF_PUZ 
Executie lucrari ANL 

2. Echitate sociala asigurata prin modernizarea si facilitarea accesului la infrastructura sociala a comunitatii si a investitiilor in cresterea calitatii vietii. 
2.1.Modernizarea utilitatilor publice locale si asigurarea accesului egal al cetatenilor la acestea 

2.1.1. Retea stradala 
 

Reabilitarea intregului spatiu pietonal 
(trotuare, borduri) si de acces auto 
(inclusiv parcari – parcare supraterana – 
str Plevenei) in localitatile orasului. 

2.1.1. – 1,5 M€ 
Buget local 
Surse Private 
POR_infrastructura 

       
Diverse faze : 
SF > executie 

2.1.2. Retea de iluminat public 
 

Reabilitarea retelei de iluminat public in 
localitatile orasului (Baia Sprie si Satu 
Nou de Sus) cu posibilitatea extinderii in 
intreaga localitate pe baza economiilor 
facute 

2.1.2. – 0,5 M€ 
Buget Local 
Surse private 
MEC_Proiect RES/ 
Banca Mondiala 

       
Contractarea lucrarilor 
de executie 
MEC_ANDZM 

2.1.3. Retea locala de furnizare a 
energiei electrice  

Redimensionarea si modernizarea retelei 
de furnizare a energiei elctrice in special 
in zonele de expansiune economica si 
rezidentiala. 

2.1.3. ... M€ 
Buget Local 
MEF 
Fonduri Private 

       

Program National MEF/ 
Electrica SA 
Complement proiecte 
dezvoltare 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

2.2.Modernizarea infrastructurii si diversificarea  serviciilor sociale (educatie, sanatate, asistenta sociala) furnizate cetatenilor 
Program “Educatia - 2020” 

2.2.1. Centrul de Studii si 
Cercetare Aplicative “Medio 
Monte” (Bio – Eco - Tehno) 
Complementar 3.2.4. 

Crearea graduala a infrastructurii de 
invatamant superior (platforma de 
cercetare aplicativa)  
integrarea  orasului Baia Sprie in 
proiectul: Campus Universitar “Rivulus 
Dominarum” Baia Mare. 

2.2.1. – 1,2 M€ 
Buget Local 
MMSSF 
MEdC 
POS_DRU 
POR 
Investitii private 

       

Fisa proiect SUBM 
Studii Master Plan 
“Rivulus” Primaria Baia 
Mare. 

2.2.2. Campus preuniversitar  
Complementar  1.2.1 
 

Grupului Scolar Auto Baia Sprie 
Integrare/ extindere proiecte : 
TeNCampus, Next Generation 2 - crearea 
a 10 locatii din Baia Mare si zona SUBM.  
 

2.2.2. – 1,5 M€ 
Buget Local 
MMSSF 
MEdC – Program 
campusuri 
preuniversitare 
POS_DRU 
POR 
Investitii private 

       

Fisa proiect – SUBM 
Studiu oportunitate – 
Primaria Baia Sprie 
Grupul Scolar Auto Baia 
Sprie 

2.2.3. Constructia, reabilitarea, 
modernizarea scolilor 
Complementar 2.2.4. ; 2.9  

a. Campus educational zona nordica 
incluzand : scoala 2 + gradinita + zona 
stadion 

b. Constructia unei noi scoli cu clase 
primare si gimnaziale in zona de 
regenerare urbana – zona sudica a 
Microraion Vest (str Plevnei) 

c. Reabilitare Sc 1 Baia Sprie+corp B; 
e. Reabilitare Scoala Chiuzbaia; 

2.2.3. – 3,5 M€ 
Buget Local 
MEdC – Program  

       

2.2.4. Constructia, reabilitarea, 
modernizarea  gradinite  
Complementar 2.2.3.a ; 2.9 

Constructia unei noi gradinite cu clase 
prescolare in zona de regenerare urbana – 
zona sudica a Microraion Vest (str 
Plevnei) 
Reabilitare gradinita Baia Sprie, gradinita 
/Ignisului ; gradinita SNS. 

2.2.4. – 1,2 M€ 
Buget Local 
MEdC – Program  

       

PUD centru educational 
str. Plevnei ; 
PUD centru educational 
SNS ; 
 
 
Pre SF – Tema proiect 
regenerare urbana 
Primaria Baia Sprie 
 
SF + PT + PE  
 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

2.2.5. Mansardare Camin MRV 
Reabilitarea caminului pentru copii (clase 
prescolare) din Microraion Vest  
 

2.2.5. – 0,1 M€ 
Buget Local 
MEdC – Program 

       

Program “Sanatatea - 2020” 

2.2.6. Reabilitarea serviciului 
medical ambulatoriu  
 

Diversificarea serviciilor medicale 
furnizate cetatenilor si turistilor. 

2.2.6.  – 0,4 M€ 
Buget Local 
Buget Judetean 
MS_Programe 
guvernamentale 
POR_Infrastructura de 
sanatate 
Surse private 

       
Fisa de proiect – 
Primaria Baia Sprie 
SF - Spitalul Baia Sprie 

2.2.7. Centrul de Sanatate si 
Refacere  (SPA) 

Diversificarea ofertei turistice locale cu 
servicii medicale pentru intertinere, 
refacere postraumatica, tratatment. 

2.2.7.  – 0,4 M€ 
Surse private  
Buget Local 
Buget Judetean 
MS_Programe 
guvernamentale 

       
Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie 

Program “Asistenta Sociala  - 2020” 

2.2.8. Extindere Camin de 
Batrani _ Complexul Social 
Multifunctional Orasenesc. 

Extindere si amenjare interioara si 
exterioara (Parc Petofi) pentru cresterea 
capacitatii ,  calitatii si diversificarii 
serviciilor sociale furnizate varstnicilor. 
Extinderea si modernizarea 
stabilimentelor sociale pentru furnizarea 
serviciilor sociale catre persoanele/ 
grupurile aflate in situatii de risc:  

- Violenta domestica,  
- Adapost temporar, 
- Cantina Sociala. 

2.2.8. – 1,3 M€  
Buget Local  
(L.350/ 2005) 
Programe 
Guvernamentale 
Fonduri publice_FRDS 
POS_DRU 
POR_infrastructura 
sociala 

       
Fisa proiect/ proiect faza 
2 – Primaria Baia Sprie 

Program “Sport - 2020” 
2.2.9.  Reabilitare zona 
« Stadion » - Centrul de sport si 
agrement pentru tineret  

Reabilitarea stadionului orasenesc ca baza 
sportiva principala a orasului – centru de 
educatie si de practicare a sportului . 

2.2.9. - 1 M€ 
Buget Local 
Surse private 

       
Fisa proiect – initiere 
parteneriat public/ privat  



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

2.2.10. Noi Sali de Sport (de 
cartier – str Ignis ; turism sportiv – 
zona Flotatia Baia Sprie) 
 

Reabilitarea, modernizarea si constructia 
bazelor sportive si amenajarea locurilor 
de agrement urban - turistic: 
Zona Sport – Agrement ; 
Zona de agrement Chiuzbaia ; 
Sustinerea activitatilor sportive de masa si 
performanta in cadrul comunitatii (cluburi 
sportive si « sportul pentru toti »). 

2.2.10. – 1,8 M€ 
Buget Local 
Buget Judetean 
Programe 
Guvernamentale : 
Sali de Sport 
Sportul pentru Toti 
Sportul in cartier 
Surse Private 

       

2.2.11. Euro Complex Sportiv  
 

Constructia unui complex sportiv de tip 
olimpic + centrul hipic in zona Tautii de 
Sus, Satu Nou de Sus; si amenjarea 
terenurilor de sport (zona sportiva) pe 
haldele ecologizate (Tautii de Sus).  

2.2.11. – 10 M€ 
Buget Local 
Buget Judetean 
Surse Private 
MEC_Program 
inchidere si 
ecologizare incinte 
miniere 

       

Fise proiect – integrate 
in PUG/ in elaborare 
 
Initierea consultarilor 
parteneriale public - 
private 

2.2.12. Reteaua traseelor pentru 
sporturi montane si extreme 
(mountainbyke, sky de tura, 
orientare sportiva, sky fond,  
roling, etc)  
complementar proiect 1.3.4. 

Constructia, dotarea si administrarea 
circuitelor pentru practicaea sporturilor 
montane si extreme in localitate  
incluzand complexul sportiv de iarna : 
Mogosa, Suior, Poiana Boului. 

2.2.12. – 0,5 M€ 
Buget Local 
Programe – ANS/ 
MEdC 
Surse Private 
Fonduri - Societate 
Civila 

       
Fisa proiect – initiative 
ale societatii civile 
locale si din vecinatate 

2.2.13. Zona de sport si 
agrement Chiuzbaia; 
Complementar proiect  1.3.3. 
 

Amenajarea si dotarea unei zonelor de 
agrement, sport si petrecere a timpului 
liber din vecinatatea satului de vacanta si 
pe Valea Chiuzbaia (domeniu schiabil, 
trasee de biciclete, etc). 

2.2.13. – 0,8 M€ 
Buget Local 
Surse Private 

       
Fisa proiect – 
functionalitate inclusa in 
PUZ 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

3. Reabilitarea ecologica a zonei miniere si promovarea sustinerea “sanatatii” mediului natural la nivel de valoare comunitara si sursa de dezvoltare. 
3.1. Reabilitarea ecologica a siturilor miniere din zona Baia Sprie 

3.1.1. EcoZone   
 

Reabilitarea site-urilor miniere / halde de 
steril din zonele locuite : Tautii de Sus.  
 
Sustinerea activitatilor de exploatare a 
haldei Tautii de Sus de catre compania 
Romaltyn corelate cu ecologizarea zonei 
Flotatia Centrala. 

3.1.1. - 5 M€ 
MEC: 
Inchiderea minelor si 
reabilitarea ecologica / 
Proiect Banca 
Mondiala/ Program 
guvernamental. 
MMDD_AFM 
POS_Mediu 
POR_Turism/ Mediu  
Surse Private:  
SC Romaltyn SA 

       

Obtinerea acordului de 
mediu pentru Planul 
Tehnic de 
Executie/DRM_MEC 
 
Obtinere aviz de mediu 
pentru exploatare/ 
Romal tyn 

3.1.2. Ecologizare perimetre 
miniere Baia Sprie _ Suior  

Monitorizare si sustinere ecologizare 
perimetre miniere, valorificarea spatiilor 
si lucrarilor miniere in scopuri economice 
si turistice (aplicatie PIMM). 

3.1.2. - 1,4 M€ 
MEC: 
Inchiderea minelor si 
reabilitarea ecologica / 
Proiect Banca 
Mondiala/ Program 
guvernamental. 
MMDD_AFM 
POS_Mediu 
POR_Turism/ Mediu  

       

Studii de incetare a 
activitatii miniere – 
Proiecte tehnice de 
inchidere/ MEF 

3.2. Conservarea si protectia mediului – promovata si aplicata ca valoare comunitara 

3.2.1. Protectia si managementul 
durabil al potentialului natural 
local (biodiversitate, arii protejate) 
Complementar proiectului 1.1.10. 
 

CDI in domeniul biodiversitatii si 
eco_valorificarii potentialului natural 
local ;  
Reteaua de administrare a ariilor protejate 
si de promovare a Eco_Turismului. 

3.2.1. – 1,2  M€ 
3.2.2. – 0,4 M€ 
Buget Local – Program 
de finantare locala; 
MMDD_AFM 

       

Fisa Proiect: 
“Izvoare_Runcu_Sapant
a”_SUBM 
Fisa proiect – 
EcoBusiness/ Primaria 
Baia Sprie 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

3.2.2. Educatia ecologica a 
comunitatii  
 

Program de informare si educatie de 
mediu comunitara (sustinerea 
EcoCluburilor scolare si a ONG –urilor de 
mediu). 

POR_Mediu 
POR_Turism 
Fonduri private        

Co_finantare proiecte 
locale 
Program local  L350/ 
2005 

3.2.3. Spatii verzi 

Amenajarea suprafetelor de spatii verzi la 
standardele urbanistice : 
Parcul central – zona « PLUS » 
Spatii intra urbane 
Proiectarea/ reabilitarea/ dotarea si 
protectia spatiilor verzi  in zonele de 
agrement : in jurul incintei minei si 
flotatiei Baia Sprie; Chiuzbaia ; Mogosa ; 
Suior.  

       

3.2.4. Parc Zoologic / 
Dendrologic 
Complementar 2.2.1. 

(Transferul) Parc Zoologic (din Baia 
Mare in Baia Sprie) in zona impadurita de 
langa Ocolul Silvic, amenajata ca parc 
dendrologic cu posibilitatea extinderii in 
zona iazurilor din Tautii de Sus dupa 
amenajarea ecologica si ca Parc 
etnografic – « Civilizatie Miniera » ( pe 
versantii sudici/ zona Tautii de Sus/ Drum 
Chiuzbaia) . 

3.2.3. – 1,2  M€ 
3.2.4. – 1,2 M€ 
Buget Local – Program 
de finantare locala; 
MMDD_AFM_ 
Program Spatii Verzi; 
POR_Mediu 
Finantari private 
(MOL_FPC) 
Societate Civila        

Co_finantare proiecte 
locale 
Program local  L350/ 
2005 
 
Manifestare de intentie 
cooperare – Primaria 
Baia Sprie 

3.2.5. Valorificarea surselor 
alternative de energie  existente 
pe plan local  

Studiul potentialului si a posibilitatilor de 
valorificare a surselor regenerabile de 
energie : geotermica, solara, eoliana, etc. 

3.2.5. – 0,005 M€ 
Buget Local – Program 
de finantare locala; 
MMDD_AFM 
Fonduri private 

       
Fisa Proiect + initiere 
studii 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

3.3. Aplicarea performanta a managementului integrat de mediu. 

3.2.1. Sistem local de 
management integrat al apei 
 

Reabilitarea/ modernizarea retelei de 
alimentare cu apa si canalizare a orasului 
si a localitatilor componente (integrata in 
SUBM). 
Extindere proiect « Rivulus» : 
- Reabilitarea albiei minore si majore a 

riului Sasar (Baia Sprie_Baia 
Mare_Sasar_Lapusel);  

- „Drumul Apei”: Chizubaia – Mina 
Baia Sprie – proiect integrat/ 
infarstructura apa – turism: 
amenajarea cale acces + conexiune la 
obiectivele turistice miniere si naturale 
(Lacul Albastru, ruine, Muzeul 
Civilizatiei Miniere – Mina Baia 
Sprie). 

3.2.1. - 15 M€ 
Buget Local 
Buget Judetean 
MMDD_AFM 
POS_Mediu 
POR_Mediu 

       

Executie partiala lucrari/ 
SAMTID 
 
SF_ADIL/ CJ MM 
 
Master Plan  
“Rivulus”_PBM 
 
SF+PE retehnologizare 
pompe pompe statie 
potabilizare apa ; 
SF canalizare Tautii de 
Sus; SNS 
 

3.2.2. Sistem local de 
management integrat (colectare, 
reciclare) a deseurilor 
 

Retea locala de colectare selectiva , 
depozitare si reciclare a deseurilor 
(integrata in sistemul judetean MM). 
Integrare locala in proiectele zonale: 
e_Recycling (zona Cuprom, AMI.SA), 
EcoCity    

3.2.2.  – 10 M€ 
Buget Local 
MMDD_AFM 
POS_Mediu 
POR_Mediu 

       

SF_ISPA/ CJ MM 
 
Pre_SF Proiect: 
“EcoZone”_SUBM 

4. Regenerare comunitara bazata pe promovarea identitatii culturale si valorificarea patrimoniului local. 
4.1. Reabilitarea si valorificarea socio – economica a patrimoniului cultural material 

4.1.1. Reabilitarea centrului 
istoric al orasului 

Program de reabilitare a centrului istoric al 
orasului pentru valorificarea lui in scopuri 
turistice si economice: 
extindere MIIIBC, MarketINV. 

       

Fisa proiect 
‘CityPark’_SUBM 
 
 PUD - Centrul 
Civic Baia Sprie; 
Reamenajare Centru 
Vechi ; 

4.1.2. Muzeului Civilizatiei 
Miniere  

Crearea si amenajarea locatiilor  muzeului 
si constituirea retelei locale a obiectivelor 

4.1.1. - 3 M€ 
4.1.2. – 0,8 M€ 
4.1.3. – 0,5 M€ 
Buget Local 
Buget Judetean 
Fonduri Private 
MC_Program AFCN 
Fondul Norvegian 
POR_Regenerare 

       Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

Complementar proiectelor 
1.1.11/12 – 11; 1.3.5/6.; si 3.2.4. 

de patrimoniu industrial minier. 

4.1.3. Mestesuguri traditionale    

Revitalizarea activitatilor mestesugaresti 
traditionale, de artizanat – 
structuriasociative (« reconstructia » 
breslelor) si a infrastructurii aferente in 
Orasul Vechi.  

Urbana 

       
Fisa proiect – Primaria 
Baia Sprie 

4.2.Reconsiderarea si promovarea patrimoniului cultural imaterial (traditiile si obiceiurile locale). 

4.2.1. Agenda Culturala Locala 
 

Sustinerea calendarului evenimentelor 
culturale traditionale locale : laice si 
religioase; organizarea si aplicarea 
campaniilor de promovare a acestora. 

       

4.2.2. Mostenire Vie 

Revitalizarea traditiilor si obiceiurilor 
specifice comunitatilor rurale, miniere si 
minoritatilor conlocuitoare. Sustinerea 
activitatilor cluburilor, ONG –urilor 
culturale.  

4.2.1. - 0,8 M€ 
4.2.2. – 0,15 M€ 
Buget Local 
Buget Judetean 
Fonduri Private 
MC_Program AFCN 
Societate Civila 
FRDS 

       

SF proiecte 
infrastructura sociala; 
Co_finantare proiecte 
locale 
Program local  L350/ 
2005 

4.3.Dezvoltarea vietii culturale comunitare.    

4.3.1. Centre Culturale 
Comunitare 

Reabilitarea, amenajarea  spatiilor si 
diversificarea serviciilor culturale 
furnizate in comunitate : 
- Baia Sprie : Cinematograf  > Casa de 

Cultura (biblioteca, sala de spectacole, 
orchestra - fanfara, etc); Scoala de 
Muzica; Casa de Cultura.  

- Chiuzbaia - Camin Cultural ;  
- Centrul Cultural Social – Manastire ; 
- Satu Nou de Sus - Centrul Civic; 
- Camin Cultural. 

4.3.1. – 1,5 M€ 
Buget Local 
Buget Judetean 
Programme 
Guvernamentale 
Fonduri Private 
MC_Program AFCN 
Societate Civila 
FRDS 

       
Fise proiect – Primaria 
Baia Sprie 
Studii tehnice 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

5. Cresterea capacitatii comunitare de sustinere a unui proces durabil de dezvoltare locala si zonala 
5.1. Cresterea capacitatii administrative locale 

5.1.1. E_SU Baia Mare 2007  
 

Extensia e_BaiaMare la functionarii 
publici APL_SUBM si MM. 
Creerea Centrului de Perfectionare 
Continua e_SU BaiaMare a functionarilor 
publici. 

5.1.1. – 0,12 M€ 
Buget Local 
MMSS-AJOFM 
Programme 
guvernamentale 
POS_DCA 
POR_Asistenta 
Tehnica 

       

Pre_SF Proiect_SUBM 
Proiect pilot e_BaiaMare  
 
Proiect revizuit  Program 
SGG_UCRAP 

5.1.2. Sistemul Public 
Informatic Integrat  (SPII)   

Proiectarea, aplicarea si functionarea 
(dotari hard, soft, instruire personal si 
asistenta) unui sistem informatic integrat 
dedicat adminitratiei publice locale : 
Intra_extra net ; sisteme financiare 
(inclusiv plati on-line taxe si impozite; 
baze de date analitice si grafice GIS – 
sistem de montorizare, evaluare si 
raportare evolutie comunitara, etc)  

5.1.2. – 0,75 M€ 
Buget Local 
Programme 
guvernamentale 
POS_DCA 
Resurse private 

       

Fisa proiect - PBS 
Proiect_SUBM 
 
Proiect revizuit  Program 
SGG_UCRAP 

5.1.3. Cooperare zonala 
 

Reprezentare locala in structurile de 
decizie si tehnice ale : 
Sistem Urban Baia Mare ; Microregiunea 
de Dezvoltare « Muntii Gutinului » ; 
Consortiul Comunitar Minier MM. 
Compatibilizarea sistemelor logistice, 
crearea echipelor de proiect, planificare 
comuna. 

5.1.3. – 0,15 M€ 
Buget Local 
POS_DCA 

       

Membru fondator;  
Manifestare intentie 
cooperare cu primariile 
member; 
 

5.1.4. Cooperare internationala 
« Ready + » 
 

Implicarea activa in cooperarea 
internationala in cadrul retelei 
comunitatilor miniere din Europa Centrala 
si de Sud –Est ; 
Initierea altor proiecte de cooperare 
inter(regionala)nationala – Programme 
Urbact/ Interreg.  

5.1.4. – 0,025 M€ 
Buget Local 
Interreg IV 

       

Solicitare participare 
proiect Interreg IV 
 
Manifestare intentie 
cooperare cu PBM 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Perioada prognozata de 
implementare 

Actiune/ proiect/ ob. operational 
Scop 

Valoare/ Sursa de 
finantare vizata 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
Grad de maturitate 

5.2. Dezvoltarea vietii asociative si cresterea implicarii civice locale 

5.2.1. Educatie si implicare 
civica  
 

Punct de informare si consiliere publica – 
PICP (incinta Primaria Baia Sprie) ;  
Campanii de informare si educatie civica 
pentru promovarea voluntariatului si a 
implicarii cetatenesti in identificarea si 
solutionarea problemelor locale 

       

5.2.2. Societatea Civila_Baia 
Sprie   
 

Activarea societatii civile – facilitarea 
implicarii civice prin sustinerea accesului 
la resurse pe baza de proiecte: Program de 
finantare ONG (L.350/ 2005) 

       

5.2.3. Cetatenia corporatista  
 

Dezvoltarea parteneriatului APL _ mediul 
de afaceri local pentru aplicarea planurilor 
de dezvoltare locala. 

5.2.1. – 0,08 M€ 
5.2.2. – 0,12 M€ 
5.2.3. – 0,05 M€ 
Buget Local (L 350/ 
2005) 
Fonduri private  
MAI/ SGG : Programe 
guvernamentale 
POS_DCA 
 

       

SF proiecte 
infrastructura sociala; 
 
Co_finantare proiecte 
locale 
 
Program local  L350/ 
2005 

 
 
 



 

4.6.3. Complementaritatea Planului de Actiuni 
 
In conditiile in care procesul de planificare regionala a fost finalizat in anul 2007, pe baza unei 
metodologii cvasi_centralizate, conditionata de termenele stranse ale aderarii Romaniei la 
Uniunea Europeana si de calendarul lansarii instrumentelor structurale de finantare europeana, 
prioritatile locale cuprinse in Planul de Actiuni, trebuiau corelate cu, integrate in prioritatile 
identificate la nivele superioare de planificare – zonale, judetene si regionale, nationale 
administrative (definite in POR) si/ sau sectoriale (definite in POS).         
 
In aceasta situatie, scopul acestui subcapitol este sa vizualizeze pentru beneficiar relatia dintre 
proiectele prioritare locale si prioritatile de nivel superior (complementaritatea prioritatilor), 
asigurand potrivirea actiunilor elaborate de jos in sus (la nivel local - zonal) cu structurile si 
actiunile de sus in jos (national – regional – judetean).   
 
In tabelul de mai jos prezentam relatiile de complementaritate, in conditiile prezentate mai sus:    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale : 

Actiune/ proiect CCMMin 
MDIT 

« Muntii Gutinului » 
Sistem Urban 

Baia Mare 
National (POS, POR, PG)23 

PDD_Judetean MM24 

1. Cresterea economica bazata pe dezvoltarea unei infrastructuri moderne/ inovative de afaceri, educatie profesionala si promovarea avantajelor competitive locale – resursele  si cadrul 
natural. 
1.1.Dezvoltarea/ modernizarea accesului, utilitatilor si serviciilor suport in zonele de expansiune – cooperare economica (inclusi economia rurala) 

1.1.1. Sosea de centura Baia Mare 
 
1.1.2. Drumul national  DN 18 
 
1.1.3. Reabilitarea si modernizarea 
drumului de acces la zona turistica 
Mogosa_Suior 
 
1.1.4. Extindere si modernizare 
drum Baia Mare_Sapinta cu 
conectare zona Chiuzbaia 
(Chiuzbaia – Ignis - Izvoare) 
 
1.1.5. Modernizarea accesului dinspre 
periferie inspre centru orasului – 
drumuri intra_urbane   
 
1.1.6. Modernizare acces la 
terenurile agricole – silvice / 
drumuri forestiere : Chiuzbaia – Ignis 
si Suior – Poiana Boului. 

MM.3.14. Imbunatatirea 
infrastructurii de transport 

1.1.a. Calitatea factorilor de 
mediu – aer - Centura 
ocolitoare Baia Mare 
1.3.a. Promovarea unei noi 
structuri de organizare a 
retelei de localitati – 
dezvoltarea infrastructurii 
rutiere, feroviare si aeriene 
1.4.b. Reteaua de transport – 
reteaua rutiera 
 – imbunatatirea si cresterea 
sigurantei circulatiei, 
fluidizarea traficului pe 
traseele rutiere de interes 
national si local – toate 
actiunile 
– crearea/ modernizarea 
retelei rutiere cu rol turistic – 
toate actiunile. 

Ob.I - Creşterea 
accesibilităţii şi mobilităţii: 
1.2. Conectarea SUBM la 
coridoarele nationale de 
transport cu trecere la clasa 
de incarcare E – completarea 
soselei de centrura a 
municipiului Baia Mare si 
conectarea SUBM la drumul 
expres Petea – Baia Mare – 
Borsa 
2.1. Dezvoltarea sistemului 
de transport – in orice punct 
al SUBM la timp si in 
siguranta: 
Reteaua de transport 
intermodal; 
Reateaua de transport 
alternativ. 
Proiect: Constructie/ 
Reabilitare acces:  Izvoare 
_Runcu _ Sapinta 

POS-Transport (POST)  
Axa 2 – Modernizarea si dezvoltarea infra  nationale de 
transport in afara axelor prioritare TEN – T  
2.1. Modernizarea si dezvoltarea infra rutiere. 
POR: 
Os. 1 – Imbunatatirea gradului general de atractivitate 
si accesibilitate a regiunii; 
Axa 1. – Imbunatatirea infrastructurii publice regionale 
si locale/ reabilitarea / modernizarea/ retelei judetene si 
locale de drumuri. 
POR_NV 
Ob.2 – Cresterea accesibilitatii regiunii; 
2.1.1. Construirea si modernizarea retelei de transport 
regional si local; 
2.1.2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de 
transport rutier – acces la reteaua TEN_T; 
2.1.6. Promovarea transportului inter-modal; 
2.1.7. Imbunatatirea sigurantei traficului pentru toate 
modalitatile de transport; 
2.1.8. Minimizarea efectelor negative ale transportului 
asupra mediului. 
POJ_MM 
Axa 2 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de 
transport;  
Os.3 – realizarea de drumuri de centura; 
Os.1 – cresterea gradului de accesibilitate a judetului  
Axa 4 – Dezvoltarea turismului; 
Os.1 – Infrastructura turistica – reabilitarea drumurilor 
de acces la zonele de interes turistic. 

                                                 
23 POS – Program Operational Sectorial; POR – Program Operational Regional; PG – Program Guvernamental/ Ministerial. 
24 PDD – Plan de Dezvoltare Durabila a judetului Maramures 



 

Obiectiv specific 
Masura 

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale : 

Actiune/ proiect CCMMin 
MDIT 

« Muntii Gutinului » 
Sistem Urban 
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1.1.7. Centrul de Afaceri  
IMM_Support.  
 
1.1.8. Zona economica « VEST » : 
a. Parc Industrial; 
b. Parc Tehnologic ; 
c. Parc Logistic IMM   
 
1.1.9. Retea de comunicatii 
regionala_BroadBand ,  
 
1.1.10. Centrul de Eco_Dezvoltare 
Locala « EcoBusiness »  
pentru sustinerea zonei de dezvoltare 
economica « EST » 
 
1.1.11. Zona economica « EST » 
Parc stiintific – tehnologic :  incinta 
Minei Baia Sprie. 
 
1.1.12. Monte Medius BI 
 
1.1.13. Centru agro_comercial – 
piata agroalimentara si artizanat 

MM.3.4. Intarirea relatiilor 
dintre actorii/ agentii 
economici ; 
 
BS.3.11. Agent local de 
dezvoltare economica 
MM.3.12. Matchmaking 
intre firme - facilitarea 
dezvoltarii retelelor 
economice locale/ judetene 
 
MM.3.15. Evaluarea nevoii 
infrastructurii de afaceri 
 
MM.3.16. Imbunatatirea 
infrastructurii de afaceri 
 
MM.3.17. Agentia de 
promovare a investitiilor 

1.3.a. Promovarea unei noi 
structuri de organizare a 
retelei de localitati – 
diversificarea ofertei de 
locuri de munca 
2. Structura socio – 
demografica/ diversificarea 
activitatilor economice si 
instituirea unor programe de 
reconversie profesionala. 
3.3. Structura activitatilor / 
Industria: 
b. Promovarea dezvoltarii 
sectorului privat in industrie 
ca element important de 
sustinere a economiei locale. 
c. Dezvoltarea unei structuri 
industriale alternative care sa 
elimine caracteristicile 
monoindustriale ale zonei. 
1.4.c. Telecomunicatii – 
diversificarea serviciilor de 
telecomunicatii – toate 
actiunile. 
2. Structura socio – 
demografica/ Dezvoltarea 
resurselor umane si cresterea 
gradului de ocupare a fortei 
de munca – toate actiunile. 

Ob.II - Susţinerea creşterii 
economice 
3.2. Afaceri noi pe situri 
industriale reabilitate: 
3.3. Acces total la informatii 
pentru sectorul privat – toate 
actiunile: 
Ob.III.5 –Sustinerea 
cooperarii PP : 
5.1. Parc regional de 
activitatiOb.II - Susţinerea 
creşterii economice 
3.1. Siguranta in demararea 
unei afaceri competitive: 
reabilitare cladiri pentru 
incubatoare de afaceri 

POS – Cresterea Competivitatii Economica (POS-
CCE) 
Os.2 – Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii 
intreprinderilor 
Axa 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovarea 
pentru competivitate/ toate actiunile 
Axa 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor  
pentru sectoarele public si privat: 
3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei Informatiei 
3.2. Dezvoltarea e-economiei 
POR: 
Os.2. Cresterea competivitatii regiunilor ca locatii 
pentru afaceri. 
Axa. 2. Consolidarea mediului de afaceri regional si 
local: 
Dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de 
afaceri. 
POR_NV 
Ob.1 – Cresterea atractivitatii regiunii prin 
imbunatatirea competivitatii economice 
1.1.1.– Infrastructura de sprijinire a afacerilor. 
1.1.2.- Sprijinirea initiativelor antreprenoriale 
1.1.3.-Sprijin pentru investitii productive 
1.1.4. Dezvoltarea cercetarii in parteneriat cu 
universitati/ institute 
1.1.5. Sustinerea utilizarii TIC pentru sectoarele privat 
si public. 
POJ_MM 
Axa 1 – Competivitate si dezvoltare economica - toate 
obiectivele strategice 
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3.1. Structura activitatilor/ 
Agricultura: 
Dezvoltarea zootehniei ca 
activitate alternativa la 
minerit  - toate actiunile 
Dezvoltarea si exploatarea 
rationala a pasunilor 
montane – toate actiunile. 
Calitatea solurilor –
Imbunatatirea utilizarii 
fondului funciar + cresterea 
nivelului de pregatire 
profesionala si informare in 
domeniul agro industrial si 
agro – turistic.  
3.2. Structura activitatilor/ 
Silvicultura:  
a. Managementul resurselor 
forestiere in conformitate cu 
conceptul gestionarii 
durabile a fondului forestier 
si cinegetic – toate actiunile. 

Ob.III.5 –Sustinerea 
cooperarii PP : 
5.1. Parc regional de 
activitati 
 
 
Ob.V. 11. Protejarea solului, 
apei, aerului si reducerea 
poluarii: 
11.4 Planificarea proactivă a 
factorilor de risc natural, 
tehnologici şi a celor 
rezultaţi din presiunea 
antropică: 
Monitorizarea ecosistemelor 
forestiere în concordanţă cu 
COM (2002) 404 - Focus 
Pădurea 
 

FEADR  
Tip de actiuni:  
3. Instruire profesionala; 
5. Alocatii compensatorii pentru zone dezavantajate; 
6. Masuri de agro mediu; 
7. Procesarea si marketingul produselor agricole. 
POS – Cresterea Competivitatii Economica (POS-
CCE) 
Os.2 – Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii 
intreprinderilor 
Axa 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovarea 
pentru competivitate/ toate actiunile 
Axa 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor  
pentru sectoarele public si privat: 
3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei Informatiei 
POR: 
Os.2. Cresterea competivitatii regiunilor ca locatii 
pentru afaceri. 
Axa. 2. Consolidarea mediului de afaceri regional si 
local: 
Sprijinirea initiativelor antreprenoriale inclusiv servicii 
de sprijinire a afacerilor. 
POR_NV 
1.1.4. Dezvoltarea cercetarii in parteneriat cu 
universitati/ institute 
1.1.5. Sustinerea utilizarii TIC pentru sectoarele privat 
si public. 
POJ_MM 
Axa 1 – Competivitate si dezvoltare economica - toate 
obiectivele strategice   
Axa 3 – Dezvoltarea economiei rurale si cresterea 
productivitatii in sectorul agricol –toate obiectivele 
strategice 
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1.2.Dezvoltarea competivitatii profesionale a resurselor umane (forta de munca activa) 

1.2.1. Integrare Grup Scolar Auto 
in  proiect “e_Baia Mare_2007”  
(turism & transport) 
Complementar 2.2.2 
 
1.2.2. Centrul Local de 
Perfectionare si Formare 
Profesionala a Adultilor 
complementar proiect 1.1.7 

BS.3.3. Instruire pentru 
dobandirea de abilitati 
profesionale generale ( in 
special pentru fostii 
angajati ai firmelor de stat) 
BS.3.5. Instruirea in 
abilitati profesionale 
generale cu accent pe 
industria turistica 
BS.3.7. Furnizarea 
programelor de 
training/instruire pentru 
dobandirea abilitatilor 
profesionale specifice 

1.3.b. Infrastructura socio - 
culturala – educatie/ 
asigurarea accesului egal si 
sporit la servicii de 
educatie pentru toti 
locuitorii: 
- dezvoltarea 
invatamantului liceal/ 
vocational corelat cu 
specificul activitatilor din 
zona 
- extinderea si 
diversificarea ofertei de 
servcii in domeniul 
perfectionarii si orientarii 
resurselor de munca. 
2. Structura socio – 
demografica/ Dezvoltarea 
resurselor umane si 
cresterea gradului de 
ocupare a fortei de munca – 
toate actiunile. 
3.4. Structura activitatilor / 
Turismul: 
Promovarea turismului 
durabil, diversificat, 
adaptat potentialului local 
si prietenos cu mediul 
natural: - Asigurarea 
corespunzatoare a 
resurselor umane in turism. 

Ob.II. 4 – Repozitionarea 
fortei de munca : 
4.1. Formare vocationala in 
contextul patrimoniului 
local – toate actiunile. 

POS – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS_DRU) 
Toate obiectivele specifice 
Axe prioritare 1 – 6 
POR  
Os.1.- Imbunatatirea gradului general de atractivitate si 
accesibilitate a regiunii; 
Axa. 1. – Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si 
locale 
Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii  
POR_NV 
Os.3 – Dezvoltarea Resurselor Umane : 
Prioritatile 3.1. – 3.4. 
Toate obiectivele specifice  
POJ_MM 
Prioritate 6 – Dezvoltarea Resurselor Umane 
Os. 1 – 4. 
 

                                                 
25 POS – Program Operational Sectorial; POR – Program Operational Regional; PG – Program Guvernamental/ Ministerial. 
26 PDD – Plan de Dezvoltare Durabila a judetului Maramures 
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1.3. Promovarea turismului ca avantaj competitiv local. 

1.3.1. Planificare spatiala zona 
turistica Mogosa - Suior  
 
1.3.2. Planificare spatiala zona 
turistica Chiuzbaia – Ignis  
 
1.3.3. Sat de Vacanta – pasune 
Chiuzbaia 
 
1.3.4. Gutin – infrastructura 
turistica 
 
1.3.5. Baia Sprie_ MinTur   
complementar proiectului 1.1.9. 
 
1.3.6. Complex hotelier 
multifunctional  (business, 
marketing, sportiv, de transit, etc) 
Complementar proiectelor: 
1.1.11/12; 1.3.5.  
 
1.3.7. Reabilitarea si extinderea 
traseelor eco_turistice  
 
1.3.8. Reteaua locala de 
informare turistica  

BS – MM.2.3. 
Imbunatatirea cadrului de 
planificare teritoriala; 
BS – MM.2.6. Dezvoltarea 
strategiei turistice 
MM.3.18. Promovarea 
turismului 
MM.3.14. Imbunatatirea 
infrastructurii de transport 
MM.3.16. Imbunatatirea 
infrastructurii de afaceri 
BS.3.5. Instruirea in 
abilitati profesionale 
generale cu accent pe 
industria turistica  
MM.3.18. Promovarea 
turismului 
BS.4.3. Inchiderea 
facilitatilor miniere in 
conditii adecvate de mediu 

3.4. Structura activitatilor / 
Turismul: 
a. Promovarea turismului 
durabil, diversificat, 
adaptat potentialului local 
si prietenos cu mediul 
natural:  
Dezvoltarea turismului 
montan pentru sporturile de 
iarna si de vara  
Imbunatatirea accesului 
zonelor cu potential turistic 
prin reabilitarea 
infrastructurii tehnice  
Dezvoltarea capacitatii 
turistice (structuri de 
cazare, alimentatie publica, 
diversificarea dotarilor de 
agrement). 
Imbunantirea sistemului de 
informare si promovare a 
turismului 
Asigurarea corespunzatoare 
a resurselor umane in 
turism  

Ob.VII.16. Punerea in 
valoare a patrimoniului 
cultural: 
16.2. Extindere 
infrastructura turism 
Ob.VII.16. Punerea in 
valoare a patrimoniului 
cultural: 
16.3. Modernizarea 
serviciilor de turism – toate 
actiunile 
Ob.VII.16. Punerea in 
valoare a patrimoniului 
cultural: 
16.1. Circuite turistice -  
toate actiunile 
 

POS – CCE 
Axa 5 – Romania, destinatie atractiva pentru turism si afaceri 
- promovarea turistica 
POS – Dezvoltarea Capacitatii Administrative (POS-DCA) 
Axa 2 – Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a 
performantelor serviciilor in administratia publica; 
intarirea capacitatii de management strategic si planificarea 
actiunilor 
POR_NV 
Os.3 – Dezvoltarea Resurselor Umane : 
Prioritatea 3.5 – Cresterea capacitatii administrative. 
3.5.1. Intarirea capacitatii administrative de a formula politici 
publice. 
3.5.2. Sprijinirea dezvoltarii economice si promovarea bunei 
guvernari prin dezvoltarea capacitatii administratiilor locale.  
POJ_MM 
Prioritatea 4 – dezvoltarea turismului prin valorificarea 
potentialului recunoscut al judetului 
Ob.2 domeniul dezvoltarii durabile – toate masurile  
POS – M: 
Os.2.- Ameliorarea calitatii solului ... si reducerea numarului de 
zone poluate istoric/ reabilitarea siturilor contaminate. 
Idem 1.3.2. 

 

                                                 
27 POS – Program Operational Sectorial; POR – Program Operational Regional; PG – Program Guvernamental/ Ministerial. 
28 PDD – Plan de Dezvoltare Durabila a judetului Maramures 
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1.4. Regenerare urbana adaptata specificului local, aspiratiilor si nevoilor comunitatii (dezvoltare spatiala & gestiunea spatiului public). 

1.4.1. Plan Integrat de 
Dezvoltare Urbana_Baia Sprie 
 
1.4.2. Izolare termica a 
locuintelor 
 
1.4.3. Noi zone rezidentiale  

BS.1.3. Imbunatatirea utilitatilor 
publice (apa, electricitate, 
incalzire, canalizare, colectarea 
si depozitarea deseurilor)   

1.1.d. Management deseuri – 
Eliminarea poluarii solului – 
Modernizare si asfaltare artere 
de circulatie urbane si principale 
strazi rurale. 
1.3.a. Asigurarea nivelului 
sporit de servicre a populatiei si 
echilibrarea accesului la servicii 
– sporirea nivelului de dotare si 
echipare a localitatilor/ 
asigurarea dotarilor conexe 
locuirii si a serviciilor publice, 
retele edilitare. 
1.4.d. Retele energetice – 
alimentarea cu energie electrica 
– toate masurile si actiunile. 
1.4.d. Retele energetice – 
alimentarea cu energie termica – 
toate masurile si actiunile. 
1.4.d. Retele energetice – 
transportul si distributia gazelor 
naturale – toate masurile si 
actiunile. 

Ob.V. 12. Managementul 
resurselor energetice: 
12.1. Energia alternativa o 
forma de economie : 
- Asigurarea iluminatului public 
 
 

POS – Cresterea Competivitatii Economica 
(POS-CCE) 
Os.5. – Cresterea eficientei energetice si 
devoltarea durabila a sistemului energetic : 
Imbunantirea eficientei energetice 
POR : 
Os.4.- Cresterea rolului economic si social al 
centrelor urbane 
Axa.4.– Dezvoltarea urbana durabila/ sprijinirea 
regenerarii urbane.   
POR_NV 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii prin 
imbunatatirea infrastructurii regionale …. 
Priorit. 2.3. - Cresterea competivitatii polilor de 
dezvoltare/ reabilitarea mediului construit. 
POJ_MM 
Priorit. 1. Cresterea competivitatii economice 
Os.1. asigurarea infrastructurii pentru crearea 
conditiilor de atractivitate a investitorilor 
  

 
 
 

                                                 
29 POS – Program Operational Sectorial; POR – Program Operational Regional; PG – Program Guvernamental/ Ministerial. 
30 PDD – Plan de Dezvoltare Durabila a judetului Maramures 
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2. Echitate sociala asigurata prin modernizarea si facilitarea accesului la infrastructura sociala a comunitatii si a investitiilor in cresterea calitatii vietii. 
2.1.Modernizarea utilitatilor publice locale si asigurarea accesului egal al cetatenilor la acestea 

                                                 
31 POS – Program Operational Sectorial; POR – Program Operational Regional; PG – Program Guvernamental/ Ministerial. 
32 PDD – Plan de Dezvoltare Durabila a judetului Maramures 
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2.1.1. Retea stradala 
 
2.1.2. Retea de iluminat 
public 
 
2.1.3. Retea locala de 
furnizare a energiei electrice  

BS.1.3. Imbunatatirea 
utilitatilor publice (apa, 
electricitate, incalzire, 
canalizare, colectarea si 
depozitarea deseurilor)   

1.1.d. Management deseuri – 
Eliminarea poluarii solului – 
Modernizare si asfaltare 
artere de circulatie urbane si 
principale strazi rurale. 
1.3.a. Asigurarea nivelului 
sporit de servicre a populatiei 
si echilibrarea accesului la 
servicii – sporirea nivelului 
de dotare si echipare a 
localitatilor/ asigurarea 
dotarilor conexe locuirii si a 
serviciilor publice, retele 
edilitare. 
1.4.d. Retele energetice – 
alimentarea cu energie 
electrica – toate masurile si 
actiunile. 
1.4.d. Retele energetice – 
alimentarea cu energie 
termica – toate masurile si 
actiunile. 
1.4.d. Retele energetice – 
transportul si distributia 
gazelor naturale – toate 
masurile si actiunile. 

Ob.V. 12. Managementul 
resurselor energetice: 
12.1. Energia alternativa o 
forma de economie : 
- Asigurarea iluminatului 
public 
 
 

POS – Cresterea Competivitatii 
Economica (POS-CCE) 
Os.5. – Cresterea eficientei energetice si 
devoltarea durabila a sistemului energetic : 
Imbunantirea eficientei energetice 
POR : 
Os.4.- Cresterea rolului economic si social 
al centrelor urbane 
Axa.4.– Dezvoltarea urbana durabila/ 
sprijinirea regenerarii urbane.   
POR_NV 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii prin 
imbunatatirea infrastructurii regionale …. 
Priorit. 2.3. - Cresterea competivitatii 
polilor de dezvoltare/ reabilitarea mediului 
construit. 
POJ_MM 
Priorit. 1. Cresterea competivitatii 
economice 
Os.1. asigurarea infrastructurii pentru 
crearea conditiilor de atractivitate a 
investitorilor 
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2.2.Modernizarea infrastructurii si diversificarea  serviciilor sociale (educatie, sanatate, asistenta sociala) furnizate cetatenilor 
Program “Educatia - 2020” 

2.2.1. Centrul de Studii si 
Cercetare Aplicative “Medio 
Monte” (Bio – Eco - Tehno) 
Complementar 3.2.4. 
 
2.2.2. Campus preuniversitar  
Complementar  1.2.1 
 
2.2.3. Constructia, 
reabilitarea, modernizarea 
scolilor 
Complementar 2.2.4. ; 2.9  
 
2.2.4. Constructia, 
reabilitarea, modernizarea  
gradinite  
Complementar 2.2.3.a ; 2.9 
 
2.2.5. Mansardare Camin 
MRV  

BS.1.1. Centre de 
incluziune sociala 
(activitati sociale si 
educationale) 

1.3.b. Infrastructura socio - culturala 
– educatie/ toate actiunile: 
asigurarea accesului egal si sporit la 
servicii de educatie pentru toti 
locuitorii; 
Cresterea calitatii si diversificarea 
serviciilor de educatie. 
2. Structura socio – demografica/ 
imbunatatirea potentialului 
demografic – actiuni : educatie + 
invatamant profesional 

Ob.IV.9. Imbunantirea 
infrastructurii educationale: 
9.1. Sistem educational in 
conditii de siguranta si 
competivitate – toate 
actiunile. 
 

POS_DRU 
Toate obiectivele specifice; 
Axa.1. - Educatia si formarea profesionala 
in sprijinul cresterii economice si 
dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.  
Axa. 2.- Corelarea invatarii pe tot 
parcursul vietii cu piata muncii. 
POR 
Os. 1. Imbunantirea gradului general de 
atractivitate si accesibilitate a regiunilor; 
Axa 1. Imbunantirea infrastructurii 
publice regionale si locale/ Reabilitarea, 
modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii 
educationale 
POR_NV. 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii 
prin imbunatatirea infrastructurii 
regionale …. 
Prioritatea 2. Imbunantirea accesabilitatii : 
2.4. Dezvoltarea si reabilitarea 
infrastructurii de educatie. 
POJ_MM : 
Prioritatea 6.-Dezvoltarea resurselor 
umane, cresterea gradului de ocupare si 
combaterea excluziunii sociale 
Os.1 – Cresterea gradului de ocupare prin 
educarea si formarea continua…  
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Program “Sanatatea - 2020” 
Program “Asistenta Sociala  - 2020” 

2.2.6. Reabilitarea 
serviciului medical 
ambulatoriu   
 
2.2.7. Centrul de Sanatate si 
Refacere  (SPA) 

2.2.8. Extindere Camin de 
Batrani _ Complexul Social 
Multifunctional Orasenesc. 

 

1.3.b. Infrastructura socio - 
culturala – sanatate: 
conditiilor optime pentru 
imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei/ toate actiunile. 
2. Structura socio – demografica/ 
imbunatatirea potentialului 
demografic – actiuni : sanatate, 
asistenta sociala si egalitate de 
sanse. 

Ob.IV.8. Imbunantirea 
infrastructurii de sanatate: 
8.1. Un act medical 
profesionist intr-un spatiu 
echipat si igienic – toate 
actiunile. 
Ob.IV.7. Imbunantirea 
infrastructurii sociale: 
7.2. Ocrotirea copiilor – 
toate actiunile. 
7.3. Persoanele in varsta un 
patrimoniu respectat – toate 
actiunile 
Ob.IV.8. Imbunantirea 
infrastructurii de sanatate: 
8.2. Includere sociala a 
persoanelor cu dizabilitati – 
toate actiunile 

POR 
Os. 1. Imbunantirea gradului general de 
atractivitate si accesibilitate a regiunilor; 
Axa 1. Imbunantirea infrastructurii 
publice regionale si locale/ Reabilitarea, 
modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii 
de sanatate, sociale si de siguranta 
publica. 
POR_NV. 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii 
prin imbunatatirea infrastructurii 
regionale …. 
Prioritatea 2. Imbunantirea 
accesabilitatii : 
2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea 
infrastructurii de sanatate si servicii 
sociale.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectiv specific Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale : 
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Program “Sport - 2020” 
2.2.9.  Reabilitare zona 
« Stadion » - Centrul de sport 
si agrement pentru tineret  
 
2.2.10. Noi Sali de Sport (de 
cartier – str Ignis ; turism 
sportiv – zona Flotatia Baia 
Sprie) 
 
2.2.11. Euro Complex 
Sportiv  
 
2.2.12. Reteaua traseelor 
pentru sporturi montane si 
extreme (mountainbyke, sky 
de tura, orientare sportiva, sky 
fond,  roling, etc)  
complementar proiect 1.3.4. 
 
2.2.13. Zona de sport si 
agrement Chiuzbaia; 
Complementar proiect  1.3.3. 

BS.1.1. Centre de incluziune 
sociala (activitati sociale si 
educationale  
BS.3.18. Promovarea 
turismului 

1.1.d. Management deseuri - 
Promovarea educatiei 
ecologice - Salubrizare trasee 
montane  si a zonelor de 
agreement. 
1.3.b. Infrastructura socio - 
culturala – sport: 
Asigurarea accesului 
locuitorilor la dotari de sport 
si agrement in vederea 
imbunatatirii conditiilor de 
viata in localitati si cresterii 
atractivitatii lor – toate 
actiunile. 
 

- 

POS_DRU 
Os.8. -  Facilitarea a accesului la educatie si 
piata muncii a grupurilor vulnerabile. 
Axa.6.- Promovarea includerii sociale  
POR 
Idem 2.2.3. 
POR_NV. 
Idem 2.2.3. 
POJ_MM : 
Prioritatea 6.- Dezvoltarea resurselor 
umane, cresterea gradului de ocupare si 
combaterea excluziunii sociale 
Os.3. – promovarea coeziunii sociale si 
cresterea incluziunii sociale … 
Os.4. – promovarea egalitatii de gen in toate 
domeniile vietii sociale si economice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectiv specific Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale : 
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3. Reabilitarea ecologica a zonei miniere si promovarea sustinerea “sanatatii” mediului natural la nivel de valoare comunitara si sursa de dezvoltare. 
3.1. Reabilitarea ecologica a siturilor miniere din zona Baia Sprie 

3.1.1. EcoZone   
 
 
3.1.2. Ecologizare perimetre 
miniere Baia Sprie _ Suior  

BS.4.3. Inchiderea 
facilitatilor miniere in 
conditii adecvate de mediu 

3.3. Structura activitatilor / 
Industria: 
a. Finalizarea procesului de 
ajustare structurala a 
industriei extractive din 
judetul Maramures.  
 

Ob.V. 11. Protejarea solului, 
apei, aerului si reducerea 
poluarii: 
11.1. Protectia mediului o 
forma incurajatoare a 
dezvoltarii: 
- Ecologizare iazuri de 
decantare; 

POS_M: 
Os.2. – Ameliorarea calitatii solului, prin 
imbunatatirea managementului deseurilor si 
reducerea numarului de zone poluate 
istoric; 
Axa.2. – Dezvoltarea SMID si reabilitarea 
siturilor contaminate/ Reabilitarea siturilor 
contaminate. 
POR:  - 
POR_NV 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii prin 
imbunatatirea infrastructurii regionale …. 
Prioritatea 2. Imbunantirea accesibilitatii : 
2.6. Dezvoltarea si reabilitarea 
infrastructurii de mediu 
2.6.3. Dezvoltarea investitiilor durabile in 
infrastructura de mediu. 
POJ_MM 
Prioritate 5. Protejarea si imbunantirea 
calitatii mediului inconjurator 
Ob.5. – Asigurarea calitatii solului prin 
reconstructia ecologica a terenurilor 
degradate 

 
 
 

Obiectiv specific 
Masura 

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale : 
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3.2. Conservarea si protectia mediului – promovata si aplicata ca valoare comunitara 

3.2.1. Protectia si 
managementul durabil al 
potentialului natural local  
(biodiversitate, arii protejate) 
Complementar proiectului 
1.1.10. 
 
3.2.2. Educatia ecologica a 
comunitatii  
 
3.2.3. Spatii verzi 
 
3.2.4. Parc Zoologic / 
Dendrologic 
Complementar 2.2.1. 
 
3.2.5. Valorificarea surselor 
alternative de energie  
existente pe plan local 

BS.4.2. Imbunatatirea 
capacitatii resurselor umane 
a autoritatilor publice locale 
in managementul de mediu 
 
BS.4.1. Educatie de mediu in 
scoli 

1.1.d. Management deseuri - 
Promovarea educatiei 
ecologice - Salubrizare trasee 
montane  si a zonelor de 
agrement ; 
1.2.a. Patrimoniul natural – 
toate actiunile. 
 

Ob.V. 11. Protejarea solului, 
apei, aerului si reducerea 
poluarii: 
11.5. Comunitatea în 
protecţia şi reabilitarea 
spaţiilor verzi – eco-sisteme 
comunitare urbane. 
 
Ob.V. 13. Prezervarea florii, 
a afaunei si a siturilor 
salbatice: 
13.1. SUBM o parte a 
ecosistemului Carpati – toate 
actiunile. 
 
Ob.V. 14. Valorificarea 
patrimoniului natural: 
14.1. Circuite turistice – toate 
actiunile. 
14.2. Parcuri eco- turistice. 
 
Ob.V. 12. Managementul 
resurselor energetice: 
12.1. Energia alternativa o 
forma de economie 

POS_M: 
Os.4. – Protectia si imbunantirea biodiversitatii si a 
patrimoniului natural prin sprijinirea implementarii 
retelei Natura 2000; 
Axa.4. – Impl.  sistemelor adecvate de management 
pentru protectia naturii/ Toate masurile. 
POR 
Os.3. – Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea 
regiunilor. 
Axa.3. – Dezv. turismului local si regional/ 
Valorificarea resurselor turistice naturale. 
POR_NV 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii prin 
imbunatatirea infrastructurii regionale …. 
Prioritatea 2. Imbunatatirea accesibilitatii : 
2.6. Dezvoltarea si reabilitarea infra de mediu 
2.6.4. Stabilirea sistemelor de management adecvate de 
management pentru protectia naturii. 
POJ_MM 
Prioritate 5. Protejarea si imbunantirea calitatii 
mediului inconjurator 
Os.2. – Protectia biodiversitatii si a ariilor protejate   
POS_CCE 
Os.5. / Axa 4. - Cresterea eficientei energetice si 
dezvoltarea durabila a sistemului energetic/ 
Valorificarea resurselor regenerarbile de energie. 
 POR_NV 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii prin 
imbunatatirea infrastructurii regionale …. 
Prioritatea 2. Imbunatatirea accesibilitatii : 
2.2. Imbunantirea infrastructurii energetic. 
2.2.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. 

 
Obiectiv specific Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale : 
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3.3. Aplicarea performanta a managementului integrat de mediu. 

3.2.1. Sistem local de 
management integrat al apei 
 
3.2.2. Sistem local de 
management integrat 
(colectare, reciclare) a 
deseurilor 
 

BS.1.2.Imbunatatirea 
utilitatilor: (apa, …, 
canalizare, colectarea si 
depozitarea deseurilor)   
 
BS.4.2. Imbunatatirea 
capacitatii resurselor 
umane a autoritatilor 
publice locale in 
managementul de mediu 

1.1.a. Imbunatatirea 
calitatii apei – statii epurare 
ape menajere; 
1.1.c. Reabilitare si 
management ape poluate cu 
metale grele. 
1.4.a. Infrastructura tehnica 
– gospodarirea apelor/ toate 
masurile si actiunile 
1.1.d. Management deseuri 
– statii depozitare 
temporara deseuri 
valorificabile si transport 
organizat catre centrul 
zonal de reciclare;   
1.1.d. Management deseuri 
– Eliminarea poluarii 
solului : i) Investitii in 
colectarea, sortarea, 
recuperarea, valorificarea 
sau depazitarea deseurilor. 
ii) Ecologizarea zonelor de 
depozitare a deseurilor in 
mediul rural.   

Ob.IV.6. Asigurarea 
capacitatii de alimentare cu 
apa potabila: 
6.1. Securizarea accesului la 
apa potabila la standarde 
europene. 
Ob.V. 11. Protejarea solului, 
apei, aerului si reducerea 
poluarii: 
11.1. Protectia mediului o 
forma incurajatoare a 
dezvoltarii: 
Regularizare si ecologizare 
rauri Sasar, Valea Chiuzbaia; 
11.2. Emisari curati pe 
teritoriul SUBM si in bazinul 
Tisei – toate actiunile 
11.4. Implementarea 
directivei privind utilizarea 
nămolurilor din staţiile de 
epurare  - toate actiunile. 
Ob.V. 10. Planificarea 
forrmelor tehnice si 
institutionale de 
management: 
10.1. Un mediu curat printr-
un management integrat la 
deseurilor – toate actiunile. 

POS_M: 
Os.1. – Imbunantirea accesului la infra de apa, prin asigurarea servciilor 
de alimentare cu apa si canalizare in toate zonele urbane pana in 2015; 
Axa.1. – Extinderea si modernizarea infra de apa si apa uzata/ ecxtindere/ 
modernizare infra de apa (uzata). 
POR_NV 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii prin imbunatatirea infrastructurii 
regionale …. 
Prioritatea 2. Imbunantirea accesibilitatii : 
2.6. Dezvoltarea si reabilitarea infra de mediu 
2.6.1. Dezvoltarea sistemelor regionale de management a apei. 
POJ_MM 
Prioritate 5. Protejarea si imbunantirea calitatii mediului inconjurator 
Os.1. – Imbunantirea mediului ambiental prin asigurarea calitatii aerului 
si a a apelor la nivelul standardelor internationale, … 
Os.4. – Imbunantirea calitatii resurselor de apa si utilizarea durabila a 
acestora. 
POS_M: 
Os.2. – Ameliorarea calitatii solului, prin imbunatatirea managementului 
deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric; 
Axa.2. – Dezvoltarea SMID si reabilitarea siturilor contaminate/ 
Dezvoltarea SIMD si extinderea infrastructurii de management a 
deseurilor. 
POR _NV: 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii prin imbunatatirea infrastructurii 
regionale …. 
Prioritatea 2. Imbunantirea accesibilitatii : 
2.6. Dezvoltarea si reabilitarea infra de mediu 
2.6.2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor 
POJ_MM 
Prioritate 5. Protejarea si imbunantirea calitatii mediului inconjurator 
Os.2. – Promovarea sistemelor de management integrat al deseurilor 
industriale si a deseurilor  tehnice periculoase.   
Os. 3. – Dezvoltarea unui sistem integrat de management a deseurilor 
solide la nivel judetean. 
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4. Regenerare comunitara bazata pe promovarea identitatii culturale si valorificarea patrimoniului local. 
4.1. Reabilitarea si valorificarea socio – economica a patrimoniului cultural material 
4.2 .Reconsiderarea si promovarea patrimoniului cultural imaterial (traditiile si obiceiurile locale). 
4.3.Dezvoltarea vietii culturale comunitare.    
4.1.1. Reabilitarea centrului 
istoric al orasului 
 
4.1.2. Muzeului Civilizatiei 
Miniere  
Complementar proiectelor 
1.1.11/12 – 11; 1.3.5/6.; si 
3.2.4. 
 
4.1.3. Mestesuguri 
traditionale     

4.2.1. Agenda Culturala 
Locala 
 
4.2.2. Mostenire Vie 

4.3.1. Centre Culturale 
Comunitare 

BS.3.5. Instruirea in abilitati 
profesionale generale cu 
accent pe industria turistica  
BS.3.18. Promovarea 
turismului 

1.2.b. Patrimoniul construit –
Protejarea zonelor cu valori 
de patrimoniu construit/ 
Conservarea si reabilitarea 
monumentelor istorice/ 
Valorificarea patrimoniului 
cultural construit si 
conturarea identitatii locale 
bazate pe istoria si traditiile 
din zona. 
1.3.c. Locuirea – ameliorarea 
conditiilor de locuire pentru 
populatia din zona – 
reabilitarea cladirilor de 
locuit cu valoare istorica.  

Ob.VII.15. Conservarea/ 
revitalizarea ansamblurilor 
cu valoare de patrimoniu : 
15.1. Monumente istorice si 
lucrari anexe 

POR : 
Os.4.- Cresterea rolului economic si social al 
centrelor urbane 
Axa.4.– Dezvoltarea urbana durabila/ 
sprijinirea regenerarii urbane.   
POR_NV 
Os.2. – Cresterea accesibilitatii regiunii prin 
imbunatatirea infrastructurii regionale …. 
Priorit. 2.3. - Cresterea competivitatii polilor 
de dezvoltare/ reabilitarea mediului 
construit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obiectiv specific 
Masura 

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale : 
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5. Cresterea capacitatii comunitare de sustinere a unui proces durabil de dezvoltare locala si zonala 
5.1. Cresterea capacitatii administrative locale 

5.1.1. E_SU Baia Mare 2007  
 
5.1.2. Sistemul Public 
Informatic Integrat  (SPII)   
 
5.1.3. Cooperare zonala 
 
5.1.4. Cooperare 
internationala « Ready + » 
 

BS.2.2. Imbunatatirea 
cadrului de planificare 
teritoriala 
MM.3.2. Training/ instruirea 
personalului agentiilor locale 
BS.3.3. Instruire pentru  
dobandirea de abilitati 
profesionale generale ( in 
special pentru fostii angajati 
ai firmelor de stat) 
BS.3.7. Furnizarea de 
training/ instruire pentru 
dobandirea abilitatilor 
profesionale specifice 
BS.3.2. Dezvoltarea 
parteneriatelor (pentru 
incurajarea actiunilor locale/ 
regionale in cooperare) 

1.3.a. Promovarea unei noi 
structuri de organizare a 
retelei de localitati – 
diversificarea ofertei de 
locuri de munca 
1.5. Zonificarea teritoriului – 
dezvoltarea armonioasa a 
teritoriului, prin reducerea 
decalalajelor intre zonele cu 
niveluri diferite de dezvoltare  
4.b. Context suprateritorial –  
eficientizarea cooperarii 
transfrontaliere 

Ob.VIII.18 Imbunatatirea 
serviciilor publice –
Intarirea capacitatii de 
management a SUBM. 
18.1. Asistenta tehnica si 
formare in managementul 
metropolitan – toate 
actiunile 
18.2. Managementul 
proiectelor de dezvoltare – 
toate actiunile 
 

POS_DCA 
Axa.2. – Dezvoltarea cpacitatii de 
imbunantatire a performantei serviciilor in 
administratia locala/ Toate masurile. 
POR_NV 
Os.3. – Dezvoltarea resurselor umane pentru 
… dezvoltarea de abilitati antreprenoriale si 
promovarea educatiei adultilor si a fomarii 
continue. 
Prioritate 3. Dezvoltarea resurselor umane. 
3.5. Cresterea capacitatii administrative. 
3.5.2. Sprijinirea dezoltarii economice si 
promovarea unei bune guvernari prin 
dezvoltarea capacitatii administratiilor 
locale, descentralizare, implementarea unor 
instrumente specifice si sprijinirea 
capacitatilor locale pentru accesarea 
fondurilor de dezvoltare locala.  

 
 
 

Obiectiv specific 
Masura 

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale : 

                                                 
47 POS – Program Operational Sectorial; POR – Program Operational Regional; PG – Program Guvernamental/ Ministerial. 
48 PDD – Plan de Dezvoltare Durabila a judetului Maramures 



 

Actiune/ proiect CCMMin 
MDIT 

« Muntii Gutinului » 
Sistem Urban 

Baia Mare 
National (POS, POR, PG)49 

PDD_Judetean MM50 

5.2. Dezvoltarea vietii asociative si cresterea implicarii civice locale 

5.2.1. Educatie si implicare 
civica  
 
5.2.2. Societatea Civila_Baia 
Sprie   
 
5.2.3. Cetatenia corporatista  
 

BS.2.1. Imbunatatirea 
capacitatii functionarilor 
publici in participarea 
publica 
BS.3.2. Dezvoltarea 
parteneriatelor (pentru 
incurajarea actiunilor locale/ 
regionale in cooperare) 
BS.3.4. Intarirea relatiilor 
dintre actorii/ agentii de 
dezvoltare locala 

- - Idem : 5.1.1. – 5.1.4. 
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5. Aranjamente administrative pentru implementarea strategiei de dezvoltare durabila 
locala 

 
5.1. Aspecte generale 
 
Dupa elaborarea strategiei si planurilor de actiuni, urmeaza momentul si intentia implementarii actiunilor. 
Este foarte important deja in aceasta faza a dezvoltarii unei strategii si a uni plan de actiuni sa se decida 
modurile de implementare ale acestora. 
 
Mai exact, urmatoarele teme trebuie discutate si luate decizii pe termen scurt: 
- Diseminarea si promovarea strategiei si a planului de actiuni in comunitate si in relatia cu potentialii 

parteneri externi; 
- Aranjamente institutionale (crearea structurilor de management/ alocarea, delegarea imputernicirea 

mebrilor cu sarcini) pentru implementarea actuala a planurilor de actiuni; 
- Crearea unui sistem si asigurarea functionalitati unui proces local de monitorizare a implementarii 

planurilor de actiuni. 
 
In vederea implementarii actiunilor este posibila nevoia luarii unui numar de masuri organizationale - 
administrative cat si de crestere a capacitatii institutionale si a parteneriatelor public - private. Aceasta 
sectiune doreste sa atraga atentia asupra unor probleme si sa ofere recomandari in ceea ce priveste 
aranjamentele si masurile. 
 
Dezvoltarea de strategii si de planuri de actiuni cat si implementarea acestora reprezinta un exercitiu comun 
al institutiilor si persoanelor responsabile. Ofera o imagine generala asupra importantei potentialilor 
parteneri implicati si respectiv a rolurilor si intereselor acestora. 
 
In cadrul proiectului BAIA SPRIE, strategiile si planurile de actiuni au fost dezvoltate in corelarecu planurile 
de dezvoltare zonale implicand si alte comunitati/ localitati din judetul Maramures.  
 
In afara de evaluarea si planificarea de jos in sus, asistenta tehnica aplicata in Baia Sprie a urmarit de 
asemenea si cresterea implicarii si responsabilitatii in cadrul comunitatilor componete orasului. De aceea, o 
parte considerabila a responsabilitatii asupra aplicarii strategiilor apartine diferitelor comunitati 
apartinatoare. In consecinta, reprezentantii acestor comunitati trebuie sa-si asume rolul lor active in 
promovare, implementare si monitorizare. 
 
La nivel zonal si judetean, administratia trebuie sa aiba responsabilitatea cunoasterii, asumarii si sustinerii 
aplicarii strategiilor locale si cumularea nevoilor comune in prioritati de actiune  judetene. De asemenea, 
nivelul zonal si  judetean trebuie sa isi asume resposabilitatea reprezentarii comunitatilor locale cat si 
sustinerea acestora in ceea ce priveste implementarea strategiilor si actiunilor locale. 
 
In anul 2005, a fost initiat  proiectul “Dezvoltare prin Parteneriat” pentru Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 
Durabila a judetului Maramures, coordonat de catre Consiliul Judetean Maramures si sustinut de catre 
Agentia de Dezvoltare Regionala de Nord Vest. Finalizat oficial in 2007,  pana in anul 2008 documentele de 
planificare nu au fost facute publice si nici o structura functionala nu a fost constituita pentru aplicarea lor. 
 
Proiectul “SIA” a contribuit la cresterea constientizarii si intelegerii in ceea ce priveste aspectele socio-
economice ale inchiderii minelor, prin implicarea comunitatilor si prin elaborarea strategiilor si planurilor de 
actiuni. De asemenea, diferite agentii sectoriale - printre care AJOFM, DGASPC, APM, ASP, etc sunt / ar 



 

trebui sa fie responsabile sau in relationare strategiilor si planurile de actiuni locale cu politicile 
guvernamentale sectoriale. 
 
5.2. Diseminare si promovare 
 
Diseminarea si promovarea acopera lobby-ul pentru sustinerea politica, tehnica si financiara necesara 
implementarii planurilor de actiuni. Acest lobby trebuie sa existe la toate nivelurile, in cadrul comunitatilor 
pentru a mobiliza resursele pana la nivelurile internationale. 
 
5.2.1. Pe plan local 
Relatiile directe comunitare, legatura cu cetatenii va ramane principal provocare a structurilor politice 
(Consiliul Local) si administrative (Primaria) locale. Modul de elaborare a politicilor de dezvoltare locala va 
asigura implicarea sau non_implicarea cetatenilor in proces. 
 
Exista mai multe metode de dezvoltare comunitara care pot asigura diseminarea si promovarea planurilor de 
dezvoltare in comunitate. Cele mai des si informal aplicate sunt metodele directe: a informarii personale sub 
forma interviurilor semistructurate sau a adunarilor ad_hoc. Aceste metode se aplica spontan, in mod natural 
de catre reprezentantii autoritatii locale. Cel mai important element al acestor metode este schimbarea 
centrului atentiei in cadrul discutiilor dinspre functionar, reprezentant public catre cetatean. 
 
Alte metode aplicate chiar pe parcusrsul procesului de planificare locala au fost metodele focus_grupurilor, 
atelierelor (workshops) si a seminariilor aplicate in general  pentru analiza vs diseminarea informatiilor 
specific unui grup social sau professional. 
 
Cea mai generoasa metoda, a intalnirilor, dezbaterilor publice este utilizata pentru consultarea/ diseminarea 
informatiilor publice de interes general. 
 
Centrul de Informare si Consiliere pentru Cetateni este un instrument a carui eficienta a fost experimentata 
cu suscces de catre administratia municipiului invecinat, din acest motiv infiintarea unui astfel de instrument 
de informare diseminare publica reprezinta, pe langa punctual de informare din incinta Primariei, actiuni/ 
proiecte prioritare de dezvoltare institutional a administratiei publice locale.             
 
5.2.2. Pe plan extern 
Diseminarea si promovarea strategiilor si planurilor de actiuni trebuie, ca o consecinta a resposabilitatii 
comune si implicarii multidisciplinare, sa urmareasca mai multe agentii/  institutii sau mai multe canale. Este 
recomandata abordarea pe mai mult directii, mai exact prin cel putin patru canale: 
- In cadrul comunitatilor, mai ales de catre Consiliile Locale ca organism politic si Primarii ca organism 

administrativ; 
- Structuri asociative intercomunitare de interes general (ex: Sistemul Urban Baia Mare) sau sectorial (ex: 

Consortiul Comunitar Minier -  atenuare impacturi restructurare industrial, sau Microregiune de 
Dezvoltare a Infrastructurii Turistice “Muntii Gutin” – turism);  

- Consiliul Judetean Maramures, ca cel mai inalt for politic administrative la nivel judetean si Institutia 
Prefectului de Maramures ca si exponent guvernamental si coordonator al institutiilor publice sectoriale 
decentralizate; 

- Agentiile, institutiile publice “tehnice”. 
 
Strategiile si planurile de actiuni sunt un instrument esential in procesul de coordonare. 
Din acest motiv, strategia la nivel judetean cat si strategiile locale, alaturi de totalitatea 
planurilor de actiuni, trebuie distribuite si accesate de o audienta larga. Este planificata 



 

distribuirea documentelor si prezentarea acestora in, seminarii si alte intalniri, cat si 
disponibilitatea lor pe Internet. 
 
5.3. Aranjamente institutionale pentru implementare 
 
Pentru implementarea planurilor de actiuni, cateva modele simple pot servi ca punct de pornire pentru 
desemnarea aranjamentelor institutionale/organizationale. 
 
5.3.1. Agentie de implementare. 
 
Tipic, o asemenea agentie are un mandat bine stabilit de a asigura managementul si de a superviza 
implementarea unui plan de actiuni. De asemenea, in mod curent, are o identitate legala/juridica, un sistem 
separat de contabilitate, o conducere reprezentativa, responsabila cu supervizarea, in timp ce sarcinile sunt 
implementate de personalul profesional si administrativ. O astfel de agentie este vizibila; poate de asemenea 
sa aiba putere importanta (ii pot fi delegate prin hotarari politice_HCL, aplicarea politicilor de dezvoltare 
locala. Se poate preta la programe si activitati pe termen mediu si lung; este putin supradimensionata pentru 
programele si activitatile pe termen scurt. 
 
5.3.2. Implementarea prin organizatiile/ institutiile existente. 
 
In principiu, aceasta reprezinta statutarea organizational/ institutional a sarcinilor de dezvoltare locala ca 
“activitate normala” a unor institutii/ organizatii sau departamente in cadrul acestora. Organizatiile existente 
– guvernamentale sau neguvernamentale – sunt desemnate sau isi indeplinesc “bucatica/ sarcina” in cadrul 
planului de actiuni (pe termen scurt) sau a obiectivelor specific (pe termen mediu si lung).  
 
Avantajul acestei organizari este lipsa structurilor paralele; dezavantajul este deseori ca  organizatiile nu au 
capabilitatea indeplinirii unor sarcini importante si coordonarea cu alte agentii se poate dovedi a fi dificila. 
Modelul poate fi nepotrivit in special in cazul in care aceste 
organizatii trebuie sa indeplineasca sarcini noi sau trebuie sa isi schimbe sistemele sau procedurile. O agentie 
dedicata sau o organizatie din domeniul proiectelor sau cu o structura organizationala de tip proiect ar fi mai 
potrivita in aceste conditii. 
 
5.3.3. Implementare prin UIP (Unitate de Implementare a Proiectului) 
 
Acesta este un model deseori folosit de Banca Mondiala sau Uniunea Europeana. Aceasta unitate isi dezvolta 
mandatul de obicei din cadrul unui departament principal din administratia publica. Cateodata, alte 
departamente sau alti actori pot sa participe intr-un comitet de conducere. Avantajul este o organizatie si un 
sistem de contabilitate dedicat; dezavantajul este aparitia unei structuri paralele. 
 
5.3.4. Consortiul Comunitar/  
 
Acest model denumit generic , “Consortiul”, reprezinta structure comunitare participative prin reprezentare a 
tuturor factorilor interesati in procesul dezvoltarii la nivel local impreuna cu partenerii externi. 
“Consortiului” ii revin sarcini suplimentare: nu doar pregatirea planului, ci si implementarea acestuia. 
Consortiul poate dobandi o identitate separata, astfel devenind o agentie descrisa la punctul (a) sau poate 
actiona ca un comitet de conducere pentru un cadru organizational similar cu cele descrise in cadrul 
punctelor (b) sau (c). 
 



 

Organigrama unei astfel de structuri comunitare este prezentata in figura de mai jos, avand functii atat de 
planificare cat si de implementare asigurand efectul sinergic al responsabilitatii politice la nivel strategic 
(abordare de sus in jos), cu capacitatea de coordonare, asistenta tehnica  si financiara (nivel tactic) si 
intampinarea nevoilor cetatenilor, a altor factori interesati si implicarea acestora la nivel operational, de 
actiune (abordarea de jos in sus):    
 

 
 
Se proceonizeaza ca actiunile descries in Planul de Actiuni sa fie finantate din diferite surse (de ex. nivelul 
judetean, nivelul national, donori bilaterali sau internationali). Trebuie evitata situatia in care fiecare sursa de 
fonduri necesita propria structura si propriul sistem de contabilitate. Din acest motiv, se recomanda 
infiintarea unei structuri de implementare care se poate ocupa de diferitele surse de finantare printr-un singur 
sistem de management financiar. Din aceasta perspectiva, o agentie dedicata si preferabil cu un buget de 
functionare asigurat (basket funding) ar fi o alegere buna. 
 
 
5.4. Monitorizare si evaluare 
 
Monitorizarea evolutiei implementarii strategiei si a planurilor de actiuni este in principiu o practica formala 
putin cunoscuta si asumata in mediul institutional public. Pe de alta parte aceasta sarcina presupune resurse 
considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare si raporatre) si o pregatire specifica (definirea 
indicatorilor cantitativi si calitativi, corelat cu potentialele surse de colectare/ producer a acestora).  
 
In consecinta, una dintre alternativele cele mai convenabile administratiei publice locale este sa faciliteze 
crearea unui sistem de monitorizare si evaluare a dezvoltarii locale prin: 
- identificarea fiecarui potential partener sursa pentru furnizarea de indicatori: departamente interne, 

parteneri locali (ex. societate civila pentru aplicarea metodelor calitative de monitrizare – chestionare, 
interviuri, etc)  si/ sau externi: publici (ex: agentii publice) sau privati (ex. Camera de Comert si 
Industrie, ONG profesioniste, etc),   

- stabilirea domeniului, competentelor si a nivelului de responsabilitate pentru fiecare dintre acestia si  
- crearea unui cadru de colaborare pentru asigurarea fluentei informatiei. 



 

Pregatirea rapoartelor de monitorizare poate fi facuta printr-o functie tehnica sau de secretariat. In 
continuare, diferitele organisme politice si tehnice responsabile trebuie ca periodic – de ex. de 2 ori pe an – 
sa isi ”treaca in agenda” activitatea de monitorizare. 
 
In cadrul monitorizarii trebuie implicate pe cat posibil persoanele interesate, care daca este  posibil, ar putea 
lua parte chiar in aplicarea cadrului de monitorizare. 
 
5.4.1.  Indicatori de caracterizare a oraşului 51   

 
I. Indicatori generali  
 
Indicator 

An „n” ... An „n+4” 
Sursa / document  Sursa / 

Organizaţia 
Suprafaţă totală (ha) 

   
Fişa localităţii / Anuarul 
Statistic Judeţean -  

Direcţia Judeţeană 
de Statistică 

Suprafaţă intravilană a 
municipiului / oraşului (ha) 

   
Fişa localităţii / Anuarul 
Statistic Judeţean  

Direcţia Judeţeană 
de Statistică 

Suprafaţă locuibilă (total mp) 
   

Fişa localităţii / Anuarul 
Statistic Judeţean -  

Direcţia Judeţeană 
de Statistică 

Populatia totala  
   

Fişa localităţii / Anuarul 
Statistic Judeţean  

Direcţia Judeţeană 
de Statistică 

Locuinţe terminate (furnizează 
un input privind gradul de 
investiţii noi – expansiune a 
localităţii)  

   

Fişa localităţii / Anuarul 
Statistic Judeţean -  

Direcţia Judeţeană 
de Statistică 

PIB  pe cap de locuitor 
   

Prelucrarea datelor din 
INS, Anuarul Statistic al 
României 

Direcţia Judeţeană 
de Statistică 

 
II. Indicatori privind infrastructura de transport,  accesibilitatea si trafic urban  
 

Drumuri publice Drumuri na ţionale Drumuri jude ţene 

An Total 
(km), din 

care : 

% 
modernizate 

Total 
(km), din 

care : 

% 
modernizate 

Total 
(km), din 

care : 

% 
modernizate 

Nr. 
pasageri 
transp 
aerian 

Aeroport 

An „n”        

...        
An 
„n+4”        

Aeroportul 
Baia Mare 

 
Indicator 

An „n” ... An „n+4” 
Sursa / document  Sursa / 

Organizaţia 
Km străzi orăşeneşti     Fişa localităţii  Direcţia Judeţeană 

de Statistică 

Km străzi orăşenesti 
modernizate 

   Fişa localităţii  Direcţia Judeţeană 
de Statistică 

Numărul mediu pasagerilor pe 
an – aeroportul cel mai 
apropriat  

   Rapoarte ale organizaţiei Regia autonomă 
Aeroportului x 

Numărul de curse zilnice – 
aeroportul cel mai apropriat  

   Rapoarte ale organizaţiei Regia autonomă 
Aeroportului x 

Numărul de maşini înregistrate  
   

Rapoarte ale organizaţiei Politia română – 
secţia judeţeană – 

                                                 
51 Prelucrare dupa Anexa 2/ “Indicatori de caracterizare a orasului” din documentul: “Strategia de Dezvoltare Durabila a 
Municipiului Baia  Mare” (2009)/ www.baiamarecity.ro .  



 

Indicator 
An „n” ... An „n+4” 

Sursa / document  Sursa / 
Organizaţia 
rutieră 

Numărul de accidente rutiere / 
an 

   

Rapoarte ale organizaţiei Politia română – 
secţia judeţeană – 
rutieră 

Numărul autobuzelor în 
inventar 

   Fişa localităţii Direcţia Judeţeană 
de Statistică 

Numărul de pasageri în 
autobuze pe zi    

Rapoarte ale organizaţiei  Regia Autonomă 
Transport Public 

Numărul curselor (autobuze) pe 
an    

Rapoarte ale organizaţiei  Regia Autonomă 
Transport Public 

Km parcurşi pe an (autobuze) 
   

Rapoarte ale organizaţiei  Regia Autonomă 
Transport Public 

 
Nota: Date detaliate privind transportul urban, inclusiv cel in comun şi, eventual, transportul pe aer, sunt 
furnizate, exclusiv, de către operatorii care gestionează serviciul. 
 
III.   Indicatori privind infrastructura comunicati onala  
 
Convorbiri telefonice (mii minute)* 

An 
În reţeaua 
proprie - 

interurbane 

În reţeaua 
proprie - 

locale 
Interna ţionale 

Fix - 
Mobil 

Fix - Fix 
Trafic de 

acces 
internet* 

Număr total de 
conexiuni - la 

sfârşitul 
anului/1000 de 

locuitori 
An „n”        
...        

An „n+4”        
* Accesul public prin dial-up şi ISDN - Sursa: Rapoarte organizationale/ furnizori servicii telefonie / internet. 
 
IV. Indicatori privind infrastructura de mediu si c alitatea mediului  
 
Indicator An „n” ... An 

„n+4” 
Sursa / document  Sursa / Organizaţia 

Hectare de spatii verzi / 1000 
de locuitori 
 

   Planul Local de Actiune 
pentru Mediu (PLAM)  

Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Judeţeană 
(APM) - Direcţia de 
gestionarea urbanistică 
din cadrul Primăriei 

Hectare zone protejate 
(teritoriul extravilan) 

   PLAM  APM - Direcţia de 
gestionarea urbanistică 
din cadrul Primăriei 

Reţea de distribuţie a apei 
potabile (km) 

   PLAM  APM - Direcţia de 
gestionarea urbanistică 
din cadrul Primăriei 

% populatia deservita cu retea 
de distributie a apei potabile  

   PLAM  APM - Direcţia de 
gestionarea urbanistică 
din cadrul Primăriei 

Rata de conectare a 
gospodăriilor (%) 

   PLAM  APM 

Capacitatea instalaţiilor de 
producere a apei potabile 
(mc/zi) 

   Planul Local de Actiune 
pentru Mediu (PLAM) – 
Rapoarte ale organizaţiei 

APM – Operatorul de 
distribuire a apei potabile 
din zona 

Cantitatea de apă potabilă 
distribuită consumatorilor-total 
(mii mc) 

   Fişa localităţii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică  

Cantitatea de apă potabilă    Fişa localităţii  Direcţia Judeţeană de 



 

Indicator An „n” ... An 
„n+4” 

Sursa / document  Sursa / Organizaţia 

distribuită consumatorilor-uz 
casnic (mii mc) 

Statistică  

Reţea de canalizare a apelor 
uzate (km)  
 

   Planul Local de Actiune 
pentru Mediu (PLAM) -   

APM  

% populatia deservita cu retea 
de canalizare/ sau 
Rata de locuinţe racordate (%) 

   Planul Local de Actiune 
pentru Mediu (PLAM) -   

APM  

Lungimea simplă a conductelor 
de distributie a gazelor naturale 
(km) 

   Fisa localităţii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică  

Gaze naturale distribuite total 
(mii mc) 

   Fisa localitatii  INS 

Gaze naturale distribuite – uz 
casnic ( mii mc) 

   Fisa localitatii  INS 

Numărul depozitelor de deşeuri 
ecologice  

   Planul de gestionare a 
Deşeurilor – Rapoarte 
ale organizaţiei 

APM - Operatorul 
economic de salubrizare 

Kg deşeuri culese / locuitor / an    Planul de gestionare a 
Deşeurilor – Rapoarte 
ale organizaţiei 

APM - Operatorul 
economic de salubrizare 

valori medii anuale înregistrate 
(µg/mc) 

   Planul Local de Actiune 
pentru Mediu (PLAM)  

APM 

valori medii anuale înregistrate 
(ppm, in zona poluatorului) 

      Planul Local de Actiune 
pentru Mediu (PLAM)  

APM 

 
Nota: Datele, inclusiv pe mai mulţi ani, se pot obţine din documentele programatice în domeniul mediului 
(Planul de Mediu şi Planul de gestionare a Deşeurilor) sau prin Agenţia Locală de Protecţia mediului, care 
monitorizează, anual, lunar şi zilnic calitatea factorilor de mediu . Pe de altă parte, operatorii economici 
specializaţi în furnizarea de servicii în domeniile relevante (distribuirea apei potabile, canalizarea, 
distribuirea gazelor naturale şi a energiei electrice, salubrizarea, etc) pot furniza date exacte privind 
consumul pentru uz casnic şi industrial şi să furnizeze informaţii calitative privind infrastructura de mediu 
existentă, în sectorul propriu de interes.  
   
V. Indicatori generali de dezvoltare a mediului de afaceri 
 
Indicator 

An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 
document  

Sursa / Organizaţia 

Numărul unităţilor active, pe 
domenii economice şi mărime: 

   Anuarul Statistic 
Judeţean  

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Cifra de afaceri a unităţilor 
active, pe domenii economice şi 
mărime 

   Anuarul Statistic 
Judeţean  

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Investiţii ale unităţilor active, pe 
domenii de activitate şi mărime  

   Anuarul Statistic 
Judeţean  

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numărul parcurilor industriale     Rapoarte ale 
organizaţiei  

Primăria – direcţia de 
urbanism 

Numărul întreprinderilor cu 
capital străin   

  Rapoarte ale 
organizaţiei  

Registrul comerţului 

 
Nota: Alte surse de informaţie privind mediul de afaceri sunt camerele de comerţ şi centrele de resurse şi 
consultanţă, care pot furniza informaţii calitative relevante; daca Anuarul Statistic nu conţine date privind 
unităţile active pe localităţi, se poate face o aproximaţie a acestora din Data Base Borg Design.. 



 

VI.  Indicatori privind turismul 
 

Indicator An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 

document 
Sursa / Organizaţia 

Total unităţi de cazare - nr    Anuarul Statistic 
Judeţean  

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Locuri în unităţi de cazare - nr     Anuarul Statistic 
Judeţean  

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Sosiri (mii)    Anuarul Statistic 
Judeţean  

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Înnoptări (mii)    Anuarul Statistic 
Judeţean  

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Indicii de utilizare netă a 
capacităţii de cazare turistică 

   Anuarul Statistic 
Judeţean  

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

 
VII. Indicatori privind ocuparea for ţei de munc ă 
 
Indicator 

An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 
document  

Sursa / Organizaţia 

Numărul şomerilor, 
din care: 

   Rapoarte ale 
organizaţiei 

Agenţia Judeţeană de 
Ocupare a Forţei de 
Muncă (AJOFM). 

Indemnizaţi (%)    Rapoarte ale 
organizaţiei 

Agenţia Judeţeană de 
Ocupare a Forţei de 
Muncă (AJOFM). 

Rata şomajului    Rapoarte ale 
organizaţiei 

Agenţia Judeţeană de 
Ocupare a Forţei de 
Muncă (AJOFM). 

Rata accidentelor de muncă    ‰    Rapoarte ale 
organizaţiei 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca (ITM) 

Numărul mediu de salariati, din 
care: 

   Fisa localităţii -  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

   În sectorul agriculturii    Fisa localităţii -  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

   În sectorul industriei    Fisa localităţii -  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

   În sectorul constructiilor    Fisa localităţii -  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

   În sectorul serviciilor*    Fisa localităţii -  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Ponderea salariaţilor din 
agricultura (%) 

   Calcule din fişa 
localităţii 

… 

Ponderea salariaţilor din 
industria (%) 

   Calcule din fişa 
localităţii 

… 

Ponderea salariaţilor din 
construcţii (%) 

   Calcule din fişa 
localităţii 

… 

Ponderea salariaţilor din servicii 
* (%) 

   Calcule din fişa 
localităţii 

… 

*Sectorul serviciilor nu este tratat ca şi sector unitar, ci pe sub-sectoare componente (ex.: Transport şi 
poştă, Activ. Financiare, bancare şi de asigurări, Administraţie publică, Învăţământ, Sănătate şi asistenţă 
socială, etc.) 
Calculul procentual s-a făcut scăzând 100 din procentele din agricultura, industria şi construcţii 
 
Nota: AJOFM poate să furnizeze date detaliate privind şomerii pe grupe de vârstă şi pregătire profesională, 
precum şi numărul şomerilor care au participat la cursuri de formare profesională, pe categorii de cursuri 
şi domenii de formare, pe străzi ale oraşului. Sectorul serviciilor nu este tratat ca şi sector unitar ci pe sub-



 

sectoarele componente (ex. Transport şi poştă, Activ. financiare, bancare şi de asigurări, Administraţie 
publică, Învăţământ, Sănătate şi asistenţă socială, etc.. 
Datorita faptului că Direcţiile de Statistică nu raportează mereu toate componentele serviciilor, în vederea 
realizării unei comparaţiei cu alte oraşe, este de preferat să se detalieze mereu ce include acest macro-
sector.  
O sursa alternativă / în plus pentru datele privind ocuparea forţei de muncă este Inspectoratul Teritorial al 
Muncii, care ţine în evidenţă persoanele angajate cu contract de muncă, precum şi organizaţiile care rezultă 
ca fiind angajatori ai forţei de muncă. ITM ţine şi evidenţă a posturilor vacante.   
 
VIII. Indicatori privind popula ţia şi caracteristicile sociale 
 
Indicator 

An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 
document  

Sursa / Organizaţia 

Populaţia cu vârsta cuprinsă 
între 0 şi 14 ani (nr persoane) 

    Primăria  

Populatia cu vârsta cuprinsă 
între 15 si 24 de ani (nr 
persoane) 

    Primăria 

Populaţia cu vârsta cuprinsă 
între 25 şi 59 de ani (nr 
persoane) 

    Primăria 

Populaţia cu vârsta cuprinsă 
între 15 şi 49 de ani (nr. pers.) 

    Primăria 

Populaţia în vârstă de muncă 15-
64 de ani (nr persoane) 

    Primăria 

Populaţia de peste 60 de ani 
(nr persoane) 

    Primăria 

Populaţia de peste 65 de ani 
(nr persoane) 

    
 

Primăria 

Schimbare de domiciliu (sold) 
(nr persoane) 

   Fişă localităţii  
 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Schimbare de reşedinţă (sold) 
(nr persoane) 

   Fişă localităţii  
 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Rata dependenţei demografice 
(%) 

   Populaţia 0-15 
ani + peste 65 
ani raportată la 
populaţia între 
15-64 ani 

 

Născuţi vii/1000 de locuitori    Fişă localităţii  
 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Decese/1000 de locuitori    Fişă localităţii  
 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Născuţi morţi la 1000 de născuţi 
(vii+morţi) 

   Fişă localităţii  
 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Decese la o vîrstă sub 1 an la 
1000 de născuţi vii 

   Fişă localităţii  
 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Sporul natural    Fişă localităţii  
 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numărul persoanelor asistate 
social, din care (ajutor de 
încălzire) 

   Rapoarte ale 
organizaţiei 

Direcţia/serviciul 
descentralizat de 
asistenţă socială a 
Primăriei  

Numarul creselor     Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numărul pensionarilor     Rapoarte ale 
organizaţiei  

Direcţia / serviciul 
descentralizat de 
asistenţă socială a 



 

Indicator 
An „n” ... An „n+4” 

Sursa / 
document  

Sursa / Organizaţia 

Primăriei 

Numarul centrelor sociale 
(capacitate/ locuri) 

    Primaria 

Numarul serviciilor sociale 
acreditate/ pe grupuri tinta 

   Rapoartele 
organizatiei 

Directia Judeteana de 
Munca si Protectie 
Sociala (DJMPS) 

Numarul de beneficiari/ grup 
tinta 

    Primaria 

Rata criminalitatii    Rapoarte ale 
organizaţiei  

Inspectoratul Judetean 
de Politie (IJP) 

Infracţiuni cercetate de poliţie    Rapoarte ale 
organizaţiei  

Inspectoratul Judetean 
de Politie (IJP) 

Rata infracţionalităţii    Rapoarte ale 
organizaţiei  

Inspectoratul Judetean 
de Politie (IJP) 

 
IX. Indicatori privind înv ăţământul, formarea profesional ă şi cercetarea 
 
Indicator 

An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 
document  

Sursa / Organizaţia 

Numarul unitatilor din 
invatamantul prescolar 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numărul copiilor din 
învatamantul prescolar  

   Rapoarte ale 
organizaţiei 

Inspectoratul Scolar 
Judetean  (ISJ MM) 

Rata abandonului in 
invatamantul prescolar (%) 

   Rapoarte ale 
organizaţiei 

Inspectoratul Scolar 
Judetean  (ISJ MM) 

Personalul didactic din 
invatamantul prescolar  (nr 
persoane) 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul unitatilor din 
invatamantul primar si gimnazial 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numărul elevilor din 
învatamantul primar si gimnazial  

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Rata abandonului in 
invatamantul primar si gimnazial 
(%) 

   Rapoarte ale 
organizaţiei 

Inspectoratul Scolar 
Judetean  (ISJ MM) 

Personalul didactic din 
invatamantul primar si gimnazial 
(nr persoane) 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul unitatilor din 
invatamantul liceal, din care: 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Licee    Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Şcoli profesionale şi de maiştrii 
(arte si meserii) 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Şcoli postliceale    Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul elevilor din 
invatamantul liceal, din care: 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Licee    Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 



 

Indicator 
An „n” ... An „n+4” 

Sursa / 
document  

Sursa / Organizaţia 

Şcoli profesionale şi de maiştrii 
(arte si meserii) 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Şcoli postliceale    Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Rata abandonului in 
invatamantul liceal (%), din 
care: 

   Rapoarte ale 
organizaţiei 

Inspectoratul Scolar 
Judetean  (ISJ MM) 

Licee    Rapoarte ale 
organizaţiei 

Inspectoratul Scolar 
Judetean  (ISJ MM) 

Şcoli profesionale şi de maiştrii 
(arte si meserii) 

   Rapoarte ale 
organizaţiei 

Inspectoratul Scolar 
Judetean  (ISJ MM) 

Şcoli postliceale    Rapoarte ale 
organizaţiei 

Inspectoratul Scolar 
Judetean  (ISJ MM) 

Personalul didactic din 
invatamantul liceal  
(nr persoane) 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul universitatilor    Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul studentilor inscrisi in 
unitati de invatamant universitar, 
din care:  
- în învăţământul tehnic  

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul facultăţiilor tehnice     Rapoarte ale 
organizaţiilor 

Universităţi 

Personalul didactic din 
invatamantul universitar  (nr 
persoane) 

   Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul centrelor de cercetare    Fisa localităţii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul furnizorilor de formare 
profesională a adulţilor 
(acreditaţi) 

   Registru 
furnizorilor de 
formare 
profesională 
acreditaţi de 
CNFPA  

CNFPA 

Numărul de programe de 
formare profesională autorizate  

   Registru 
furnizorilor de 
formare 
profesională 
acreditaţi de 
CNFPA  

CNFPA 

 
Nota: registrul furnizorilor de formare este accesibil la adresa www.cnfpa.ro, de unde datele pot fi extrase 
pe program sau pe judeţ. Adresele operatorilor sunt disponibile pe site, ceea ce permite selectarea firmelor 
pe baza localizării acestora în cadrul oraşului. 
 
X. Indicatori privind infrastructura şi personalul din cadrul serviciilor de s ănătate  
 
Indicator 

An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 
document  

Sursa / Organizaţia 

Numarul de spitale sector public    Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul de spitale sector privat    Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul de paturi in spitale 
sector public 

   Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 



 

Indicator 
An „n” ... An „n+4” 

Sursa / 
document  

Sursa / Organizaţia 

Numarul de paturi in spitale 
sector privat 

   Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul de farmacii sector 
public 

   Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul de farmacii sector 
privat 

   Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul mediciilor sector public    Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul mediciilor sector privat    Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Personal sanitar mediu (numarul 
de persoane) sector public 

   Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Personal sanitar mediu (numarul 
de persoane) sector privat 

   Fisa localitatii  Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Servicii de urgenta (da / nu)     Primăria 

 
XI. Indicatori privind cultura  
 

Indicator An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 

document 
Sursa / Organizaţia 

Numarul monumentelor istorice 
si culturale protejate 

   Fisa localitatii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul muzeelor    Fisa localitatii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numar cinematografe/ Sali 
spectacole 

    Primaria 

Nr de locuri: cinematogarfe/ sali 
spectacole 

    Primaria 

Numarul total al bibliotecilor, 
din care: 

   Fisa localitatii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Biblioteci publice    Fisa localitatii Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Cititori înscrişi      

 
XII. Indicatori privind sportul  
 

Indicator An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 

document 
Sursa / Organizaţia 

Suprafata spatiilor sportive 
amenajate (ha), din care 

   Raportul 
organizatiei 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Terenuri descoperite    Raportul 
organizatiei 

Direcţia Judeţeană de 
Sport (DJS) 

Sali de sport    Raportul 
organizatiei 

Direcţia Judeţeană de 
Sport (DJS) 

Numarul cluburilor sportive    Raportul 
organizatiei 

Direcţia Judeţeană de 
Sport (DJS) 

Numarul sportivilor legitimati    Raportul 
organizatiei 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

Numarul profesorilor si 
antrenorilor 

   Raportul 
organizatiei 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică 

 
 
 



 

XIII. Indicatori privind implicarea comunitara  
 

Indicator An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 

document 
Sursa / Organizaţia 

Numarul organizatiilor 
neguvernamentale / pe domenii 

   Raportul 
Organizatiei 

Judecatoria Baia Mare 

Numarul membrilor 
organizatiilor 

    Primaria 

Numarul voluntarilor 
organizatiei 

    Primarie 

Numarul de dezbateri publice 
organizate de Primarie  

    Primaria 

 
XIV. Indicatori privind resursele financiare ale lo calitatii  
  

Indicator An „n” ... An „n+4” 
Sursa / 

document 
Sursa / Organizaţia 

Valoarea totala a veniturilor 
bugetului local, din care 

   Raportul 
Organizatiei 

Judecatoria Baia Mare 

Fiscale/ impozite     Primaria 
Nefiscale/ vanzari, bunuri si 

servicii 
    Primaria 

Capital – finantari atrase     Primaria 
Imprumuturi     Primaria 

Valoarea totala a cheltuielilor, 
din care: 

    Primaria 

Personal – intretinere (inclusiv 
sistemele sociale)  

    Primaria 

Utilitati/ Servicii publice     Primaria 
Investitii – proiecte dezvoltare     Primaria 

Rambursari credite     Primaria 
 
 

5.4.2. Indicatori de Dezvoltare Durabila52 (ISD-Romania-2008)  

 
Este un instrument transparent de monitorizare si evaluare a durabilitatii unei societati, integrand cele mai 
importante aspecte ale calitatii vietii si a competivitatii ecologice.  
A fost aplicat la nivel national si regional, existand posibilitatea de adaptare si aplicare la nivel local.  
Indexul Societatii Durabile este alcatuit din 22 de indicatori grupati in 5 categorii:  
 

1. Speranta de Viata 
Reflecta numarul de ani pe care un nou nascut este 
asteptat sa-i traiasca (valoare medie atat pentru nou 
nascuti de sex masculin sau feminin) 

2. Rata Saraciei 

Reflecta numarul de oameni care traiesc sub limita de 
saracie ca procentaj din populatia totala. Consumul 
acestora/ cap de adult este mai mic decat limita de 
saracie (calculata ca si % din venitul national mediu 
anual). 

3. Apa Potabila Suficienta 
Numar de localitati (consumatori) conectate la la un 
sistem de alimentare cu apa potabila (% din numarul 
total). 

I. Dezvoltare 
Personala  

4. Servicii de Salubritate 
Corespunzatoare 

Populatia conectata la un sitem de canalizare din 
populatia totala (%).  

                                                 
52 Sursa: www.romaniadurabila.net  



 

5. Oportunitati de Educatie Rata bruta de cuprindere in sistemul educational 
primar, secundar si tertiar(%). 

6. Egalitatea intre Sexe 

Reflecta egalitatea de sanse a barbatilor, femeilor, 
baietilor si fetelor in societate in functie de speranta de 
viata la nastere, oportunitati de educatie si distributia 
veniturilor.  

7. Calitatea Aerului Cu privire la concentratia de SO2 si NO2 

8. Calitatea Apelor de 
Suprafata 

Monitorizata unor parametri: biologici, 
hidromorfologici, fizico – chimici, agenti principali de 
poluare si agenti de poluare evacuati in cantitati 
importante, pe bazaa 5 clase de calitate. 

II.  Un Mediu Sanatos 

9. Calitatea Solului Calitatea zonelor de sol utilizate dupa 5 clase de 
calitate/ fertilitate. 

10. Buna Guvernare 
Reflecta valorile a 6 indicatori: libertate de exprimare si 
raspundere, stabilitate politica si absenta violentei, 
statul de drept, si controlul coruptiei.    

11. Populatia Ocupata Somajul ca procentaj din totalul fortei de munca. 

12. Cresterea Populatiei Cresterea medie anuala a populatie pe un interval de 6 
ani . 

13. Distributia Veniturilor Raportul dintre veniturile celor mai bogati 10% si a 
celor mai saraci 10% din totalul populatiei. 

III.  O Societate 
Echilibrata 

14. Datoria Publica Nivelul datoriei publice (sau datoria straina) ca 
procentaj din Produsul Intern Brut. 

15. Reciclarea Deseurilor Cantitatea de deseuri solide reciclate ca % din 
cantitatea totala de deseuri solide. 

16. Utilizarea Resurselor 
Regenerabile de Apa 

Prelevari de apa ca % din totalul resurselor teoretice de 
apa. 

IV.  Utilizarea Durabila 
a Resurselor 

17. Consumul de Energie din 
Surse Regenerabile 

Consumul de energie dindin surse regenerabile ca 
procentaj din consumul total de energie 

18. Starea Padurilor 

Modificarea suprafetelor impadurite ale unei (localitate) 
ca % din intreaga suprafata impadurita a unei unitati 
administrative de rang superior(judet) intr-o perioada 
multianuala (10 – 20 ani). 

19. Conservarea 
Biodiversitatii 

Suprafata totala a zonelor protejate ca % din suprafata 
totala a unei regiuni. 

20. Emisiile de Gaz cu Efect 
de Sera 

Emisii de CO2 pe cap de locuitor 

21. Amprenta Ecologica 

Amprenta ecologica in hectare (toate suprafetele de 
pamant cultivate necesare pentru producerea de 
produse si servicii inclusivnecesare infrastructurii sau  
neutralizarii deseurilor)  pe cap de locuitor. 

V. O Lume Durabila 

22. Cooperare Internationala 

Participarea sau desfasurarea de activitati in 
conformitate cu 16 tratate si acorduri internationale cu 
privire la drepturile omului, ale naturii si protectiei 
mediului.   

 

A1. Produsul Intern Brut PIB-ul local din judet exprimat la momentul actual in 
ilioane RON preturi curente 

A.2. Cercetare si Dezvoltare Cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare ca % din PIB 
A.3. Infrastructura de 
Transport 

Infrstructura de drumuri si cai ferate (densitate-km 
infrastructura/ 100 km2) 

Indicatori aditionali 

A.4. Agricultura Ecologica Suprafata de teren agricol cultivata in sistem ecologic 

 
Fiecărui indicator i se calculeză un scor (de la 0 la 10) 
Scorul general este rezultatul mediei celor 22 de indicatori 
 
Exemplu: Indicator 1. Viaţasănătoasă 



 

Descriere:    durata preconizatăde viaţăla naştere exprimatăîn ani sănătoşi  
Formula:    F(x) = (X-20)/60*10 
Valoarea cuprinsa între:  20 ≤ x ≤ 80 
 
Scorul pentru România:  

Anul  Valoare(x) Formula Scorul 

2002 63,1 (63,1-20)/60x10 7,2 

 
Pe baza acestor valori a fost elaborate un grafic „radar” si analiza comparativa la nivel national/ UE, 
prezentate mai jos: 

              
Iar  la nivel regional (Regiunea de Nord Vest), datele sunt prezentate in tabelul urmator: 
 

Priorităţi 

Media 

celor 8 

regiuni 

Nord - 

Est 

Sud - 

Est 
Sud 

Sud - 

Vest  
Vest 

Nord - 

Vest 
Centru 

Bucur

esti - 

Ilfov 

1 Speranţa de Viaţă  8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6 8,7 9,0 

2 Rata Sărăciei  4,6 2,0 3,4 3,4 2,4 7,2 5,8 4,6 8,2 

3 
Apă Potabilă 

Suficientă 6,1 5,5 8,0 5,6 4,1 6,6 7,4 6,3 4,9 

4 

Servicii de 

Salubritate 

Corespunzătoare  6,3 5,3 6,2 4,6 5,0 7,0 6,0 6,7 9,3 

5 
Oportunităţi de 

Educaţie  7,6 7,7 7,0 6,7 7,5 7,9 7,8 7,6 8,6 

6 
Egalitatea între 

Sexe  7,5  ---  7,3 7,2 7,5 7,6 7,5 7,5 8,1 

7 Calitatea Aerului  7,8 9,8 8,3 6,0 3,0 8,0 9,7 8,3 9,4 

8 
Calitatea Apelor 

de Suprafaţă  7,0 7,5  ---  6,8 6,0 8,1 6,7 8,4 5,6 

9 Calitatea Solului  5,7 5,4 6,2 6,2 6,1 5,4 4,7 4,5 7,3 

10 Buna Guvernare 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

11 Populaţia Ocupată  4,9 5,5 4,1 3,9 4,9 5,3 5,5 4,1 6,2 

12 
Creşterea 

Populaţiei 8,9 8,4 8,6 8,9 8,9 9,4 8,9 9,0 8,7 

13 
Distribuţia 

Veniturilor  7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

14 Datoria Publică  8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

15 
Reciclarea 

Deşeurilor  2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 



 

16 

Utilizarea Resurselor 

Regenerabile de 

Apă  9,4 9,6 8,4 9,1 9,5 9,3 9,9 9,7 --- 

17 

Consumul de 

Energie din Surse 

Regenerabile  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

18 Starea Pădurilor  6,1 5,3 5,3 4,6 4,1 7,6 5,0 10,0 6,6 

19 
Conservarea 

Biodiversităţii  3,1 1,6 10,0 2,0 4,8 0,7 3,6 1,1 1,0 

20 
Emisiile de Gaze cu 

Efect de Sera  5,9 8,1 6,7 6,6 0,4 3,5 8,3 5,8 7,8 

21 
Amprenta 

Ecologică  5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

22 
Cooperarea 

Internaţională  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 
Corelarea dintre Index DD si indicatorii de caracterizare a starii comunitatii poate asigura cadrul de 
monitorizare si evaluare a dezvoltarii locale, conditie necesara atat in procesul de planificare  cat si, in mod 
special, ca promotor al unui proces decizional comunitar eficient utilizand date si argumente obiective vs 
dispute si declaratii emotionale, subiective.      
 
5.5. Cresterea capacitatii locale 
 
In functie de alegerea modelului de cadru organizational si de capacitatea organizatiilor implicate este posibil 
sa fie necesare masuri de crestere a capacitatii administrative locale de revizuire si aplicare a planurilor 
locale de dezvoltare. Pentru a putea aplica principiul “bulgarelui de zapada”, pot fi necesare aplicarea unor 
masuri de instruire, asistenta, mentorat, avand ca scop crestere capacitatii locale de management a 
dezvoltarii. In mod specific, aceste masuri pot sa vizeze urmatoarele subdomenii: 
- Managementul elaborarii proiectelor (identificarea proiectului, planificare, implementare, evaluare); 
- Managementul proiectelor (initiere, planificare, implementare, monitorizare si evaluare, supervizare post 

implementare);  
- Management financiar (sisteme si proceduri de contabilitate administrative si a proiectelor, venituri - 

cheltuieli, fundamentarea financiara a planuri de investitii, analiza cost - beneficii raportare); 
- Metode participative de planificare a dezvoltarii, dezvoltare comunitara; 
- Metode si abilitati de comunicare, facilitare comunitara; 
- Utilizarea tehnologiei informatiei si a sistemelor informatizate (programe specializate in domeniul 

managementului de proiect). 
 
In cadrul contractului, echipa de asistenta a pregatit si sustinut trei seminarii de instruire in tematicile: a) 
Termeni de referinta ai procesului de planificare; b) Analiza factorilor interesati (stakeholders analysis); c) 
Metodologii participative de planificare a dezvoltari durabile. Suporturile de curs (prezentari ppt) sunt 
anexate prezentului document in format electronic. 
 
5.6. Concluzii 
 
Procesul de planificare a dezvoltarii locale la nivelul orasului Baia Sprie a fost  initiat ca etapa de pionerat in 
anul 2003 (proiect SIA) avand ca scop atenuarea impacturile inchiderii minelor din localitate. 
 
Aceasta etapa de planificare a avut un triplu scop: 
- Marcarea trecerii la o noua etapa in evolutia post-industriala a orasului: de la atenuarea impacturilor la 

regenerarea locala. 



 

- Trecerea de la un concept de dezvoltare sectorial axat pe vechea identitate socio – economica miniera, la 
un concept integrat de dezvoltare durabila locala facilitand orientarea proiectelor locale inspre noile si 
impresionantele surse de finantare comunitare (UE). 

- De evaluare si intarire a capacitatii locale de planificare;  sustinerea “imputernicir” (“empowerment”) 
comunitatii. Prezentam mai jos diferentierile importante intre planificarea traditionala de cea  bazata pe 
“empowerment”:  

 
Metode de planificare centralizate 

bazate pe expertiza 
Metode de planificare participative 

bazate pe cresterea capacitatii locale 
aplicarea unui plan de acţiuni, a unor idei şi 
soluţii definite o dată pentru totdeauna 

dezvoltarea unor sisteme flexibile care 
să permită îmbunătăţirea continuă a 
gestionării chestiunilor publice  

concepţia conform căreia statul este singurul 
responsabil de dezvoltare 

responsabilizarea întregii societăţi cu 
privire la dezvoltare 

procesele centralizate şi rigide de luarea 
deciziilor 

împărt ăşirea experienţelor, a bunelor 
practici şi a soluţiilor de succes 

concepţia axată doar pe acţiunile ce trebuie 
întreprinse 

o viziune orientată spre rezultate şi 
impactul măsurilor luate 

planificarea sectorială planificarea de tip integrat 
 
In virtutatea acestor teme predefinite ale achipei de asistenta tehnica sugeram beneficiarului: 
 
Dezvoltarea cadrului de cooperare local si extern, dezvoltarea capitalului social al localitatii, pentru 
facilitarea accesului la resurse;  
 
Realism in stabilirea etapei de planificare (1997 – 2013) -  este doar o etapa de pregatire a dezvoltarii locale 
(de regenerare locala) situata intre cea de “atenuare a impactului” unui eveniment istoric major din viata 
comunitatii (inchiderea minelor) si etapa propriu-zisa de dezvoltare. Din acest motiv, perioada de elaborare 
si implementare a unor proiecte din Planul de Actiuni va depasi perioada luata in calcul si vor continua 
inspre orizontul viziunii si obiectivului general al dezvoltarii (2020).  
 
Accesul la resursele financiare este un efect nu o cauza a dezvoltarii capacitatii comunitatii. De aceasta 
“provocare” locala va depinde daca etapa viitoare de planificare regionala (2014 – 2020) va ramane tot o 
etapa de regeneare sau una reala de dezvoltare. 
 
Pentru dezvoltarea capacitatii locale este necesara promovarea in cadrul intregii comunitati a unei noi 
atitudini pentru  “leadership”-ul formal si informal autohton, care sa inlocuiasca instrumentele perimate de 
conducere “comanda si control” cu “facilitare, motivare, imputernicire”. 
 
O ultima remarca, in conditiile evenimentelor globalizate pe care le traim, abordarea sistemica a planificarii 
dezvoltarii, analiza relatiilor dintre comunitate si exteriorul ei, trecerea prin filtrul local decizional a “unitatii 
si diversitatii” situatiilor ce vor aparea este o sarcina constanta, asumata apriori de catre persoanele alese de 
catre comunitate sa o reprezinte. Cu cat analiza si decizia va fi mai participativa cu atat sansele luarii celei 
mai bune decizii sunt mai mari.  
 
 
 


