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Cuvânt înainte

Stimaţi cetăţeni,
Am fost conștient încă de la început și sunt conștient și
astăzi că administrația publică are obligația să gândească și să
propună comunității proiecte de dezvoltare pe termen scurt,
mediu și lung, care să respecte principiile unei dezvoltări
durabile ținând cont de resursele aflate la dispoziția acesteia.
Proiectele care au fost implementate, cele care sunt în
implementare, precum și cele viitoare au menirea de a
îmbunătăți viața dumneavoastră și de a oferi o perspectivă
favorabilă dezvoltării economico - sociale și culturale a
localității noastre.

Pe lângă proiectele prioritare pentru perioada 2014 - 2020, administrația locală,
conștientizează importanța dezvoltării economice, sociale și culturale a comunei Ardusat,
sprijinind în acest sens inițiative economice, sociale și culturale. Atragerea investitorilor, care
prin capitalul financiar investit, crează noi locuri de muncă, devine din acest moment
prioritatea agendei de lucru a administrației locale.
Strategia este un document care structurează liniile directoare strategice ale dezvoltării
comunei Ardusat pe o perioadă de 7 ani, potrivit problemelor identificate, a potențialului local
activ și pasiv, cât și a oportunităților de dezvoltare în viitorul apropiat.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Ardusat va ține cont de toate aceste
deziderate dar ea trebuie să fie implementată, urmărită și revizuită în conformitate cu
obiectivele fiecărei etape parcurse.

9
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Strategia își propune îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea bunăstării atât
pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare.
Sper ca fiecare cetățean să-și facă o imagine clară asupra direcțiilor de dezvoltare a
comunei Ardusat și să participe activ la aducerea acestei zone în rândul comunelor prospere.
Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și îmi doresc să ne bucurăm în continuare de
fiecare proiect realizat. Sper ca locuitorii comunei Ardusat să nu rămână impasibili și să
contribuie constant la procesul de dezvoltare al comunei noastre, astfel să ne putem îndeplini
gândurile și aspirațiile.
Cu respect,
Primarul Comunei Ardusat, Județul Maramureș
Ciprian RUS
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi
lung şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi
măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente.
Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi finalizând cerinţele
actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de
dezvoltare.
Strategia de dezvoltare a comunei Ardusat este un document de planificare strategică
pentru perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi
reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei Ardusat cu rol în
orientarea dezvoltării economico - sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune
ale Uniunii Europene.
Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei
Ardusat şi se încadrează în documentele programatice naţionale.
Scopul acestei strategii este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de
noi locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea
infrastructurii, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii
şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri.
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Se doreşte ca localitatea Ardusat să devină o comună animată, curată, cu o
infrastructură modernă, cu activităţi educaţional – culturale intense, o activitate economică
ascendentă şi cu deschidere spre dezvoltarea agroturismului şi a zonelor de agrement.
Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale
corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a comunei în deplin
acord cu voinţa cetăţenilor.
Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare
dobândite la nivel local, regional şi naţional pentru a implementa toate măsurile şi proiectele
propuse în cadrul prezentei strategii, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni
realitate.
Se doreşte crearea prin procese de reinventare şi reconectare a unei comune noi,
vibrantă, în care comunitatea va beneficia de un nou mod de a trăi ca urmare a măsurilor luate
pentru acoperirea nevoilor populaţiei şi calităţii mediului.
Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare,
consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut.
Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la
transformarea comunei Ardusat într-o comunitate modernă, europeană, dinamică şi prosperă.
Este de datoria celor implicaţi să fie ferm angajaţi în asigurarea eficienţei fiecărui
instrument procedural de implementare, urmărind îmbunătăţirea continuă a activităţii şi
evaluând permanent stadiul atins, pentru a avea posibilitatea eliminării în timp util a
deficienţelor apărute.

12
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Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum
şi de activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi
parteneriatele dezvoltate la nivel local. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către
susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei.
Scopul proiectului este de a urmări:
• reconsiderarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a localităţii, în concordanţă cu
obiectivele de dezvoltare ale judeţului şi ţinând cont de noile condiţii socio - economice şi
priorităţi înscrise pe agenda publică;
• o mai bună planificare, gestionare şi direcţionare a resurselor existente de către
administraţia publică locală;
• crearea condiţiilor necesare identificării şi accesării de noi surse de finanţare care să
susţină atingerea obiectivelor de dezvoltare stabilite;
• creşterea predictibilităţii acţiunilor administraţiei comunei pe termen mediu şi lung şi
susţinerea acestora din punct de vedere financiar prin bugetarea multianuală bazată pe
programe, toate acestea contribuind, în final, la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor comunei
Ardusat, în condiţiile unei dezvoltări socio - economice durabile.
Obiectivele strategiei sunt:
◙ Dezvoltarea infrastructurii: modernizarea străzilor principale și secundare,
extinderea rețelei de canalizare și a rețelei de apă potabilă, modernizarea rețelei de iluminat
public, amenajarea trotuarelor, șanțurilor, rigolelor și podețelor, amenajarea de platforme
pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
◙ Dezvoltarea mediului educațional și cultural: modernizarea bazei materiale din
unitățile de învățământ, amenajarea unei săli de sport, construirea unei grădinițe cu program
normal, construirea unui cămin cultural;
13
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◙ Dezvoltarea agriculturii prin înființarea sistemului de irigații, construirea unei piețe
agroalimentare și a unui depozit pentru fructe și legume;
◙ Dezvoltarea infrastructurii sociale prin înființarea unui centru pentru îngrijirea
persoanelor vârstnice și a unui centru de zi pentru copii;
◙ Dezvoltarea mediului economic prin susținerea unor campanii de îndrumare a
micilor întreprinzători în vederea obținerii finanțării pentru proiecte finanțate prin fonduri
europene.
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CAPITOLUL II
CONTEXT DE DEZVOLTARE
2.1 Contextul european
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene
într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat
al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială
şi teritorială.
Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”:
► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente
conduc la creşterea productivităţii);
► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate conduce la furnizarea
de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea
patrimoniului rural), care pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin
extensivizarea agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale;
► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin
deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă
la nivel local, prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea
veniturilor agricultorilor, în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga
Europă.
15
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1900;

Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri:
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în

-20% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
-creşterea cu 20% a eficienţei energetice;
● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 40%;
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane.
Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte
iniţiative:
1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor - cadru şi accesul la finanţările
pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor
inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;
2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi
facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii;
3. „O agendă digitală pentru Europa”- accelerarea dezvoltării serviciilor de internet
de mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor
şi întreprinderilor;
4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” - decuplarea
creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu emisii
16
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scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, modernizarea
sectorului transporturilor şi promovarea eficienţei energetice;
5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea mediului de
afaceri, în special pentru IMM -uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi
durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;
6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - modernizarea pieţei
muncii şi acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot
parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune
corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea
profesională;
7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii sociale şi
teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă să fie distribuite
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde
posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.
Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul propunerilor de
regulamente pentru perioada 2014 - 2020:
1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi
comunicării;
3. creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
4. sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate
sectoarele;
5. promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor;
6. protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
17
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8. promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continuă;
10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică;
Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”,
PAC-ul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, formată din doi
piloni: ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor şi un instrument de sprijin dedicat
obiectivelor comunitare.
Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1.
Producţia alimentară viabilă) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două
sunt legate mai ales de dezvoltarea rurală – (Obiectivul 2. Managementul durabil al
resurselor naturale şi Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul
măsurilor nu se face o diferenţiere clară între cele două domenii (agricultură şi dezvoltare
rurală). Obiectivul propus este generarea unei creşteri durabile, inteligente şi favorabile
incluziunii pentru Europa rurală.
În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie
sustenabilă de alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen
lung a cetăţenilor europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente
la nivel mondial.
De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă cetăţenilor
europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în mod sustenabil, cu respectarea
cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea
plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa comunităţilor rurale agricole viabile,
care creează locuri de muncă la nivel local şi generează numeroase beneficii economice,
sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele mici, deoarece
18
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în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la atractivitatea şi
identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar avea consecinţe în
privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale caracteristice, ducând
totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori.
Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel
teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective:
1. amenajarea policentrică a teritoriului;
2. o nouă relaţie urban-rural;
3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere;
4. administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regională,
transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă.
Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială
asupra coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective:
- diversitatea teritorială ca valoare;
- coordonarea politicilor pentru zone vaste;
- promovarea oraşelor competitive;
- abordarea excluziunii sociale;
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie;
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate;
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă;
- cooperare: depăşirea factorului divizare.
Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines)
indică faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi:
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- îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor, prin
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi
protejarea mediului înconjurător;
- încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare - inovare, inclusiv a noilor instrumente
TIC;
- crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane
în procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii
lucrătorilor, a firmelor şi investiţiile în capitalul uman.
Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se adresează zonelor
urbane pot lua diferite forme:
- acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin
îmbunătăţirea competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, dezvoltarea
serviciilor, aceasta conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din U.E.;
- acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin revitalizarea
cartierelor în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia sit -urilor
brownfield, protejarea şi valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural;
- promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene, prin
crearea unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar. Dezvoltarea acestei reţele
presupune măsuri care să le lege fizic (infrastructură, tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman
(promovarea cooperării etc.). O atenţie deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban.
În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai
atractiv pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de Dezvoltare
Urbană pe termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor sus-menţionate şi
asigură limitarea impactului negativ al acestora asupra mediului înconjurător.
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Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor –COM
(2006) – 385/13.07.2006 propune o întărire a dimensiunii urbane a politicilor U.E. şi
concentrare a resurselor investite de Comisie în stimularea creşterii economice şi a ocupării
în mediul urban, oferind 50 de recomandări concrete pentru actorii implicaţi în dezvoltarea
urbană, grupate în următoarele priorităţi:
- creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, serviciile, calitatea
mediului înconjurător şi cultura;
- promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor cu
mediul rural şi zonele periurbane;
- stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea inovării,
antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM;
- creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o parte, şi
grupuri sociale, pe de altă parte;
- combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă;
- îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor interesaţi în
procesul decizional şi prin eficienţa planificării;
- promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici;
- maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate mediului urban.
În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămân
discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural,
zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe
fondul stării proaste a infrastructurii de transport.
Organizaţia Mondială a Turismului încurajează implementarea Codului global de
etică pentru turism, cu scopul de a asigura ţările membre, destinaţiile turistice, precum şi
afacerile din turism să-şi maximizeze efectele economice, sociale şi culturale pozitive,
totodată minimizând impacturile negative sociale şi de mediu.
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Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi adoptate de
statele membre, de companiile de turism, precum şi de diferite instituţii, comunităţi
interesate direct sau indirect în turism, după cum urmează:
1. contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi;
2. turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă;
3. turismul, factor al dezvoltării durabile;
4. turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei;
5. turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă;
6. obligaţiile participanţilor la actul de turism;
7. dreptul la turism;
8. libertatea mişcărilor turistice;
9. drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului;
10. implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism.
În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea dintre
participanţii publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor internaţionale,
printre care şi OMT, apoi ai organizaţiilor neguvernamentale cu competenţe în dezvoltarea şi
promovarea turismului, protecţiei drepturilor omului, mediului înconjurător și a sănătăţii, cu
respectarea principiilor dreptului internaţional.
Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor
membre în dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, utilizarea unor
instrumente adresate problemelor calităţii şi satisfacţiei consumatorilor, pregătirea şi
implementarea programelor referitoare la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, în
dezvoltarea resurselor umane şi în conducere, dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile
publice, reproiectarea proceselor în sectorul public, produse noi etc.
Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului şi al Călătoriilor, care
asigură funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint for new
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tourism, document care promovează turismul şi călătoriile ca un parteneriat pentru integrarea
eforturilor publice şi private, având ca și rezultat întâmpinarea nevoilor economiilor,
autorităţilor şi comunităţilor locale, ale căror afaceri se bazează pe recunoaşterea turismului şi
călătoriilor ca o prioritate de vârf de către guverne, afaceri care echilibrează economiile
cu oamenii, cultura şi mediul, preocuparea comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen
lung.
Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt următoarele:
- planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local;
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea generatoare de
inflaţie, garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate corporativă mai atractivă;
- asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi informaţii
de calitate - ducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în promovare şi
marketing, ocupare şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică regională/locală;
dezvoltarea capitalului uman cerut de sectorul T&C (Turism şi Călătorii).
Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi prin
apropierea autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru nevoile
viitoare. O reţea online şi uşor accesibilă de monitorizare a pieţei poate relaţiona informaţii de
încredere despre piaţă cu datele despre ocupare; liberalizarea comerţului, transporturilor,
comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa călătoriilor şi investiţiilor; edificarea încrederii
consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi securitate; promovarea diversificării
produselor ce extind cererea; planificarea expansiunii turismului durabil în acord cu
caracterul culturilor; investiţii în progrese tehnologice pentru facilitarea dezvoltării T&C
sigure şi eficiente, precum sisteme de navigaţie cu sateliţi.
O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism),
exploatarea şi suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, dezvoltând o
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gamă de produse de calitate dar, totodată, asigură ca fluxurile turistice să respecte patrimoniul
natural şi construit, ca şi interesele locale.
Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele:
- extinderea pieţelor în timp ce promovează protecţia resurselor naturale, a
patrimoniului local şi a stilurilor de viaţă;
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, promovarea
firmelor mai mici, creşterea conştiinţei de mediu, contribuţia într-o manieră proprie la
reducerea distanţei dintre bogaţi şi săraci;
- o prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare a produselor care
reduc sezonalitatea şi cresc veniturile;
- îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului preţ - calitate
crescând opţiunile consumatorilor;
- convenirea asupra standardelor de calitate şi implementarea lor la toate nivelele şi în
toate domeniile, inclusiv în formarea personalului;
- transferul abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în cerc
larg şi în mod eficient;
- măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii a sectorului
pentru a fundamenta deciziile strategice în afaceri;
- comunicare efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi local.
Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se conturează şi
o serie de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre acestea putând fi reţinute:
- cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri regionale,
transporturi, resurse umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală;
- parteneriate public- privat pentru pregătirea în comun a unor master-planuri durabile
pentru destinaţii sau regiuni de vacanță întregi, sarcină prea pretenţioasă pentru o singură
companie sau autoritate de stat;
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- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participarea şi beneficiile
continue ale interesaţilor;
- restructurarea administraţiilor naţionale pentru turism ca parteneriate public - privat;
evitarea pericolelor dezvoltării excesive, neplanificate şi constituirea obiectivelor politicii de
mediu;
- dezvoltarea resurselor umane şi instalarea efectivă a abilităţilor prin planificare şi
legislaţie care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte cerinţe;
- colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi formarea
politicilor;
- muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul privat
cu acţiuni din partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele, eforturilor care se
întăresc reciproc.
Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea
eforturilor U.E. asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri economice mai puternice şi
mai durabile şi crearea mai multor locuri de muncă de calitate.
În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, denumit O
politică înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic pentru turismul
european (A renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European
Tourism. — COM (2006) 134 final / 17.03.2006), în care s-a anunţat elaborarea unui
document, Agenda 21 Europeană pentru turism.
Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil,
aceeaşi instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un turism european
durabil şi competitiv (Agenda for a sustainable and competitive European tourism. - COM
(2007) 621 final / 19.10.2007), în care s-au formulat obiectivele pentru asigurarea durabilităţii
turismului european şi provocările legate de atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune,
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principiile pentru realizarea unui turism competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a
celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei Europene etc.
Principiile stabilite sunt:
- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impacturilor turismului pe
parcursul planificării dezvoltării lui;
- planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor viitoare,
durabilitatea dezvoltării;
- viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile comunităţilor
gazdă şi destinaţiilor;
- implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor;
- utilizarea celor mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor referitoare
la tendinţele, impacturile, abilităţile necesare turismului în toată Europa;
- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor efecte
nedorite prin evaluare preliminară;
- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile trebuie să
reflecte costurile reale a consumului şi producţiei;
- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a
locurilor, destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea;
- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori de
durabilitate şi intervenţie în caz de neconformare.
Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului U.E., Comisia stabilind
rolul propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii acţiunilor acestora
pentru dezvoltarea turismului.
Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în alte
domenii politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. Documentul
stipulează patru aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul turismului:
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1. mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniu;
2. promovarea destinaţiilor de excelenţă;
3. mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.;
4. aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile Comisiei
Europene.
Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea
Comisiei Europene pentru Călătorii – C.E.C. (European Travel Commission), o organizaţie
internaţională în responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca și destinaţie turistică pe
pieţele extraeuropene (America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea sectorului turistic pentru
toate ţările europene prin cooperarea în domeniul diseminării bunelor practici, a cercetării de
piaţă şi promovării turistice. Principalele obiective ale C.E.C. sunt promovarea Europei ca o
destinaţie turistică atractivă, sprijinirea ONT -urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi
încurajarea colaborărilor pe multiple planuri, dotarea partenerilor din industrie şi alte domenii
interesate cu materiale informative şi statistici uşor accesibile despre turismul receptor din
Europa.
Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), elaborează
studii şi publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - factor de coeziune
între regiunile europene - Sustainable Tourism as a Factor Among European Regions. CoR
Studies e-6/2006, Brussels), care cuprind o serie de recomandări privind formularea politicilor
de turism la diferite nivele teritoriale pe baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate.
Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei” este menită să valorifice şi să promoveze
diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor comune, în vederea
dezvoltării unei identităţi europene comune. Beneficiile directe ale statutului de capitală
europeană sunt investiţiile semnificative în infrastructura urbană, regenerare, reabilitarea
patrimoniului construit şi atragerea unui număr semnificativ de turişti, toate cu efecte pe
termen lung.
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În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de
parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de
transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 40 de
iniţiative concrete privind infrastructura şi serviciile de transport de implementat în următorul
deceniu. Iniţiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în anul 2050:
- eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe;
- reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim;
- trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de
distanţă medie de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval.
- reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport.
Se poate observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor de dezvoltare a
infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția mediului. Această abordare
este probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de transporturi foarte bine dezvoltată,
însă este posibil să nu fie potrivită pentru țări cu o infrastructură în general slabă, precum
România.
În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru
Dezvoltarea Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi
implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr.
884/2004/EC.
Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie
promptă din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa
(2000/60/EC), a legislaţiei de management al riscului de inundare (12.07.2004
/COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în ceea ce priveşte politica viitoare de
gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi directive - Directiva
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2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii.
2015:

Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în

- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi
zonele litorale (până în 2011);
- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma
desfăşurării activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate
de apariţie a inundaţiilor;
- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru
locaţiile considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de
inundare şi a posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015).
Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a
Uniunii Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a
comunităţii. Implementarea politicii de coeziune este realizată prin intermediul a trei
obiective:
- convergenţă;
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă;
- cooperarea teritorială europeană. Aceasta din urmă vizează consolidarea cooperării
transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării
transnaţionale prin acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată conform
priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi consolidarea cooperării interregionale şi a
schimbului de experienţă.
Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească eficacitatea
politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi
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prevenirii riscurilor şi să contribuie la modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii
Europei.
Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei
este să îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie la
coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni
comune în domenii de importanţă strategică.
Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important
în ceea ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete
legate de îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct
asupra dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi
declarativ se observă o corelaţie directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi
creşterea calităţii vieţii la nivelul cetăţenilor Uniunii Europene.
Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de
reformă a administraţiei publice.
Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi
abordări diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă.
Alături de imaginile „clasice” ale sistemelor administrative şi ale modului lor de
operare, problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat
întotdeauna o dezbatere teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în primul rând
pe compatibilitatea conceptelor de inovaţie şi administraţie publică.
Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în
esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se
plasează pe o scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a
aparatului birocratic.
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Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea
teritorială între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de
administraţie cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi de a întări capacitatea
acestora pentru a face faţă concurenţei.
2.2 Contextul național
La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată
Programelor Naţionale de Reformă (PNR).

prin intermediul

Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt:
- rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%;
- nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;
- obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice;
- emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;
-24% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
- creşterea cu 19% a eficienţei energetice;
- rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%;
- ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar,
de cel puţin 26,7%;
- scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul:
„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind
Comunicarea Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: Cum
răspundem provocărilor viitorului legat de alimentaţie, resurse
naturale şi teritorii”.
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România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în
configuraţia celor 2 piloni complementari.
Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută
comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice,
sociale şi de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană.
Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre statele
membre şi o alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este deosebit de important
să reconsiderăm definirea fermierului ca „fermier activ”.
România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între statele
membre. De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele
discrepanţe, în aşa fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două viteze. Procesul de phasingin pentru România şi Bulgaria trebuie să se încheie în 2014.
România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea
agriculturii la scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată fermelor mici,
aceasta contribuind la consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În
acest sens vom susţine definirea unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi
mai uşor de implementat.
România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite
superioare (plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu
ar face decât să determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu
efecte asupra competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung.
România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să
obţină un venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult în sectorul
32

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș
agricol şi pentru întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a
populaţiei active din agricultură.
România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a
acţiona ca plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care
să permită menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe;
continuarea, după 2013, a programelor sectoriale cu un impact deosebit pentru România,
precum şi a ajutorului specific acordat în prezent conform art. 68 din Regulamentul nr.
73/2009.
Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a
producătorilor agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării
sectorului de producţie, transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în
întâmpinarea problemelor existente şi în România.
Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune
ca agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact
nu doar în asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de
muncă şi intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural. Dimensiunea socială a
agriculturii este importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea
forţei de muncă în zonele rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor.
Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al
agriculturii româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale
pentru carne şi lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice
pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea
de unităţi de procesare agroalimentară.
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Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială
prin dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor
naturale şi, mai ales, prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural. În ceea ce
priveşte acţiunile de revizuire a PAC, România susţine importanţa menţinerii unui nivel
consistent al bugetului alocat Pilonului II.
Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al
resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să
răspundă nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai
mari.
România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare
pachete de măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone
sau grupuri specifice.
România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea
evitării unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul terenurilor agricole
şi creşterea capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice.
Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri
trebuie să vizeze aspecte privind:
- mărirea sprijinului financiar acordat acestora;
- simplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor;
- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor;
- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi
creditarea acestei categorii de fermieri;
- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct
al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse tradiţionale sau
locale ) şi sprijinirea pieţelor locale;
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- stabilirea unor condiţii și cerinţe privind standardele minime de realizare a
producţiei şi comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri.
În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine
continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare,
accesul la credite, garanţii, capital social ş.a.m.d, acestea reprezentând aspecte esenţiale
pentru creşterea competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui
sector.
Alte măsuri considerate importante de România:
- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum
şi a mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică,
productivitatea şi capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice;
- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi
a serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai;
- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea
sprijinului financiar.
Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România și
statele membre ale U.E. Pentru atingerea obiectivului general al Planului Naţional de
Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, printre care menţionăm:
- creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de rata
medie a productivităţii în U.E. şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate cu nevoile
economice şi sociale ale României;
- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, moderne
şi incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale privind învăţarea
de-a lungul vieţii;
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- dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi antreprenoriat
privat, care respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică;
- accelerarea creşterii economice în acele regiuni rămase în urmă faţă de media U.E.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv general
Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele
membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB
până în anul 2015, iar ca obiective specifice:
- dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;
- creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
- dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;
- consolidarea unei capacităţi administrative eficiente și promovarea dezvoltării
teritoriale echilibrate.
În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru
orizontul de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru
orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru
orizontul de timp 2030, Strategia urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul
mediu din acel an al ţărilor membre ale U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării
durabile.
Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei
dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României,
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face
din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le
vizita, a investi şi a munci. Cele cinci axe prioritare stabilite în cadrul POR sunt:
- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere;
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- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport;
- îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
- dezvoltarea durabilă, promovarea turismului şi asistenţă tehnică.
Obiectivul
general
al Programului
Operaţional
Sectorial
Creşterea
Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti
pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile
întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi
vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media U.E. Pentru atingerea
acestui obiectiv general s-au propus următoarele obiective specifice:
- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
- crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
- creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între
instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea
accesului întreprinderilor la CDI;
- valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea
acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)
- creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin
promovarea surselor regenerabile de energie.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi
sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă a
1.650.000 de persoane. În cadrul acestui program au fost stabilite următoarele obiective
specifice:
- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
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- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii
muncii;
- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele
rurale; îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă:
- dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor;
- asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate;
- r eabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din
mediul rural şi zonele dezavantajate;
- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii
timpurii a şcolii;
- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculei în învăţământul
profesional şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii;
- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de
învăţământ preuniversitar;
- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ;
- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea
decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în
servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a
principiului „poluatorul plăteşte”.
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Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin
asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în
2015;
- dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de
judeţe până în 2015;
- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai
poluate localităţi până în 2015;
- protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;
- reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei,
prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în
promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă,
eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel
corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul
regiunilor României. În cadrul acestui program au fost definite următoarele obiective
specifice:
- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare
pentru protecţia mediului înconjurător;
- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu
principiile dezvoltării durabile;
- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal;
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.
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Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi
mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se
menţionează:
- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului
de politici publice;
- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare.
Strategia Naţională de Export a României 2010 - 2014 stabileşte o multitudine de
obiective specifice:
▪ Susţinerea la export a producătorilor care sunt asociaţi şi exportă folosind indicaţiile
geografice şi denumirile de origine.
▪ Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării de
clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de
Export 2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de
dezvoltare.
▪ Managementul strategiilor de branding regional.
▪ Dezvoltarea de centre promoţionale şi expoziţionale interne cu grad înalt de
internaţionalizare şi specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile să promoveze
oferta de export românească la nivelul de impact al expoziţiilor internaţionale.
▪ Dezvoltarea structurilor regionale în parteneriat public - privat capabile să asigure
managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de
promovare la nivel regional.
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▪ Susţinerea sectoarelor prioritare la nivel regional.
▪ Dezvoltarea potenţialului de export al regiunilor şi a capacităţii acestora de ofertare la
export pe pieţele externe.
▪ Dezvoltarea exporturilor bazat pe design şi inovaţie şi active intangibile.
▪ Promovarea activă a brandurilor sectoriale pentru sectoarele exportatoare.
▪ Prezenţa echilibrată a tuturor sectoarelor exportatoare în forme de susţinere cu finanţare de
la buget.
▪ Dezvoltarea şi alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute de
pieţele externe.
▪ Creşterea capacităţii exportatorilor români de a adăuga, reţine şi capta valoare.
▪ Dezvoltarea de servicii şi produse inovative, dar şi a unei culturi a inovaţiei în ceea ce
priveşte organizarea şi managementul în reţea.
Obiectivul general al Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială a României
2030 (CSDTR 2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin:
•afirmarea identităţii regional-continentale;
•dezvoltarea competitivităţii;
•creşterea coeziunii teritoriale;
•dezvoltarea teritorială durabilă.
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Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt:
- racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor şi
coridoarelor de dezvoltare;
- structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane;
- stimularea solidarităţii funcţionale urban - rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor
categorii de teritorii;
- consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregional;
- protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural.
În acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul strategic
de dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de localităţi din
România în structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de poli majori în sud-estul
Europei (potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.):
• Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie
internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 000 de
locuitori;
• Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 de locuitori;
• Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de
Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori;
• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori;
• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi cu specificitate funcţională, de exemplu: Alba Iulia, Baia Mare,
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea;
• Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 de locuitori;
• Poli locali – sub 20 000 de locuitori.
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Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de
competitivitate regională şi coeziune teritorială se asigură prin:
A. Reţeaua de poli majori:
– deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, transnaţional (reţeaua de
zone metropolitane, poli competitivi);
– dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive;
– contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică;
– stimulează relaţia urban-rural;
– contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică;
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi transnaţional.
B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate:
– asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate;
– asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial;
– asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin deconcentrarea
funcţiunilor la nivel teritorial;
– susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării.
Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării
complexe și durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuţia
specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european și premisa înscrierii în dinamica
dezvoltării economico-sociale europene.
Acesta are următoarele roluri:
● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și structurării rețelei de
localităţi, criteriile de definire a localităţilor urbane şi rurale, precum şi cele pe baza
cărora se poate atribui statutul de municipiu sau oraş;
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● ierarhizează localităţile existente pe ranguri (0 - III, pentru localităţile urbane şi IV - V
pentru localităţile rurale) definite ca expresie a importanţei actuale şi în perspectiva imediată
a fiecărei localităţi în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, social, economic,
cultural etc. în raport cu dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie pe
care îl implică în alocarea de resurse;
● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi în rangurile ierarhiei
funcţionale, stimulându-se competitivitatea între localităţi, prin crearea posibilităţilor de
trecere a unor localităţi de la statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi de
la un rang inferior la unul superior, în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi;
● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice centrale şi locale de a
acţiona prioritar pentru crearea de dotări cu rol de servire teritorială în zonele lipsite de oraşe,
pentru sprijinirea şi revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate de
populaţie în perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor localităţi din zone
care prezintă disfuncţionalităţi de ordin economic, social şi de mediu;
● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane constituite prin asociere pe baza
parteneriatului voluntar între marile centre urbane (capitala României şi municipiile de
rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30 km
între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri, în vederea stimulării
cooperării intercomunale şi a dezvoltării armonioase şi echilibrate a acestor teritorii;
● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională, regionale, inclusiv cele
transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare în spaţiul european, precum şi cele
sectoriale să fie elaborate pe baza prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului
naţional.
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Chiar dacă Guvernul a adoptat (la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului), Legea turismului în luna martie a acestui an (clarificând responsabilităţile
autorităţilor publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele
cerinţe obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor, la care se adaugă
stabilirea atribuţiilor principale în elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul
turismului, asigurând astfel fluenţa în derularea măsurilor, programelor şi proiectelor de
dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism), România nu deţine nici în prezent o strategie
naţională pentru dezvoltarea turismului (legiferată ca atare prin aprobarea guvernului şi a
Parlamentului României) care să ofere un cadru legal şi concret politicii din domeniul
turismului la toate nivelurile (de la cel guvernamental până la cel al autorităţilor
publice locale, ONG-uri şi actorilor privaţi). În absenţa unui asemenea document naţional,
orice iniţiativă din domeniu trebuie să se alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare.
O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de
specialitate, precum:
→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 2026, în cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la realizarea
viziunii propuse în domeniul turismului pentru România, şi anume: transformarea României
într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să
corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor,
realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un
ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa. Prin strategia propusă se
doreşte dublarea contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de trei ori a veniturilor din turism
obţinute de autorităţile locale.
Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de 5% a locurilor de cazare pe perioada
2011 - 2016 şi de 17% pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt prezentate modalităţile în
care sunt/pot fi cuprinse într-un proces de interconexiune şi interdependenţă toate
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componentele planificării turismului, incluzând proiecţiile pieţei, formarea profesională,
impactul economic și social, asigurarea standardelor și direcţiile de proiectare.
Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca și ţintă
transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural
şi cultural, care să corespundă standardelor U.E. privind furnizarea produselor şi serviciilor
până în 2013. Printre obiectivele specifice ale Master Planului se numără şi cele care se
adresează, direct sau indirect, zonelor urbane:
•asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale
de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate
pentru generaţiile viitoare;
•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice,
prin colaborarea mediului public cu cel privat;
•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului;
•crearea unei reţele de centre de informare turistică;
•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor
turistice;
•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism;
•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului;
•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul
hotelier;
•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică;
•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute
turistice tematice;
•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea
facilităţilor oferite oaspeţilor;
•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea
artelor vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice.
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→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru
Dezvoltare şi Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a peşterilor, Strategia
de dezvoltare a turismului balnear, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în
România.
Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că
patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi
naţionale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât
România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Priorităţile generale ale Ministerului
Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional:
 Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin
Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în
domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de
protecţie al patrimoniului.
 Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de
aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a
siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial,
perioade în care legislaţia existentă a fost modificată şi completată, au pus în evidenţă unele
necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care Ministerul
Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului Patrimoniului Cultural
Naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului imobil (monumentelor
istorice).
 Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit
pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi
europene.
Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin
Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020
(SNPACB).
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Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel
european cum ar fi "Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de
biodiversitate la nivelul U.E." prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4
final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei U.E. privind conservarea biodiversităţii a
reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de deficienţe.
Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea
exploatării resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării agricole şi
rurale. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a conservării în acţiunile
de dezvoltare şi integrarea problematicii biodiversităţii, trebuie să pornească de la nivel
național, dar să se reflecte şi la nivel judeţean şi local.
Prin SNPACB, România îşi propune pe termen mediu 2010 - 2020, următoarele
direcţii de acţiune generale:
Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de
resursele genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020.
Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în
toate politicile sectoriale până în 2020.
Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare
tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca
suport al dezvoltării durabile până în 2020.
Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul
biodiversităţii până în 2020.
Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea
durabilă a componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel naţional şi
a ameninţărilor la adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării „in-situ” şi „ex-situ”
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şi pentru împărţirea echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite
următoarele 10 obiective strategice:
A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general;
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii
natural protejate;
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate;
D.Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice;
E. Conservarea ex-situ;
F. Controlul speciilor invazive;
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor care decurg din
utilizarea acestor resurse;
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale;
I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie;
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului.
Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la nivel
naţional prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din
România a unor obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii
serviciilor publice.
Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în
managementul deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijânduse importanţa planificării şi managementului strategic ca instrumente manageriale.
Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă a
administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, eficient şi
eficace, de existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări deschise şi de implicarea
societăţii civile în dezvoltarea unei strategii pentru investiţiile locale în vederea creşterii
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economice şi a creării de noi locuri de muncă. Totodată, se poate sublinia necesitatea
reformării continue şi eficiente a administraţiei publice din România ţinând cont de crearea
unui cadru normativ cuprinzând principiile pentru o reglementare eficientă.
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CAPITOLUL III
REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD - VEST
3.1 Caracteristicile geografice și organizarea administrativă
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest ocupă o suprafață de 34.160 km2, reprezentând
14,32 % din teritoriul
României,
situându-se
astfel pe locul 4 la nivel
național
în
privința
suprafeței, respectiv pe
locul 29 între cele 271
regiuni ale U.E.
Această regiune
este cunoscută și sub
numele de Transilvania
de Nord (denumire care
este promovată ca brand
regional în scop turistic și
investițional) și este cea
de-a șasea regiune din
cele opt ale țării.
Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest a fost creată în baza Legii 151 / 1998 prin
asocierea voluntară a administrațiilor publice locale din județele Bihor, Bistrița – Năsăud,
Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.
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În spațiul național Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest face parte din Microregiunea 1
– NUTS 1 – având ca vecini:
în partea de sud Regiunea de Dezvoltare Vest;
în partea de sud – est Regiunea de Dezvoltare Centru;
în partea de est Regiunea de Dezvoltare Nord Est;
în partea de vest Ungaria;
în partea de nord Ucraina.
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest are o populația de 2.600.132 locuitori, conform
datelor statistice ale recensământului din 2011.
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest - structura populației pe
sexe
feminin
51%

masculin
49%
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În context european, Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest are o poziţie geografică
strategică, fiind poarta de intrare în România dinspre Ungaria şi Ucraina. La vest, graniţa cu
Ungaria se întinde pe o lungime de 265 km, regiunile vecine NUTS 2 fiind Del-Alföld şi
Eszak-Alföld. În nordul regiunii, graniţa cu Ucraina se întinde pe o lungime de 258 km,
regiunea vecină fiind Ucraina.
Regiunea cuprinde 446 unităţi administrativ - teritoriale: 6 judeţe cu 15 municipii, 28
orașe şi 403 comune şi 1.800 de sate. Regiunea dispune de o poziţie geografică strategică,
având graniţe cu Ungaria şi Ucraina, cât şi cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest şi Nord Est din România.
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Numărul unităţilor administrativ-teritoriale, la
nivelul anului 2011
România
Regiunea Nord-Vest
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Cluj
Maramureş
Satu Mare
Sălaj

Municipii
103
15
4
1
5
2
2
1

Oraşe
217
28
6
3
1
11
4
3

Comune UAT-uri Sate
Localităţi
2861
3181
12957 **13427
403
446
1800
1911
91
101
430
458
58
62
235
249
75
81
420
434
63
76
214
247
59
65
220
234
57
61
281
289

Reţeaua de aşezări din România şi din Regiunea
Nord-Vest, 2011 vs 1999
Statutul
localităţii
Municipii
Oraşe
Comune
Sate

Numărul de
localităţi
– România
(1999)
84
179
268
1309

Numărul de
localităţi –
Regiunea NordVest (1999)

Numărul de
localităţi –
Regiunea NordVest (2011)

Numărul de
localităţi
– România
(2011)
103
11
15
217
24
28
286
386
403
1295
1823
1800
Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online, 2012

54

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș

Structura urbană a Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest

Sălaj
Satu Mare
Maramureș
Cluj
Bistrița Năsăud
Bihor
0

2

4

6

8

10

12

Maramureș Satu Mare

Sălaj

Bihor

Bistrița
Năsăud
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Orașe
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6

3

11

4

3

Municipii

2

4

1

2

2

1

Regiunea este una dintre cele mai pitoreşti din România, începând de la Munţii
Apuseni care au un farmec aparte până la patrimoniul cultural - popular deosebit din zonele
etnografice unice în această parte a Europei.
Transilvania de Nord este o regiune cosmopolită, unde alături de români trăiesc peste
jumătate (52,8%) din numărul total al locuitorilor de etnie maghiară din România, ceea ce a
dus la crearea unei identităţi culturale unice.
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3.2 Cadrul natural
3.2.1 Relieful
Predomină relieful deluros - montan, dar sunt frecvente şi câmpiile şi luncile.
3.2.2 Clima
Regiunea beneficiază de un climat temperat continental cu veri călduroase, ierni
friguroase, precipitaţii bogate, cu mici diferenţe între zonele de munte, cele de câmpie şi
deluroase. Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 3,8 şi 10,40 C. Repartiţia
precipitaţiilor este inegală, cu cantităţi minime de circa 550 mm în zonele joase şi
maxime de 1.500 mm în zona montană. Persistenţa stratului de zăpadă însumează 85 de
zile în zonele joase şi 170 de zile în zona montană.
3.2.3 Hidrografia
Reţeaua hidrografică a regiunii este dominată de bazinele hidrografice a râurilor
Someş, Crişuri, Crasna, Barcău, Turu şi Tisa.
3.2.4 Apele subterane
Resursele de apă subterană exploatabilă în bazinul hidrografic Someş - Tisa sunt
estimate la aproximativ 10 m3 / secundă, din care 6,8 m3 /secundă în bazinele hidrografice
ale Someşului, şi Crasnei şi 3,2 m3 /secundă în bazinul hidrografic Tisa. Un rol aparte îl au
izvoarele de apă minerală (Sângeorz, Anieş, Leghia, Someşeni, Bixad) şi apele termale
(Acâş şi Boghiş).
3.2.5 Resursele solului și ale subsolului
Resursele solului şi ale subsolului se găsesc în cantităţi limitate, cele mai deficitare
resurse fiind cele energetice (cărbune, petrol, gaze naturale). Resurse bine reprezentate sunt
minereurile complexe şi auro - argentifere - zona Oaş – Gutâi – Ţibleş - Rodna, bauxită –
Munţii Pădurea Craiului şi Bihorului, sare - Depresiunea Maramureşului, bordura Câmpiei
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Transilvaniei - zăcăminte semnificative şi materiale de construcţii - calcare comune,
marmură – Viştea, caolin - Parva şi Aghireş, argile refractare – Şuncuiuş etc.
3.2.6 Faună, floră, biodiversitate
Regiunea dispune de habitate de floră şi faună de o mare diversitate şi valoare.
Astfel, au fost identificate 65 de tipuri de habitate de interes comunitar. Flora sălbatică se
caracterizează prin 27 de taxoni vegetali de interes comunitar şi au fost identificate 310
specii de animale de interes comunitar, dintre care 227 sunt specii de păsări, iar 83 sunt
alte specii de animale.
În Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest au fost declarate până în prezent 170 de arii
naturale protejate de interes național, suprafața însumată a acestora fiind de 281.845 ha,
reprezentând 7,37% din suprafața totală a Regiunii și 5,28% din suprafața totală a ariilor
naturale protejate din România.
3.3 Profilul social al Regiunii de Dezvoltare Nord Vest
3.3.1 Demografia
Conform datelor de la Recensământul din 2011, populația Regiunii de Dezvoltare
Nord - Vest era de 2.600.132 locuitori, situându-se pe locul 3 între regiunile României (după
Nord - Est și Sud - Muntenia). Densitatea populației la nivel regional în 2011 era de 76,1 loc. /
km², județul cu cea mai mică densitate fiind Bistrița - Năsăud (53,5 loc / km²), densitatea cea
mai mare înregistrându-se în județul Cluj (103,6 loc / km²). Raportat la nivel național,
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest este o regiune mai slab populată datorită morfologiei
puțin favorabile a așezărilor omenești în unele zone muntoase ale regiunii.
În Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest, distribuția populației după etnie arată că
ponderea populației de etnie română este majoritară în toate județele, fiind de 74,9% din
totalul regiunii, rămânând neschimbată față de recensământul din 2002. O scădere a populației
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a suferit etnia maghiară care, în anul 2002 avea o pondere de 19,3% la nivel regional, iar în
anul 2011 a ajuns la 18,3%.
Alături de populația majoritară, trăiesc și locuitori de etnie romă, procentul acestora
fiind mai ridicat față de media națională (3,1%), ajungând la 4,6% din totalul regional.
De asemenea, în regiune există o comunitate importantă de etnici ucraineni (1,3% din
totalul populației, procent identic cu cel din 2002), concentrată în județul Maramureș (30.786
de persoane).
3.3.2 Învățământ, sport și cercetare - inovare
În anul 2011, numărul de unități școlare din Regiunea de Dezoltare Nord - Vest
reprezenta 14% din totalul unităților școlare la nivel național, fiind pe locul 3 dintre regiuni.
În perioada 2006 - 2011 în Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest numărul unităților școlare s-a
redus de la 1.310 la 1.028 (cu 22%), mai puțin decât la nivel național (-39%). Scăderea
numărului de unități se datorează în mare parte reorganizării rețelei școlare, care, în contextul
descentralizării învățământului preuniversitar, a condus la scăderea numărului de unități
școlare cu personalitate juridică. În mediul urban se află 57% din unitățile școlare (peste
media națională de 55,5%), iar 43% în mediul rural.
La nivelul regiunii se constată o creștere a numărului de săli de gimnastică cu 9,3%, în
medie 68% din 10 unități școlare dispunând de o astfel de sală, precum și o creștere a
numărului de terenuri de sport cu 5,7%, cu precădere în învățământul liceal (17,2%).
Totodată, numărul cluburilor sportive s-a dublat de la 484 la 1.051 unități.
În ceea ce privește infrastructura de cercetare-inovare, din totalul celor 710 unități de
cercetare-dezvoltare (CD) care activau în 2011 la nivel național, 61 funcționează în Regiunea
de Dezvoltare Nord - Vest, clasându-se pe a doua poziție la nivel național. Din cele 168 de
unități CD de interes național, în Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest își desfășoară
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activitatea 15, respectiv 7 universități de stat și 8 institute de cercetare, toate fiind localizate în
municipiul Cluj - Napoca.
În intervalul 2005 - 2011, evoluția populației școlare la nivel regional a înregistrat o
tendință de scădere. Astfel, în anul 2011, populația școlară din regiune era de 516.575
persoane (cu 10,4% mai puțin față de anul 2005), dintre care 359.860 în mediul urban și
156.715 în mediul rural.
Învățământul preșcolar a cunoscut un trend ascendent în ce privește efectivul copiilor
înscriși, în timp ce învățământul primar și gimnazial (inclusiv cel special) sunt în ușoară
descreștere. Scăderea dramatică a numărului de elevi din învățământul profesional și tehnic se
datorează desființării școlilor profesionale sau transformării lor în licee tehnologice. O
evoluție negativă s-a înregistrat și în rândul studenților, a căror număr a scăzut cu 19,2% în
perioada 2005 - 2011.
În Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest îşi desfăşoară activitatea 16 universităţi
importante care cuprind 111 facultăţi, frecventate de peste 87.042 studenţi, acestea
funcţionând ca centre de excelenţă în învăţământul superior (Universitatea Babeş – Bolyai și
Universitatea Tehnică Cluj fiind printre cele mai vechi din ţară) şi polarizând mare parte din
resursele educaţionale, regiunea dispunând de un valoros capital uman şi de cercetare.
3.3.3 Sănătate
Infrastructura de sănătate era deservită în anul 2011 de un număr de 7.298 unități
sanitare, județul Cluj deținând cele mai multe unități sanitare, urmat de județele Bihor și
Maramureș. Cu toate că, la nivelul regiunii numărul unităților sanitare este în scădere, se
poate observa faptul că anumite ramuri înregistrează creșteri față de anul 2005, cum ar fi:
cabinetele medicale școlare și studențești 167 unități în 2011 față de 121 unități în 2005,
cabinetele stomatologice cu 869 unități mai mult față de anul 2005, laboratoare medicale
(creștere de 355 unități), precum și laboratoare de tehnică dentară (creștere de 71 de unități).
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În Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest se întâlnesc importante discrepanțe
intraregionale în ceea ce privește accesul la serviciile medicale, o situație specială
semnalându-se în zonele rurale izolate unde accesul persoanelor în vârstă și cu handicap la
astfel de servicii este, în majoritatea cazurilor, extrem de dificil.
În anul 2011, în regiune erau înregistrați 7.714 medici, 2.191 stomatologi, 1.796
farmaciști, iar personalul sanitar mediu includea 16.425 persoane, acesta din urmă
înregistrând o scădere de 209 persoane conform datelor statistice.
3.3.4 Asistență socială
În Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest sunt activi în prezent 349 furnizori de servicii
sociale, dintre care o treime în județul Sălaj (108), urmat de Bihor (75). Peste jumătate dintre
aceștia (198 furnizori) oferă servicii de diferite tipuri (rezidențiale și nerezidențiale) pentru
persoanele vârstnice și 191 de furnizori sunt dedicați copiilor până în 18 ani, aflați în diferite
categorii de risc social. De menționat faptul că, același furnizor poate oferi mai multe tipuri de
servicii pentru mai multe categorii de beneficiari.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale cât și a copiilor
instituționalizați, în regiune funcționează 16 cantine de ajutor social, finanțate de la bugetele
locale, cât și un număr de 209 servicii de tip rezidențial, dintre care 147 servicii publice, în
subordinea DGASPC și 62 în gestiunea organismelor private acreditate (ONG-uri).
3.4 Profilul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord Vest
3.4.1 Infrastructura edilitară
3.4.1.1 Rețeaua de apă
Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, în anul 2011, a fost de
10.458,7 km, reprezentând 15,8% din rețeaua națională. La nivelul anului 2011, numărul
localităților cu rețea de distribuție a apei potabile din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest a
fost de 376, însemnând 16,31% din totalul localităților alimentate cu apă la nivel național. Din
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punct de vedere al mediilor de rezidență, toate localitățile din mediul urban din regiune sunt
alimentate cu apă, media națională fiind de 99%, în timp ce în spațiul rural doar 82,63% dintre
localități au rețea de distribuție, fiind peste media națională de 69,47%.
3.4.1.2 Rețeaua de canalizare
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare din Regiunea de Dezvoltare Nord
- Vest a fost de 3.637,4 km în anul 2011, reprezentând 15,72% din rețeaua națională. La
nivelul anului 2011, numărul localităților conectate la sistemul public de canalizare din
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest a fost de 130, din care 41 localități în mediul urban,
creșterea fiind de 4,88% față de anul 2005. În prezent orașele Tăuții - Măgheruș și Săliștea de
Sus (jud. Maramureș) nu beneficiază de un sistem de canalizare, lucrările fiind în derulare. În
mediul rural numărul localităților conectate la sistemul public de canalizare a crescut cu
32,58% în perioada 2005 - 2011.
3.4.1.3 Rețeaua de gaze naturale
În Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest se regăsesc aproximativ 16% din totalul
localităților alimentate cu gaze naturale la nivel național, respectiv 139 (cu 27% peste nivelul
din anul 2005) din care 31 localități în mediul urban. Lungimea totală a conductelor de
distribuție a gazelor naturale a fost de 5.550 km în 2011, reprezentând 15,6% din rețeaua
națională.
3.4.1.4 Rețeaua de termoficare
Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică sunt într-un proces accentuat
de restrângere ca urmare a extinderii rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a montării
unor surse de energie termică care folosesc acest combustibil, precum și a creșterii prețului
energiei termice livrate centralizat.

61

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș
La nivelul anului 2011, numărul localităților în care se distribuie energie termică din
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest a fost de 7, iar în județele Bistrița-Năsăud și Satu-Mare
sistemul de termoficare public a fost complet abandonat.
Alimentarea cu energie electrică se face de către operatorul principal de distribuție,
respectiv Electrica Distribuție Transilvania Nord care acoperă toate județele regiunii, structura
clienților fiind următoarea: 7% agenți economici și 93% consumatori casnici.
3.4.1.5 Managementul deșeurilor
La finele anului 2011, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest funcționau 2
depozite conforme (Doba - Satu Mare și Oradea - Bihor), în care au fost depozitate 392.242
tone deșeuri (11,13% din totalul colectat la nivel național).
În depozitele existente se depun atât deșeuri nepericuloase (municipale și asimilabile
din comerț și instituții, și nămoluri de la stațiile de epurare orășenești), cât și deșeuri
periculoase (industriale, deșeuri din construcții și demolări). În cazul depunerii deșeurilor
nepericuloase în depozite neconforme acestea reprezintă un risc pentru calitatea mediului,
sănătatea umană și nu în ultimul rând asupra peisajelor.
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest doar deșeurile medicale sunt eliminate
în totalitate, iar în ceea ce privește celelalte tipuri de deșeuri, ele sunt în general colectate
neselectiv și depozitate/stocate în rampe de gunoi neconforme. Cu excepția deșeurilor
rezultate din prelucrarea lemnului, celelalte categorii de deșeuri sunt supuse procesului de
valorificare în cantități foarte mici.
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest este pe locul 2 la nivel național în ceea ce
privește numărul siturilor contaminate, cele mai multe dintre acestea aflându-se pe raza
județului Maramureș (102 situri).
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3.4.1.6 Infrastructura de transport
3.4.1.6.1 Transportul rutier
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest este străbătută de 7 drumuri europene, cele mai
importante fiind E 60 - dinspre Ungaria, face legătura cu Oradea – Cluj - Braşov şi capitala
ţării Bucureşti, E 576-Cluj – Napoca - Dej, E 81 - dinspre Satu Mare – Zalău – Cluj – Napoca
– Braşov - Bucureşti, E 79 – Oradea - Deva, E 671 – Oradea – Arad - Timişoara, E 58 – Cluj
– Napoca – Dej – Bistriţa - Baia Mare -Vatra Dornei.
La nivelul anului 2011, lungimea totală a drumurilor din Regiunea de D ez vol t are
Nord - Vest a fost de 12.459 km, respectiv 14,9% din totalul drumurilor la nivel naţional.
Se remarcă o creştere a infrastructurii rutiere în anul 2011 cu 5% faţă de anul 2005, puţin
peste media de 4,7% înregistrată la nivel naţional. Cea mai mare creştere s-a înregistrat în
judeţul Maramureş (13%), iar în judeţul Bihor î n a c e l a ș i i n t e r v a l creşterea a f o s t
sub 1%. Creşterea infrastructurii rutiere este proporţională cu problemele de mobilitate.
Din totalul drumurilor din regiune, 18% sunt proprietate publică administrate de
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, restul de 82% fiind
în administrarea consiliilor judeţene sau locale (comunale).
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest nu dispune de o reţea de drumuri rapide şi
autostrăzi. Doar o parte (52 km) din autostrada Transilvania Borş – Oradea – Zalău – Cluj –
Napoca - Turda - Braşov este executată şi este deschisă pentru circulaţie. Situația executării
celorlalte tronsoane este total incertă, în contextul concentrării fondurilor publice alocate
autostrăzilor pentru axele prioritare trans-europene şi nodurile cheie (nici unul neaflându-se
în regiune de pe lista adoptată de Consiliul pentru Transport al U.E.).
Starea drumurilor judeţene este mult mai precară comparativ cu a celor naţionale,
drumurile judeţene fiind modernizate într-un procent nesatisfăcător mai ales în judeţele
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care se confruntă cu cele mai mari disparităţi de dezvoltare cum sunt Sălajul şi Bistriţa Năsăud.
Drumurile comunale sunt de asemenea, degradate şi cu soluții tehnice depăşite,
nepermiţând un acces facil spre zonele rurale.
3.4.1.6.2 Transportul feroviar
Infrastructura feroviară este în cea mai mare suferinţă, la acest capitol existând
diferenţe mari chiar faţă de starea infrastructurii la nivel naţional (care este precară) în
ciuda faptului ca prin regiune trece un coridor feroviar.
Lungimea reţelei feroviare în anul 2011 atingea 2.142 km, din care 312 km sunt linii
electrificate (15%), iar 244 km sunt linii duble (11%) ambele cifre fiind mai mici decât cele
din 2005.
3.4.1.6.3 Transportul aerian
Infrastructura aeriană dispune de un număr de 4 aeroporturi: Cluj - Napoca, Oradea,
Baia - Mare și Satu - Mare, dintre care primele trei sunt cuprinse în rețeaua TEN-T globală.
3.5 Economia regiunii
Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest este, după București – Ilfov, cea mai atractivă
din punct de vedere economic, dintre regiunile de dezvoltare ale României. Faptul se
datorează pieței muncii și salariilor, investițiilor străine, dar și mediului privat și concurenței
de piață ca și intrărilor de tehnologii moderne. Relevant este faptul că sectorul de servicii a
ajuns să ocupe o pondere mare din totalul economiei regionale, de aproape 50%, având ca și
ramuri semnificative comerțul și turismul.
Industria – conform datelor statistice, în anul 2011, numărul unităților active în
domeniul industriei din regiune era de 8.230 cu o cifră de afaceri de 39.661 milioane lei și
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205.024 salariați. Industria prelucrătoare a reprezentat și reprezintă unul din pilonii de bază ai
structurii economiei regionale fiind alcătuită din sectoare tradiționale, intensive în muncă și cu
o valoare adăugată mică.
Construcțiile – conform datelor statistice, în anul 2011 numărul unităților active în
domeniul construcțiilor era de 7.543 cu o cifră de afaceri de 9.416 milioane lei și 58.914
salariați având o pondere în valoarea adăugată brută a regiunii de 9,89 % în anul 2010,
semnificativ mai mare față de cea din 2005. Începând cu 2009, datorită crizei economice,
fondul afacerilor în construcții a scăzut, dar a fost înregistrată o creștere a productivității
muncii și a investițiilor firmelor în domeniu indicând faptul că acest sector are perspective de
dezvoltare și creștere în momentul în care puterea de cumpărare intră pe un trend ascendent.
Serviciile – conform datelor statistice, în anul 2011 numărul unităților care activau în
domeniul serviciilor era de 46.527 cu o cifră de afaceri de 51.991 milioane lei și 245.614
salariați.
Productivitatea muncii din servicii a urmat un trend ascendent, iar în anul 2011 a
înregistrat o valoare mai mare cu cca. 56,7% faţă de anul 2005. Pe de altă parte, investiţiile
brute au scăzut semnificativ, scăderea fiind mult mai pronunţată o dată cu izbucnirea crizei
economice (38,34%). Comerțul este domeniul care contribuie cel mai mult la economia
regiunii, dar și cel mai afectat în momentul în care puterea de cumpărare a înregistrat scăderi
mari. Comerțul este, de asemenea, domeniul care a beneficiat cel mai mult atât de investiții
străine, cât și de investiții locale. Acest lucru s-a datorat în mare parte creșterii nevoii din ce
în ce mai diversificate a consumatorilor.
Industria creativă – un concept nou de altfel în România, industria creativă își face
loc încet în economia țării. Afacerile creative pot salva economia acolo unde economiile
tradiționale bazate pe agricultură, industrie, comerț au eșuat sau merg la limita subzistenței.
Industria creativă îmbină în mod fericit două calități: cea de artist și cea de om de afaceri,
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unde primează creația și dezvoltarea tehnologiei care generează profit, definind cultura ca pe
un motor al dezvoltării. În anul 2011 în regiune funcționau 4.135 unități active, cca. 6,44 %
din totalul firmelor înregistrate. Din totalul firmelor din sectorul cultural și creativ din
România 17,14 % își au sediul în regiune ceea ce plasează Transilvania de Nord pe locul 2 la
nivel național, după București – Ilfov. Centrul unităților creative este înregistrat de județul
Cluj, urmat la mare distanță de județele Bihor și Maramureș. Cele mai multe firme au ca
obiect de activitate arhitectura, publicitatea și realizarea de soft orientat către client. Cifra de
afaceri totală a fost de 331,69 milioane euro și 13.476 salariați în 2009.
Agricultura are o serie de avantaje în raport cu celelalte zone din țară, regiunea
ocupând locul II la nivel național în anul 2011 în ceea ce privește suprafețele de pășune
(615.641 ha) și fânețe (387.444 ha), favorabile dezvoltării unui sector zootehnic puternic.
Regiunea ocupă locul III pe țară în ceea ce privește numărul pomilor fructiferi, din care
plantațiile de meri dețin ponderea cea mai ridicată. Totodată, se remarcă producția
semnificativă de căpșuni, piersici, nuci (prima poziție din țară), respectiv prune și mere, cât
și creșterea producției de ciuperci de la zero la 5.515 tone în perioada 2005 - 2011.
Cele mai importante domenii în care sunt concentrate importante resurse umane și
financiare sunt cele din industria alimentară, textilă și a articolelor de îmbrăcăminte, lemn și
mobilă, IT&C, industria autovehiculelor de transport rutier sau industria materialelor de
construcții, industrii creative. Prin reconfigurare, aceste domenii pot genera produse cu o
valoare adăugată ridicată, putând devenii domenii de specializare inteligentă în viitor.
Un element important al nivelului de dezvoltare regională este reprezentat de evoluția
comerțului exterior, la nivelul regiunii putându-se constata un trend ascendent în ceea ce ce
privește volumul exporturilor, acestea ajungând în anul 2011 la 7.020.651 mii euro.
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3.6 Turismul
3.6.1 Potențialul turistic natural și antropic
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest beneficiază de un potențial turistic natural și
antropic valoros, fapt ce conduce la o ofertă turistică complexă și diversificată. Nordul
Transilvaniei adăpostește unele dintre cele mai frumoase parcuri naționale și rezervații din
România, cu o floră și faună variată și structuri ale reliefului unice în România.
Potențialul turistic antropic este în strânsă legătură cu evoluția civilizației umane în
zonă, cât și cu interferențele culturale ale mozaicului etnic specific Transilvaniei, care o
încadrează între regiunile cu perspective importante de dezvoltare:
* vestigii istorice (castre romane, castele, cetăți antice și medievale) în Oradea și
Bistrița;
* obiective religioase (biserici, catedrale, mănăstiri, cimitire);
* ape termale şi mine de sare (staţiunea turistică internațională Băile Felix din Bihor
este una dintre cele mai importante din România, 1 Mai, Tinca, Tăşnad, Marghita, Ocna
Şugatag, Dej sau Turda);
* monumente;
* baraje și lacuri de acumulare;
* obiective culturale (muzee, case memoriale);
* obiective și manifestări etnografice;
* regiuni cu civilizație și cultură tradițională românească, reprezentate de „țări” și
ținuturi;
* bisericile fortificate din Transilvania şi mănăstirile de lemn din Maramureş
(monumente UNESCO) etc.;
* două parcuri naţionale (Parcul Național Munții Rodnei și Parcul Național Călimani)
şi două parcuri naturale (Parcul Natural Apuseni și Parcul Natural Munții Maramureșului),
incluse în circuitele turistice;
* 104 rezervații naturale;
* 3 rezervații științifice;
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* 59 monumente ale naturii.
În Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest există resurse turistice importante fiind
practicate diverse forme de turism, de la turismul balnear (14 stațiuni), turismul de drumeție
(alipinism, speoturism, turism montan extrem) până la turismul cultural, etnografic și religios.
Sursa: Plan de Dezvoltare al Regiunii Nord - Vest 2014 – 2020, versiunea septembrie 2013,

www.nord-vest.ro

3.7 Regiunea de Dezvoltare Nord Vest în imagini

Municipiul Cluj Napoca
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Municipiul Baia Mare
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Municipiul Bistrița
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Municipiul Satu Mare
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Municipiul Zalău
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Municipiul Oradea
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Rezervația Pietrosu Mare din Munții Apuseni
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Peștera Urșilor
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Groapa Ruginoasa din Munții Apuseni
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Cetățile Ponorului
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Biserica fortificată de la Cârța
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CAPITOLUL IV
PREZENTAREA JUDEȚULUI MARAMUREȘ
4.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă
Situat în nordul României, între paralelele 47º20´00´´ şi 48º00´15´´ latitudine nordică
şi meridianele 22º52´30´´ şi 25º07´30´´ longitudine estică, judeţul Maramureş are o distanţă
de 160 km între punctele extreme vest şi est şi 60 km de la nord la sud. Aceste coordonate îi
conferă o formă alungită în direcţie longitudinală. Suprafaţa judeţului este de 6.304 km². Din
aceasta 43% aparţine zonelor de munte, 30% - sunt dealuri, podişuri şi piemonturi, iar 27% sunt depresiuni, lunci şi terase.
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Este limitat de județele Cluj, Bistrița Năsăud, Sălaj (sud), Suceava (est), Satu Mare
(vest) respectiv de granița cu Ucraina în nord. Principalele orașe din județul Maramureș sunt:
Baia Mare (reședința de județ), Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Seini, Sighetul Marmației, Târgu
Lăpuș, Vișeu de Sus.
Structura administrativ teritorială la 31 decembrie
Județul
Maramureș
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Numărul
orașelor și
municipiilor
8
8
8
8
13
13
13
13
13
13
13
13
13

din care
muncipii
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Numărul
comunelor

Numărul
satelor

62
226
62
226
63
226
64
226
63
213
63
213
63
226
63
214
63
226
63
226
63
226
63
226
63
226
Sursa: www.insse.maramures.ro
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4.2 Istoric
Constituit din o parte a fostelor „ţări” ale Maramureşului, Chioarului, Lăpuşului şi
Codrului, actualul judeţ Maramureş are o istorie străveche, existenţa umană fiind evidenţiată
pe parcursul tuturor perioadelor istorice. Provincie aparent „închisă în sine” prin coordonatele
geografice, depozitară a unei civilizaţii româneşti tradiţionale, dar şi loc de interferenţe etnice,
Maramureşul a jucat un rol important în ansamblul istoriei româneşti şi nu numai. Atestat
documentar în anul 1199 (când se consemnează desfăşurarea unei vânători în pădurile
Maramureşului la care participa şi regele maghiar Emeric), Maramureşul a fost caracterizat,
din punct de vedere al organizării politico-administrative, de cnezate şi voievodate româneşti
(cnezatul Cuhea al Bogdăneştilor, cnezatul Mara, cel al Cosăului etc.).
Evoluția acestora a fost întreruptă de cucerirea maghiară, rezistenţa în faţa acestei
ofensive fiind atestată documentar cel mai sugestiv în cazul lui Bogdan de Cuhea, numit în
documentele maghiare ale anilor 1342-1343 „fost voievod” şi „infidel”. De altfel, acelaşi
Bogdan trece munţii în anul 1359 şi contribuie la formarea statului medieval Moldova, de
atunci având un loc aparte în tradiţia istorică românească.
„Ţara Maramureşului” se remarcă după cucerirea maghiară şi introducerea instituţiilor
medievale specifice, inclusiv a comitatului, prin continuarea existenţei unei autonomii locale
în care rolul nobilimii româneşti, inclusiv în planul spiritualităţii, este bine documentat.
Maramureşenii au organizat un model propriu de organizare social-politică, un stil de viaţă
medieval - timpurie în forma cnezatelor de sat şi vale. Calitatea maramureşenilor de
organizatori politici şi oşteni redutabili este atestată începând cu secolul al XIV-lea de
documente istorice care vorbesc despre participarea lor la luptele din perioada medievală, la
apărarea împotriva incursiunilor tătare şi apoi la frământările din perioada de trecere la epoca
modernă. Regii Ungariei au garantat românilor maramureşeni dreptul de a-şi alege singuri
voievozii şi de a fi judecaţi după „dreptul valah”, ultima atestare documentară în această
privinţă datând din anul 1383.
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Pătrunderea maghiarilor în zonă s-a făcut cu oarecare dificultate. Pe la 1330, un
document amintit de Nicolae Iorga vorbea despre Maramureş ca despre un teritoriu
„neproductiv, greu de lucrat şi de locuit, foarte sterp”, unde era nevoie de defrişări prin marea
„pădure a Maramureşului”, pentru a se putea crea locuri pentru aşezări umane. În pofida
vitregiilor, locuitorii Maramureşului şi-au păstrat tradiţiile şi folclorul, în aşa fel încât se poate
afirma că în puţine alte regiuni ale Europei s-a dezvoltat o cultură rurală atât de originală şi de
puternică. În altă ordine de idei, menţionăm că în anul 1391 mănăstirii de la Peri i-a fost
conferit statutul de stavropighie, iar egumenului de acolo - prerogative cvasi-episcopale, la
Peri realizându-se şi traducerea unor cărţi religioase în limba română.
Până de curând Maramureşul a fost considerat o zonă a culturii lemnului pentru că, în
cea mai lungă perioadă pe care o cunoaştem, casele, uneltele şi ustensilele au fost făcute din
lemn. Arhitecturii în lemn îi aparţin, înainte de toate, vestitele biserici cu înaltele lor turnuri
îndrăzneţe, în stil gotic, care relevă nu doar simţ artistic, ci şi pricepere tehnică.
În vremea lui Matei Corvin, legăturile dintre regalitatea maghiară şi nobilimea
maramureşeană au fost strânse, regele recrutând din rândul maramureşenilor ostaşi pentru
garda sa. În aceeaşi perioadă, regele a acordat multor maramureşeni titlul de “baron liber”,
ceea ce însemna că respectivii erau supuşi doar regelui. Un moment important l-a constituit
Unirea realizată de Mihai Viteazul (1599-1600), când o mare parte a zonei Maramureşului,
inclusiv Cetatea Chioarului, a intrat în stăpânirea sa. Din anul 1688, Maramureşul a devenit
parte a Imperiului austriac, odată cu Transilvania. Pe palierul istoriei sociale, vom aminti doar
despre faptele haiducilor lui Grigore Pintea Viteazul, acesta ieşind din scenă odată cu uciderea
sa la porţile oraşului Baia Mare (12 august 1703), dar rămânând până astăzi prezent în tradiţia
locală.
Intrarea Maramureşului în modernitate s-a făcut târziu, în mare parte din cauza
condiţiilor de relief şi de izolare faţă de restul ţării. Aflată la periferia rutelor modernităţii, în
perioada Imperiului Habsburgic şi a Imperiului austro-ungar, Maramureşul şi-a păstrat
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specificul. În lumea urbană a mineritului, sub stăpânirea austriacă, au existat categorii etnice
extrem de diferite (austrieci, slovaci, cehi, maghiari), aduse din diferite zone ale imperiului,
pentru a exploata bogatele zăcăminte neferoase ale regiunii. Istoria politică nu poate să nu
consemneze participarea cetăţenilor din zonă la momente precum revoluţia de la 1848-1849
sau la mişcarea naţională a românilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea.
Vasile Lucaciu, supranumit „Leul de la Şişeşti”, şi George Pop de Băseşti sunt doi
dintre reprezentanţii remarcabili ai elitei româneşti care au pregătit, prin demersurile lor, actul
Unirii de la 1918, în urma căruia Transilvania, Banatul, Crişana şi o parte a Maramureşului
s-a unit cu România. Deşi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 decembrie
1918, reprezentanţii românilor din Maramureş au solicitat unirea cu România a întregului
Maramureş, în final România a obţinut, cu privire la hotarul de miazănoapte al ţării, doar
frontiera pe Tisa, partea nordică a Maramureşului (două treimi din suprafaţa comitatului) fiind
atribuită Cehoslovaciei.
Chiar şi după 1918, Maramureşul s-a aflat relativ izolat faţă de restul ţării.
Semnificativ în acest sens este faptul că singura legătură feroviară cu România se făcea de la
Sighetu Marmaţiei prin fosta Cehoslovacie, apoi prin Halmeu şi Satu Mare. Cordonul montan,
greu accesibil, a menţinut o structură ţărănească extrem de puternic legată de o agricultură de
subzistenţă, caracteristică satului carpatic de tip agro-pastoral. Judeţul Maramureş interbelic
cuprindea doar o treime (partea de la sud de râul Tisa) din fostul comitat cu aceeaşi denumire,
reşedinţa fiind la Sighet, în timp ce zona de la sudul lanţului muntos Gutâi, inclusiv oraşul
Baia Mare, intra în componenţa judeţului Satu Mare.
Organizarea administrativă a României din anul 1950, după model sovietic, a impus
regiunile în locul judeţelor, regiunea Baia Mare, denumită ulterior Maramureş, incluzând atât
teritorii din actualul judeţ Maramureş, cât şi din judeţele Satu Mare şi Sălaj. Specificitatea
Maramureşului s-a păstrat o anumită perioadă, cu variaţii locale şi în perioada comunistă.
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Chiar dacă relieful nu era unul propice agriculturii, puterea comunistă a reuşit să impună
colectivizarea în unele localităţi maramureşene. Urmarea a fost spargerea autarhiilor locale şi
destructurarea vechii ţărănimi. Pe de altă parte, dezvoltarea marilor exploatări miniere din
depresiunea Maramureşului a produs alte marcante transformări ale structurilor sociale.
După revenirea la formula tradiţională a judeţelor (1968) s-a constituit judeţul
Maramureş în structura organizatorică existentă şi în prezent, prin includerea în perimetrul său
a localităţilor din depresiunile Maramureş, Baia Mare, Lăpuş şi Chioar, precum şi a unora de
pe văile Someşului şi Sălajului. Astfel, termenul „Maramureş” a început să definească o altă
realitate administrativă decât până atunci, dar caracterul maramureşenilor s-a păstrat şi în
această nouă formulă organizatorică. Reşedinţa judeţului a devenit municipiul Baia Mare,
oraş atestat documentar în anul 1329 şi care a avut o evoluţie spectaculoasă, atât din punct de
vedere demografic (de la 14.000 de locuitori în anul 1930 la aproximativ 140.000 astăzi), cât
şi economic, fiind un centru urban important în această parte a ţării, cu o dezvoltare dinamică
specifică.
Situat în centrul geografic al Europei, Maramureşul a fascinat dintotdeauna prin
frumuseţea locurilor şi ospitalitatea locuitorilor săi. Nu întâmplător,în anul 2000 Kosei Miya,
un scriitor şi fotograf japonez, afirma: „Pentru mine, regiunea Maramureş, din Carpaţi, este
centrul lumii”.
4.3 Cadrul natural
4.3.1 Relieful
Relieful este predominant muntos reprezentat de lanțul vulcanic al grupei nordice al
Carpaților Orientali și anume munții Oaș, Gutâi și Țibleș (Vf. Țibleș - 1839 m) și lanțul
cristalin format din Munții Maramureșului (Vf. Farcău - 1957 m, Vf. Toroiaga - 1930 m) și
Munții Rodnei (Vf. Pietrosu Mare - 2303 m, Vf. Ineu - 2279 m). Aceste două lanțuri
muntoase (cel vulcanic și cel cristalin) înconjoară marea depresiune a Maramureșului. Pe
teritoriul județului Maramureș mai sunt prezente și o serie de dealuri și podișuri (Dealurile
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Codrului, Dealurile Chioarului) ce aparțin fie de Subcarpații Transilvăneni fie de Podișul
Transilvaniei.
4.3.2 Reţeaua hidrografică
Judeţul Maramureş este caracterizat printr-o reţea hidrografică bogată, cu o lungime
de 3.000 km. Râurile judeţului Maramureş aparţin de două mari bazine hidrografice: Tisa şi
Someş.
Tisa superioară adună toţi afluenţii care au izvoarele pe versanţii sud-vestici ai
Munţilor Maramureşului şi nordul Munţilor Rodnei şi pâraiele care coboară din Munţii GutâiŢibleş. La ieşirea din munţi, Tisa primeşte râul Vişeu care, la rândul său, străbate Depresiunea
Maramureşului, apoi Vaserul, şi Ruscova. Are ca afluenţi: Negoiescu, Izvorul Dragoş şi
Repedea, care drenează şi o parte din lacurile glaciare din Munţii Rodnei.
Someşul este cel mai mare râu care străbate partea de sud-vest a judeţului, având ca
afluenţi importanţi Sălajul şi Lăpuşul. Râul Lăpuş, izvorăşte de sub Vârful Văratecului şi este
colectorul apelor de pe versanţii sudici ai munţilor Gutâi, Ţibleş şi Lăpuş. Are ca afluenţi mai
importanţi: Rohia, Suciu, Cavnic şi Săsar.
Hidrografia judeţului este completată de o serie de lacuri naturale şi antropice.
Înălţimile cele mai mari din Munţii Rodnei adăpostesc lacurile glaciare Iezer şi Buhăiescu. În
partea nord-vestică a lanţului vulcanic se află lacuri instalate fie pe aglomerate vulcanice, cum
sunt cele de sub Creasta Cocoşului sau Platoul Izvoarele, fie pe glacisuri ca lacurile din
piemontul Şatra Pintii. În apropiere de Baia Sprie se află Lacul Albastru, cu un diametru ce
60-70 m şi o adâncime de 5 m. Este unic prin origine – fiind format prin prăbuşirea unei
galerii de mină. La Ocna Şugatag se află lacuri de dizolvare şi prăbuşire a unor ocne cu
exploatări străvechi de sare. În apropiere de Baia Sprie – se află Lacul Bodi.
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4.3.3 Clima
Teritoriul Maramureşului se caracterizează printr-o climă temperat continentală cu
nuanţe moderate. Clima judeţului este condiţionată de poziţia acestuia în cadrul teritoriul ţării,
de influenţa sistemelor barice, siberian, irlandez şi mediteranean, precum şi de diversitatea
formelor de relief. Potrivit statisticilor, în medie 275 de zile pe an au temperaturi pozitive.
Analiza temperaturilor medii lunare conduce la concluzia că luna cea mai călduroasă din an
este iulie, iar cea mai rece ianuarie. Cantităţile de precipitaţii sunt printre cele mai ridicate din
ţară, aproximativ 70% din suprafaţa judeţului primind între 900-1.000 mm precipitaţii pe an.
În Depresiunea Baia Mare clima are nuanţe mediteraneene. Valorile temperaturii medii anuale
variază în funcție de altitudine între 8-9 grade în depresiuni și 0 grade în zona montană înaltă.
Vânturile dominante sunt cele din vest și sud-vest.
4.3.4 Solul
Județul Maramureș se caracterizează printr-un înveliș variat de soluri, acesta
reflectând caracterul complex al factorilor naturali care condiționează formarea sa: soluri
brune argilice, brune podzolice, podzolice argilo – iluviale, pseudogleice, brune – acide,
andosolurile, solurile brune, solurile humico – silicatice, litoslurile, aluviunile și solurile
aluviale.
4.3.5 Flora şi fauna
Diversitatea reliefului este reflectată şi în diversitatea florei şi faunei, pe suprafaţa
judeţului Maramureş fiind identificate aproape toate zonele de vegetaţie existente în ţară. Bine
individualizat, etajul alpin se întâlneşte la altitudini de 1.900 - 2.000 m. Principalele
componente ale vegetaţiei ierboase sunt: rugina, păruşca, lichenul renilor, coarna, clopoţelul
alpin, piciorul cocoşului alpin, garofiţa Rodnei. Etajul subalpin este bine conturat nu doar în
Munţii Rodnei ci şi în Munţii Maramureşului şi Ţibleş. Caracteristic pentru acest etaj este
apariţia speciilor lemnoase de arbuşti boreal - alpin: jneapănul, ienupărul, arinul de munte,
smârdarul, afinul, merişorul. Pe etajul 800 - 900 m, elementul principal îl constituie molidul,
însoţit de paltin şi scoruş. Etajul inferior, situat la altitudini mai mici, este foarte bine
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reprezentat în Maramureş şi e format din păduri de amestec şi păduri de foioase. Fauna
Maramureşului este reprezentată în zona forestieră de specii de interes cinegetic: ursul, cerbul,
căpriorul, mistreţul, râsul, lupul, vulpea, jderul, capra neagră, cocoşul de munte și iepurele.
Sursa: www.cjmaramures.ro
4.3.6 Biodiversitatea
4.3.6.1 Arii naturale protejate de interes naţional
În Maramureş se găsesc 33 de ariile naturale protejate de interes naţional, de diferite
tipuri: una paleontologică, 5 - speologice, 3 - geologice, una botanică, 4 - botanice-zonă
umedă, 6 - forestiere, 3 - hidro-geologice, una peisagistică-geobotanică, una hidrologică şi 8
mixte.
4.3.6.2 Situri Natura 2000 în judeţul Maramureş
Natura 2000 reprezintă instrumentul principal al Uniunii Europene de conservare a naturii
în statele membre. Este o reţea de zone desemnate pe teritoriul Uniunii Europene cu scopul de
a proteja prin mecanisme specifice speciile vulnerabile de plante şi animale şi habitatele
importante din Europa. În judeţul Maramureş sunt 9 situri Natura 2000:
-

8 Situri de importanţă comunitară (SCI) care, ulterior, vor deveni arii speciale de
conservare (SAC) – desemnate prin Ordin nr. 1964/2008 privind declararea siturilor
de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000
în România:

•

Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare (1897 ha) – se află pe teritoriul
administrativ al municipiului Baia Mare (8%);
Defileul Lăpuşului (1487 ha) - se află pe teritoriul administrativ al localităţilor: Boiu
Mare (1%), Coaş (2%), Copalnic- Mănăştur (<1%), Remetea Chioarului (4%),
Şomcuta Mare (3%), Târgu Lăpuş (<1%), Vima Mică (9%);

•

87

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș
•
•

•

•
•

-

Gutâi – Creasta Cocoşului (693 ha) - se află pe teritoriul administrativ al localităţilor:
Budeşti (1%), Cavnic (2%), Deseşti (2%), Ocna Şugatag (1%), Şişeşti (2%);
Platoul Igniş (19.602 ha) - se află pe teritoriul administrativ al localităţilor: Baia Mare
(<1%), Câmpulung la Tisa (3%), Deseşti (25%), Giuleşti (32%), Ocna Şugatag (33%),
Săpânţa (35%), Sarasău (1%), Sighetu Marmaţiei (39%);
Munţii Maramureşului (103391 ha) - se află pe teritoriul administrativ al localităţilor:
Bistra (80%), Borşa (49%), Leordina (2%), Moisei (1%), Petrova (1%), Poienile de
Sub Munte (88%), Repedea (81%), Ruscova (26%), Vişeu de Jos (1%), Vişeu de Sus
(81%);
Munţii Rodnei (47965 ha, din care 9798 ha pe teritoriul jud. Maramureş) - se află pe
teritoriul administrativ al localităţilor: Borşa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%);
Tisa Superioară (6392 ha) - se află pe teritoriul administrativ al localităţilor: Bârsana
(<1%), Bistra (1%), Bocicoiu Mare (22%), Câmpulung la Tisa (19%), Remeţi (10%),
Rona de Jos (<1%), Rona de Sus (47%), Săpânţa (4%), Sarasău (18%), Sighetu
Marmaţiei (2%); Valea Izei şi Dealul Solovan (47684 ha) - se află pe teritoriul
administrativ al localităţilor: Băiuţ (<1%), Bârsana (15%), Bogdan Vodă (15%),
Botiza (99%), Budeşti (<1%), Călineşti (1%), Dragomireşti (95%), Groşii Ţibleşului
(2%), Ieud (>99%), Lăpuş (<1%), Moisei (<1%), Onceşti (20%), Poienile Izei
(>99%), Rozavlea (39%), Săcel (69%), Săliştea de Sus (72%), Şieu (>99%), Sighetu
Marmaţiei (15%), Strâmtura (27%), Vadu Izei (14%).
1 arie de protecţie specială avifaunistică (SPA) - desemnată prin HG nr. 1284/2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România: Munţii Rodnei (47965 ha, din care 9798
ha pe teritoriul județului Maramureş) - se află pe teritoriul administrativ al
localităţilor: Borşa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%).
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4.3.6.3 Arii naturale protejate de interes local
Până în prezent, în judeţul Maramureş s-au constituit prin Hotărâri de Consilii Locale
6 arii naturale protejate de interes local: o arie naturală geologică şi faunistică, o rezervație
geologică și 4 zone umede. Conform clasificării Uniunii Internaţionale pentru Conservarea
Naturii (IUCN), acestea fac parte din categoriile a III-a (Monument al Naturii: o zonă ce
conţine una sau mai multe caracteristici naturale sau natural/culturale care au o valoare
remarcabilă sau unică din cauza rarităţii înnăscute, reprezentativităţii, calităţilor estetice sau
importanţei culturale) și a IV-a (Arie de Management pentru Habitat/Specie: o zonă terestră
şi/sau marină supusă unei intervenţii active de management pentru a asigura menţinerea
habitatelor şi/sau îndeplinirea necesităţilor unor specii particulare).
Cele șase arii protejate de interes local sunt:
● Peştera Ponorul Jitelor (foto) – arie naturală geologică şi faunistică (categoria a III-a
IUCN), 0,05 ha, constituită prin Hotărârea nr. 32/22.08.2005 a Consiliului Local Groşii
Ţibleşului;
● Tăurile şi turbăria de la Hoteni – zonă umedă (categoria a III-a IUCN), 2,51 ha,
constituită prin Hotărârea nr. 04/26.01.2006 a Consiliului Local Ocna Şugatag;
● Mlaştina Dumbrava – zonă umedă (categoria a IV-a IUCN), 4 ha, constituită prin
Hotărârea nr. 04/26.01.2006 a Consiliului Local al oraşului Dragomireşti;
● Tăurile Chendroaiei – zonă umedă (categoria a III-a IUCN), 2,46 ha, constituită prin
Hotărârea nr. 08/25.04.2006 a Consiliului Local Deseşti;
● Ursoi – rezervație geologică (categoria a III-a IUCN), constituită prin Hotărârea nr.
3/20.03.2006 a Consiliului Local Vadu Izei;
● Râul Mara – pe o lungime totală 37,6 km: 2,4 km prin HCL nr. 24/2008 Vadu Izei;
2,9 km prin HCL nr. 50/19.08.2008 Ocna Şugatag; 9,4 km prin HCL nr. 22/30.09.2008
Giuleşti; 22,9 km prin HCL nr. 15/2008 Deseşti.
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4.4 Fond funciar
Patrimoniul funciar al judeţului Maramureș se prezintă astfel:
Anii
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Suprafaţa
totală

Suprafaţa
agricolă

630436
630436
630436
630436
630436
630436
630436
630436
630436
630436

311190
311183
311177
311155
311116
310545
310298
309325
306192
305373

din care, pe categorii de folosinţă:
Arabilă
83826
83824
84009
83998
83928
83946
83795
83784
82855
81619

Păşuni
101064
101072
101022
101017
101006
100113
99734
98765
96495
96634

Fâneţe
Vii
Livezi
119884
246
6170
119900
230
6157
119762
20
6154
119756
230
6154
119725
251
6152
120232
242
6012
119935
243
6590
119930
243
6603
120260
243
6339
120658
243
6219
Sursa: www.maramureș.insse.ro

4.5 Demografia
Conform recensământului din 2011, populația Maramureșului este de 478.659
locuitori, din care 234.664 populație de sex masculin și 243.995 populație de sex feminin.
Populația pe grupe de vârstă la 1 iulie în perioada 2000 - 2012
Anii

Total

2002
2003
2004

520635
519057
516562

Pe grupe de vârstă
0 - 14 ani

15 - 59 ani

60 ani şi peste

99574
95356
91866

337668
339826
339785

83393
83875
84911
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

515610
515313
513000
511828
511311
510482
509163
507756

88618
86958
85019
60170
80801
82295
80901
79782

341049
85943
341530
86825
368061
77920
362588
89070
337821
90689
335661
92526
333634
94628
331504
96470
Sursa: www.maramures.insse.ro

Anii

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

URBAN (număr persoane)
Ambele
Masculin Feminin
sexe

RURAL (număr persoane)
Ambele
Masculin
Feminin
sexe

275357
274876
300136
303119
303097
301749
300778
300721
300256
299315
298226

245278
244181
216426
212491
212216
211251
211050
210590
210226
209848
209530

134416
133986
146305
147668
147478
146654
146032
145864
145601
144895
144187

140941
140890
153831
155451
155619
155095
154746
154857
154655
154420
154039
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Locuitori
(km²)

Populaţia pe sexe şi medii, la 1 ianuarie, număr persoane

122485
122793
82,6
121995
122186
82,3
108387
108039
81,9
106376
106115
81,8
107177
105962
81,7
105740
105511
81,3
105635
105415
81,1
105467
105123
81,0
105332
104894
80,9
105119
104729
80,8
104984
104546
80,5
Sursa: www.maramures.insse.ro
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4.6 Repere economice și ocuparea forței de muncă
Poziția geografică, resursele naturale și tradiția meșteșugărească în prelucrarea
resurselor de care dispune județul Maramureș sunt factori care au determinat dezvoltarea
economiei județului, dar perioada de tranziție spre economia de piață traversată de România
după 1990, cu problemele specifice (recesiune economică, inflație, șomaj, reconversie a
industriei mineritului), și-au pus amprenta și asupra economiei județului.
Având ca indicator sintetic populația ocupată, ponderea în economia județului este
deținută de activitățile industriale urmate de cele din sectorul serviciilor și apoi de cele din
sectorul agro-silvic.
Județul Maramureș are o veche tradiție industrială, breslele, organizate și specializate
pe meserii fiind primele forme economice consemnate de documente încă din secolul XIV și
care au contribuit la dezvoltarea aglomerărilor urbane, viitoarele cetăți orășenești Baia Mare,
Baia Sprie și altele.

Total economie
Agricultură, silvicultură și pescuit
Industrie – total, din care:
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare
Producția și furnizarea de energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer condiționat
Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor,
92

2,1

2,1

2012

195,3 195,1 196,6 202,1
72,5 72,5 73.8 75.9
47,9 46,2 46,4 48,4
0,4
0,4
0,4
0,5
42,5
43
43,2 45,2
0,7
0,7
0,7
0,6
2,3

2011

198
72,6
47,7
0,6
44,3
0,8
2

2010

2009

Județul Maramureș

2009

Populația ocupată, pe activități ale economiei naționale
(la sfârșitul anului) CAEN Rev.2, mii persoane

2,1
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activități de decontaminare
Construcții
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informații și comunicații
Intermedieri financiare și asigurări
Tranzacții imobiliare
Activități profesionale, științifice și tehnice
Activități de servicii administrative și activități de
servicii support
Administrație publică și apărare, asigurări sociale din
sistemul public
Învățământ
Sănătate și asistență social
Activități de spectacole, cultural și recreative
Alte activități de servicii

12
21

10,8
21,2

10,8
22,2

10,4
23,1

10,5
23,5

9,1
3
1,2
1,7
0,6
1,7
1,7

8,9
2,8
0,8
1,7
0,6
1,7
1,9

9,2
3,2
0,8
1,5
0,4
1,5
1,8

9,4
3
0,8
1,5
0,4
1,6
2,2

9,6
2,8
0,9
1,4
0,5
1,7
2,5

3,7

4

3,8

3,6

3,5

10
8,5
0,5
3

9,7
9,1
0,9
2,8

9
8,6
0,9
2,7

9
8
0,8
2,6

8,9
8
0,8
3,2

Sursa: www.maramures.insse.ro

4.7 Învățământ
Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv particular), număr
Judeţul
Maramureș

2004/
2005
100849
17371

2005/
2006
99363
17321

2006/
2007
98163
17476

Total
Preşcolar
Primar şi gimnazial:
51295 48934 46901
- Total

2007/
2008
97179
16955

Anii
2008/
2009
95760
16886

2009/
2010
93637
16975

2010/
2011
91501
17080

2011/
2012
87587
16896

2012/
2013
81510
14035

45068

43902

20643

41979

40046

42293
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- Primar
(cl.I-IV)
- Gimnazial (cl.VVIII)
Liceal
Profesional şi de
ucenici
Postliceal şi de
maiştri
Superior

24199 23597 22935

21398

21094

20643

20268

19507

22012

26404 24736 23416

23144

2231

21965

21711

20539

20281

17549 17761 19154

20983

21813

22688

23368

23151

21491

7858

7981

7183

6263

5420

3200

1549

334

649

996

821

754

1009

1457

1801

1797

1780

1769

5780

6551

6695

6901

6282

5883
5728
5380
1273
Sursa: www.maramures.insse.ro

Numărul şi activitatea bibliotecilor

Anii
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Biblioteci (total)
Volume
Volume
Unităţi
existente eliberate
(număr)
(mii)
(mii)
366
3166
1567
368
3168
1424
315
3187
140
348
3110
1690
344
3250
1636
350
3412
1476
351
3662
1424
342
3477
1327
343
3485
1398
332
3640
1270
319
3197
1163

din care: biblioteci publice

Unităţi
(număr)
69
69
71
71
71
73
71
71
72
73
72

94

Volume
existente (mii)

Volume
eliberate (mii)

1197
686
1230
739
1276
774
1319
850
1335
834
1371
733
1388
693
1404
685
1407
666
1428
614
1438
610
SURSA: Biblioteca Naţională a României
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4.8 Sănătate
Activitatea de ocrotire a sănătății populației din județul Maramureș este desfășurată de
841 medici și 3562 personal sanitar mediu în cele 2809 paturi existente în unitățile spitalicești.
Anii
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Paturile în spitale şi personalul medico - sanitar, la 31 decembrie
Paturi în
Medici2)
Stomatologi
Farmaciști
Personal
1)
spitale
sanitar
mediu
4167
777
75
16
2600
3901
752
75
13
2623
3228
727
90
14
2665
3268
688
90
15
2587
3283
751
190
151
2912
3344
776
224
209
2893
3341
818
246
211
3227
3290
790
264
212
3307
3290
789
278
241
3248
2887
795
285
281
3271
2819
823
298
300
3556
2809
841
307
378
3562

¹)Inclusiv paturile din centrele de sănătate
²)Exclusiv stomatologi
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Spitale
Ambulatorii de specialitate
Ambulatorii integrate spitalului
Dispensare medicale
Centre de sănătate
Centre de sănătate mintală
Sanatorii balneare
Centre medicale de specialitate
Cabinete medicale de medicină generală
Cabinete medicale școlare
Cabinete medicale studențești
Cabinete medicale de familie
Cabinete stomatologice
Cabinete stomatologice școlare
Cabinete medicale de specialitate
Societate civilă medical de specialitate
Farmacii
Puncte farmaceutice
Creșe
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnică dentară

9
9
9
9
1
9
1
1
9
1
10 10
5
5
5
5
2
2
2
2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
12 16 16 17
1
1
1
1
204 201 202 186
81 86 86 72
5
4
4
3
56 56 55 65
2
2
2
2
9
10 10 10
2
1
1
1
7
7
7
7
37 12 41 39
28 27 26 19
96

9
8
1
1
10
8
5
5
2
1
2
2
0
0
1
1
0
0
17 17
1
1
171 169
68 68
3
2
36 37
1
1
10
8
1
1
7
7
38 35
18 17

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Județul Maramureș

2006

Principalele unităţi sanitare, cu proprietate privată
Anii

9
1
9
5
2
0
1
0
1
12
1
204
81
5
56
2
9
2
7
37
28
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Spitale
Ambulatorii de specialitate
Ambulatorii integrate spitalului
Centre medicale de specialitate
Cabinete medicale de medicină generală
Cabinete medicale de familie
Cabinete stomatologice
Societate stomatologică civilă medical
Cabinete medicale de specialitate
Societate civilă medical de specialitate
Farmacii
Puncte farmaceutice
Depozite farmaceutice
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnică dentară
Alte tipuri de cabinet medicale
Spitale

2
2
2
2
0
2
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
22 20 18 18
54 57 57 84
18 178 193 217
1
1
1
1
145 146 155 205
1
1
1
1
107 115 121 127
0
0
0
10
7
7
5
4
14 13 16 19
53 40 49 59
12 12 12 12
2
2
2
2
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2
2
2
1
0
1
0
1
14 12
93 93
220 230
1
1
185 193
2
2
139 140
14 13
3
2
18 18
60 62
14 14
2
2

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Județul Maramureș

2006

Principalele unităţi sanitare, cu proprietate privată
Anii

2
2
1
2
12
99
242
1
200
2
165
28
3
19
63
14
2
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4.9 Turism
Județul Maramureș are o poziție geografică strategică, fiind poarta de intrare în
România dinspre Ucraina. Din punct de vedere geografic și științific ea corespunde zonei
cunoscute sub numele de „Maramureș”.
Județul Maramureș reprezintă o destinație turistică importantă, promovând în principal
produse turistice de tip stațiuni turistice, turism montan și turism cultural.
Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la 31 iulie 2012
Judeţul Maramureș
Număr
Total
171
Hoteluri și moteluri
29
Cabane turistice
1
Vile turistice și bungalouri
3
Tabere de elevi și preșcolari
2
Pensiuni turistice urbane
53
Pensiuni turistice rurale
78
Hosteluri
5
Sursa: www.maramures.insse.ro
Capacitatea de cazare turistică
Tipuri de structuri de primire
turistică
TOTAL
Hoteluri
Hosteluri
Hoteluri aparatament

2008

2009

2010

2011

2012

3395
1670
139
8

4207
1851
152
8

4368
1827
152
8

4629
2086
152
0

4730
1831
192
189

98

locuri

2013
4805
1793
192
171
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Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Tabere de elevi și preșcolari
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

171
103
101
345
444
1014

146
81
17
354
502
1096

146
245
99
99
83
82
19
19
49
49
311
311
354
300
881
993
672
761
1208
1227
1077
954
1831
1793
Sursa: www.maramures.insse.ro

4.9.1 Atracții turistice
Complexe muzeale din Maramureș:
- Muzeul de Etnografie Sighetu Marmației;
- Muzeul de Etnografie și Artă Popular Baia Mare;
- Centrul artistic Baia Mare – Muzeul de Artă;
- Muzeul Florean;
- Muzeul de Mineralogie Baia Mare;
- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare.
-

Monumente de arhitectura și artă populară din Maramureș:
Centrul istoric Baia Mare;
Centrul istoric Sighetu Marmației;
Turnul Ștefan;
Biserici de lemn din Maramureș;
Biserici de lemn din Lăpuș;
Biserici de lemn din Chioar;
Cimitirul Vesel din Săpânța.

-

Așezăminte monahale din Maramureș:
Mănăstirea Bârsana;
Mănăstirea Peri–Săpânța;
Mănăstirea de la Moisei;
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-

Mănăstirea Sfânta Ana din Rohia.

4.9 Maramureș în imagini

Baia Mare
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Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare
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Mănăstirea Bârsana
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Cimitirul vesel de la Săpânța
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Munții Rodnei
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Lacul Albastru de la Baia Sprie
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Defileul Lăpușului
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Porți maramureșene
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Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia
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Coconi în portul popular maramureșean
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Copii în port tradițional maramureșean
110
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CAPITOLUL V
PREZENTAREA COMUNEI ARDUSAT
5.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă
Comuna Ardusat este situată în partea de vest a județului Maramureș la 25 km distanță
de municipiul Baia Mare, reședința județului.
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Comuna Ardusat se învecinează la:
- nord, nord-est cu orașul Tăuții Măgherauș;
- est cu comuna Recea;
- sud cu comua Satulung;
- sud, sud-vest cu comuna Fărcașa;
- nord – vest cu comuna Pomi din județul Satu – Mare.
Distanța către municipiile și orașele din județ:
- Baia Mare
– 23 km;
- Sighetu Marmației
– 87 km;
- Borșa
– 146 km;
- Vișeu de Sus
– 127 km;
- Baia Sprie
– 32 km;
- Tîrgu Lăpuș
- 64 km;
- Seini
– 42 km;
- Cavnic
– 55 km;
- Ulmeni, Maramureș
- 24 km;
- Săliștea de Sus
– 116 km;
- Dragomirești
– 112 km;
- Șomcuța Mare
– 24 km;
- Tăuții – Măgherăuș
- 24 km.
Distanța către principalele orașe ale țării:
- București
– 591km;
- Cluj
– 138 km;
- Târgu Mureș
- 202 km;
- Brașov
– 371 km;
- Ploiești
– 478 km;
- Iași
– 459 km;
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-

Constanța
Craiova
Buzău
Galați
Sibiu
Suceava
Alba Iulia

–
–
–
–
–
–
–

814 km;
540 km;
523 km;
594 km;
317 km;
342 km;
242 km.

Legătura dintre comună și restul județului se realizează pe următoarele căi de
circulație rutiere:
- DJ 193 Baia Mare – Satu Mare traversează comuna Ardusat (satele Colțirea și
Ardusat) și asigură legătura comunei cu DN 1C. DJ 193 pe teritoriul comunei
Ardusat are o lungime de 9,2 km din 13,167 km cât este în total.
- DJ 108 Ardusat – Zalău se formează din capătul sudic al satului Ardusat (din DJ
193) și face legătura cu limita județului Sălaj, traversând 2 comune (Fărcașa și
Sălsig) și un oraș (Ulmeni). DJ 108 A are pe teritoriul comunei Ardusat o lungime
de 1,17 km din 28,49 km care este lungimea totală.
- DC 68 Lăpușel – Arieșu de Câmp se formează din DJ 193 și asigură legătura cu
localitatea Arieșu de Câmp.
Comuna Ardusat este compusă din trei localități: Ardusat – centru administrativ,
Arieșu de Câmp și Colțirea. Localitățile sunt de tip adunat, compacte, neavând zone
răspândite în teritoriu.
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Comuna Ardusat are o suprafață de 31,09 km² și o populație de 2.738 locuitori
conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2011.
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5.2 Cadrul natural
5.2.1 Relieful
Comuna Ardusat este situată în Depresiunea Baia Mare fiind constituită dintr-o
succesiune de nivele netede și largi, precum lunci, terase și glacisuri piemontane etajate între
150 – 300 m. Pe teritoriul comunei Ardusat este prezentă câmpia joasă sub 200 m care
cuprinde luncile largi ale râului Someș, cotele de nivel frecvente în luncă fiind de cca 150 –
152 m. Diferența de nivel între extremitățile sud și nord ale teritoriului administrativ este de 5
m (pe o lungime de 8 km).
5.2.2 Hidrografia
Teritoriul comunei se încadrează în bazinul hidrografic al râului Someș, fiind traversat
de acesta în partea centrală a comunei și formând limitele de NE și SV ale comunei.
Afluenți ai râului Someș pe teritoriul comunei Ardusat sunt:
 din zona deluroasă de la vest, primește afluentul de stânga, Runcul (Radoi) care
traversează satul Ardusat în zona sa mediană și circa 4 afluenți de lungime redusă majoritatea
fără nume;
 din zona de câmpie de la sud – vest, primește afluentul de dreapta Arieș sau
Arieșel, iar la confluența acestuia s-a format satul Arieșu de Câmp, la circa 1 km sud de
confluența Someșului cu Lăpușul.
Pânza de apă freatică se interceptează la adâncimi cuprinse între 2,50 – 4,50 m în zona
Colțirea și la 6 m în Ardusat. Adâncimea de îngheț este de -0,9 m.
5.2.3 Clima
Clima comunei Ardusat este caracterizată ca fiind temperat continentală de deal –
podiș cu influențe oceanice accentuate, ceea ce îi determină un caracter moderat. Clima este
specifică zonei Depresiunii Baia Mare având o largă deschidere spre vest cu efecte de foehn
dar și zone specifice climatului din Lunca Someșului.
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Temperatura medie a aerului este ușor peste 9˚C, iar precipitațiile anului se situează
sub 700 mm.
5.2.4 Solul
Terenul este caracterizat prin existența unor depozite aluviale de vârstă cuaternară,
formate din argile nisipoase, nisipuri argiloase, pietrișuri cu interspații umplute cu nisip cu
grosimi de 6 – 10 m. În bază se interceptează stratele de marne argiloase cenușii compacte de
vârstă panoniană cu grosimi de peste 100 m.
5.2.5 Resursele
Comuna Ardusat beneficiază de zone cu teren arabil fiind una dintre cele mai fertile
din cadrul județului Maramureș, acestea regăsindu-se mai mult în solurile formate din
cernoziomuri care fac obiectul unor intense exploatări agricole.
Comuna s-a dezvoltat de-a lungul anilor bazându-se pe resursele proprii – terenurile
agricole, zonele de prund ale râului Someșului din care s-au extras nisip, pietriș și alte
agregate pentru betoane care ulterior au fost folosite ca materiale de construcții, precum și
forța de muncă și producția obținută din diversele activități agricole sau economice.
5.2.6 Vegetația și fauna
Vegetația este reprezentată de următoarele plante: rugina, părușca, lichenul renilor,
corana, clopoțelul alpin, piciorul cocoșului alpin etc.
Fauna întâlnită în zonă este cea specifică zonei de pădure și de luncă. Elementele
faunistice mai răspândite sunt: mistrețul, vulpea, căprioara, iepurele etc. În zonele cu pajiști
secundare și derivate apar mai frecvent iepurele și vulpea. Păsările sunt prezente prin: fazan,
pițigoi, mierla, ciocănitoare, gaița.
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5.3 Istoricul comunei Ardusat
Trecutul multisecular al Ardusatului n-a constituit niciodată preocuparea unor
cercetări istorice, deşi aşezarea sa şi rolul avut în decursul timpului le-ar fi îndreptăţit. În
publicaţiile apărute până astăzi este amintit foarte sumar şi întotdeauna corelat cu
evenimentele de care a depins pentru că istoria se confundă cu trecutul social, economic şi
politic al acestui areal geografic şi spiritual.
De pe promontoriul unde este situat, Ardusatul are o perspectivă de largă vizibilitate
peste întreaga depresiune a Băii Mari, peste o parte din Chioar, iar înspre apus până dincolo
de Seini. Având în vedere această poziţie este foarte posibil ca în sistemul de apărare din acele
timpuri să-i fi revenit atribuţii strategice, acelea de a aprinde focuri şi făclii pentru a anunţa
iminenţa primejdiei.
În vederea acestor prerogative e firesc ca cei din jur să fi strigat: „Arde satu, arde
satu!” din care a rezultat ARDUSAT, adică satul care anunţă urgia. O seamă de istorici
români şi străini apreciază această iscusinţă de apărare folosită ca tactică de luptă în calea
primejdiilor.
Aprinderea focurilor în cazul primejdiilor făcea parte din tacticile de apărare ale
românilor. Satele aşezate pe înălţimi, la răspântii de drumuri sau în locuri potrivite acestui
scop primeau această însărcinare. La ivirea primejdiilor, oamenii înspăimântaţi fugeau să-și
ducă familiile şi avutul în locuri ce le ofereau un oarecare adăpost. Concluzia pare cât se poate
de firească: obiceiul păstrat cu veneraţie din străbuni, indică faptul că primejdia venea
dinafara spaţiului locuit de români. Chiar şi prin această tradiţie putem explica continuitatea
noastră în Dacia. Puterea tradiţiei are şi în Ardusat simbolul invincibilităţii binelui asupra
răului, când se spune: „Aşe-i bine să facem cum zic bătrânii.”
Sursa: Valentin Băințan „Ardusat – străveche vatră românească”;
Ed. Cybela Baia Mare 1997, pg. 16 - 17
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Viața socială, administrativă a satului s-a aflat din cele mai vechi timpuri legată de
centrul de comună Ardusat.
Ardusatul este aşezat la poalele Codrului, pe un promontoriu situat la o altitudine de
circa 250 m, acolo unde Someşul, îndreptându-se spre apus, îl desparte de lanţul vulcanic al
Munţilor Oaş și Gutâi. Comuna este atestată documentar din anul 1231 sub denumirea
Erdezat şi pe parcursul timpului a avut diferite denumiri: Erdezat, Erdew Cshada, Erdewdzut,
Erdewzada, Erdodszada.
În anul 1424 comuna aparţinea familiei Dragfi, iar în anul 1569 comuna apare sub
denumirea „Voievodatul Ardusatul Românesc”, având o populaţie majoritară formată din
români.
În perioada dintre anii 1810 şi 1944, Ardusat-ul împreună cu Arieșu de Câmp și
Colțirea devin moşie a contelui Degenfeld.
Prima şcoală pentru români, din Ardusat, s-a înfiinţat în anul 1768 avându-l învăţător
din 1770 pe Ioan Buda. În același an, învăţător la Arieşu de Câmp era Simion Pop, iar la
Colţirea, Ştefan Drago.
În 1876, Ardusatul, Arieșu de Câmp, Colțirea făceau parte din „plasa” Baia Mare,
împreună cu alte 38 de localităţi. Acesta avea 236 de case cu 1.271 de locuitori români şi
maghiari. Un eveniment important pentru românii din împrejurimi a fost apariţia la Baia Mare
a primului ziar românesc din zonă, cu titlul “Gutinul“, ziar social, literar şi economic, editat
de Michail Molnar şi Gavril Sabo. La el a colaborat şi preotul Dionisie Bran din Ardusat, cu
articole ale edinelor Reuniunii cantorilor - învăţători Ardusat-Someş. Apariţia lui n-a durat
decât un an, dar publicaţia a fost mijlocitorul cultivării gustului pentru frumos al cititorilor, ba
chiar contribuind la trezirea conştiinţei naţionale, ultimul său număr apărut la 26 martie 1890.
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În 1892, populaţia comunei era cifrată la: 1.288 de români ce posedau 3.727 iugăre
cadastrale de teren agricol. Comuna aparţinea de Judecătoria Satu Mare, iar telegraful cel mai
apropiat se afla la Seini.
Din iniţiativa preşedintelui Departamantului Satmar - Ugocea al „Astrei”, PreotulProtopop George Suta din Borleşti, în Ardusat începe cursul de alfabetizare a adulţilor în iarna
anului 1908.
O sărbătoare de suflet a avut loc în Ardusat în ziua de 11 august 1912 când s-a ţinut
Adunarea cercuală a departamantului Satmar - Ugocea. Oamenii locului au avut prilejul să
asculte înflăcărate cuvântări ale preoţilor şi învăţătorilor ce formau acest departamant.
La 28 iulie 1914 se declanşează Primul Război Mondial. Austro-Ungaria declară
război Serbiei. În acest cataclism european îşi vor pierde viaţa circa 20 milioane de oameni
printre ei mulţi şi din Ardusat, Arieșu de Câmp și Colțirea.
După 1918, Ardusatul a devenit secretariat cercual având în subordine satele: Aciua,
Arieşu de Câmp şi Buzeşti, iar din 1922, Ardusatul a făcut parte din cercul electoral Baia
Mare.
În evoluţia satului, s-au remarcat următoarele momente:
• 1877 – construire biserică din lemn;
• 1900 – construire şcoală veche (lângă biserică);
• 1917 – este turnat clopotul cel mare al bisericii
• 1960 – construire cooperativă de consum (magazin);
• 1967 – satul nu era electrificat;
• 1967 - satul avea meseriaşi: 6 dulgheri, 1 tâmplar, 12 zidari, 2 croitori;
• 1970 – construire şcoală actuală.
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Între anii 1917 - 1935 biserica de lemn a satului este mistuita de foc, iar la inițiativa
credincioșilor și bunului lor păstor începe construirea actualei biserici din cărămidă în anul
1931 lucrare care va fi finalizată în anul 1935. Sfințirea bisericii are loc în anul 1948 de către
Episcopul Oradiei Nicolae Popovici.
Satul Arieşu de Câmp, situat la o distanţă de 5 km faţă de centrul de comună, a luat
fiinţă cu un număr restrâns de case pe locuri defrişate din pădurea existentă în acea perioadă.
Defrişarea a continuat în scopul asigurării terenurilor agricole. Ţăranii munceau la groful care
avea în proprietate pădurea.
În perioada anului 1420, a luat fiinţă satul Colţirea - cu un boier şi 7 familii aşezate în
locul numit „Griţar" - situat între râuri. Satul este situat la 6 km faţă de centrul de comună.
Ardusat, moșia contelui Degenfeld
În perioada 1810 - 1944, Ardusatul era moşie a contelui
Degenfeld. Satul era aşezat aproape de liziera pădurii, fiind
numit în acea perioadă "Satul de sub pădure".
Locuinţele ţăranilor iobagi ai satului erau grupate în jurul
castelului grofului Degenfeld, construcţie fastuoasă ridicată în
perioada 1748. După construirea castelului, ţăranii au fost mutaţi
în vatra actuală a satului.
Din păcate, de castelul grofului s-a ales praful, fiind
devastat după plecarea proprietarului. Materialele de construcţie
s-au furat bucată cu bucată, cărămida din impunătorul castel
regăsindu-se azi în casele unor localnici. Oamenii au distrus cu
uşurinţă un monument istoric de o valoare inestimabilă, fără să
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se gândească la consecinţe.
Din spusele bătrânilor, conacul grofului era impunător. Azi, din toată spendoarea lui
nu a mai rămas nimic, cei care trec prin zonă putând vedea doar nişte ruine înconjurate de
bălării şi spini. Nimic nu mai aduce aminte de strălucirea de odinioară.
Povestea familiei Degenfeld
Localitatea Ardusat aparţinea grofului Degenfeld Konrad, descendent al unei familii
de grofi răspândite, a cărei origine se află în Aargauben (Landun Baden) şi care a avut numele
mai vechi Tegerfeld, originar din Elveţia.
Blazonul familiei este prevăzut cu mai multe clase.
Are formă ovală şi cuprinde în planul îndepărtat fondul
albastru al cerului, câmpia verde în mijloc şi vulturul de
argint cu capul încoronat, în planul apropiat.
Răspândirea acestei familii de grofi în Transilvania
datează din 1766, când Degenfeld Mişka Kristof ajunge
cameral regal şi apoi prefect de Cluj.
Fratele său, Degenfeld Imre Kristof ajunge în 1848
prefect de Szabolcz şi posedă, printre altele, moşia de pe
Someşul Mijlociu, având reşedinţa la Ardusat. Suprafaţa iniţială a moşiei era de 2142 iugăre
cadastrale şi cuprindea şi localităţile Tămaia, Sârbi şi Buzeşti. Doi dintre fiii săi, Pal şi
Frigies, s-au născut la Ardusat, în 1814, respectiv 1817. Frigies ajunge consilier imperial în
1859 şi se depărtează de moşia din Ardusat, rămânând tot restul vieţii la Viena.
Degenfeld Pal rămâne legat de moşia de la Ardusat, pe care o conduce personal.
Extinde pavilionul de locuit cu aripa nordică, ajungând la 14 camere de locuit şi 8 camere
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anexe. Pe măsura extinderii moşiei, construieşte încă 4 magazii, 2 grajduri şi cripta familiei.
Din toate acestea au mai rămas doar ruinele. Până şi cripta familiei a fost distrusă, în prezent
fiind doar un morman de cărămizi şi moloz.
Castelul a fost construit prin 1748 - 1750. Avea anexe un grajd de vaci, unul de boi şi
o fermă de porci. Toate construcţiile s-au distrus după 1945, când groful a fost nevoit să
părăsească satul.

Conacul contelui Degenfeld
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Biblioteca familiei Degenfeld cuprindea mii de volume între care manuscrise princeps.
După instalarea regimului comunist în România şi retragerea familiei Degenfeld, locuitorii
satelor vecine au distrus nu numai partea materială a proprietăţii Degenfeld, ci şi valoaroasa
colecţie de carte şi pictură.
Când s-a construit castelul, iobagii au transportat materialele de construcţie în vârful
dealului, din mână în mână, formând un lanţ viu până la locul construcţiei. Se mai spune că
iobagii care nu-şi îndeplineau sarcinile către moşier erau închişi în beciurile castelului, fiind
înfometaţi şi biciuiţi.
Castelul a fost distrus complet, singurul perete care s-a păstrat din construcţiile
grofului aparţinând unui grajd. Doar acesta a mai rămas în picioare, fiind construit din piatră
şi cărămidă roşie.
În jurul reşedinţei Degenfeld era parcul întins pe o suprafaţă de 8 iugăre (pogoane).
Aici au fost aduşi arbori rari: castanul comestibil, platanul, precum şi arbuşti ornamentali.
Deşi astăzi locul este înţelenit, se mai păstrează încă exemplare de castani comestibili şi arţari.
Doar arborele Sequoia giganteea mai aminteşte de trecerea dinastiei Degenfeld prin
Ardusat. Copacul este monument al naturii şi este situat pe malul din stânga râului Someș în
locul numit „La curte” (locul este numit așa de săteni în aminterea curții contelui Degenfeld).
Arborele are o vechime de peste 200 ani. De asemenea, o altă moştenire lăsată comunităţii de
groful Degenfeld este un arbore lalea (Liriodendron tulipifera)
5.4 Eroii comunei Ardusat
În comuna Ardusat se află morminte ale soldaților căzuți pe câmpurile de luptă din
cele două războaie mondiale. Astfel, în curtea fostei bisericuțe de pe deal din satul Ardusat se
află două morminte ale soldaților români care au murit în luptele purtate împotriva armatei
ungare în luna aprilie a anului 1919, iar în curtea Bisericii „Sf. Nicolae” din satul Ardusat se
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află 3 morminte ale ostașilor căzuți în luptele purtate în Ardusat în octombrie 1944. Un alt
soldat ucis în octombrie 1944 se află înmormântat în curtea Bisericii „Sf. Treime” din satul
Ardusat.
În luptele purtate în Ardusat în octombrie 1944 au mai murit 11 soldați, în memoria
acestora ridicându-se 11 morminte situate în cimitirul mare al Bisericii „Sf. Nicolae” din satul
Ardusat.

Mormintele celor 11 eroi din satul Ardusat
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5.5 Personalități marcante

Gheorghe Pop de Băsești (1835 – 1919)
personalitate marcantă din județul Maramureș, a fost un
politician român din Transilvania, între 1881 – 1902
vicepreședinte, iar între 1902 – 1918 președinte al
Partidului Național Român din Transilvania.
A urmat cursurile gimnaziale la Baia Mare și la
liceul cezaro – crăiesc din Oradea, iar apoi a studiat
științele juridice la Academia de Drept din Oradea. În anul
1860, după absolvirea studiilor, și-a început cariera mai
întâi ca funcționar municipal la Oradea, iar apoi ca
funcționar comitatens (guvernare și administrație publică).

În 1872 a fost ales deputat în parlamentul ungar din
partea cercului electoral Cehu Silvaniei pe care l-a
reprezentat până în 1881. A reprezentat pentru 9 ani
interesele burgheziei românești din Transilvania în
parlamentul de la Budapesta. La 9 august 1880 a propus, într-o coferință ținută la Turda,
unirea tuturor românilor din Transilvania și Ungaria într-un singur partid național. În urma
acestei propuneri s-a convocat, la 17 octombrie 1880, o conferință alcătuită din 30 fruntași
români din Transilvania și Ungaria, care au decis convocarea conferinței naționale de la Sibiu
din anul 1881, care a decretat solidaritatea partidelor naționale românești din Ungaria și
unirea acestora sub numele de Partidul Național Român din Transilvania și Ungaria.
În perioada 1892 – 1894 Gheorge Pop de Băsești a fost unul dintre liderii mișcării
memorandiste, care cerea autonomia Transilvaniei și drepturi suplimentare pentru românii din
Transilvania aflată în imperiul austro-ungar. A fost unul dintre politicienii români condamnați
la închisoare pentru susținerea Memorandumului, în cadrul procesului memorandiștilor de la
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Cluj în 1894. A prezidat Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. A murit
câteva luni mai târziu, la vârsta de 84 ani. Urmașul său la conducerea Partidului Național
Român a fost Iuliu Maniu.
5.6 Elemente de patrimoniu
Pe raza comunei se află situri arheologice, având rang de monumente istorice:
Poziția din
Lista
monumentelor
istorice – 2010

Cod LMI*

2

MM-I-s-B04365

3

MM-I-m-B04365.01

4

MM-I-m-B04365.02

Denumire

Situl arheologic
de la Ardusat,
punct
„Sub
pădure”
Așezare
Așezare

Localitate

Adresa

Datare

Sat Ardusat, „Sub
comuna
pădure”
Ardusat
Sat Ardusat,
comuna
Ardusat
Sat Ardusat,
comuna
Ardusat

„Sub
pădure”

Sec. II – IV
p.Chr.

„Sub
pădure”

Epoca
bronzului,
Cultura
Suciu de Sus

*Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor:
I. Monumente de arheologie
II. Monumente arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale si funerare
Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:
- Categoria A - monumente de interes naţional
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- Categoria B - monumente de interes local
Codul LMI – cod propriu cu următoarea structură:
-Sigla alfabetică a judeţului în care se află
-Grupa valorică în care a fost încadrat: A, respectiv B
-Categoria căruia îi aparţine, I,II,III sau IV
-Numărul curent în cadrul fiecărei categorii

5.7 Ardusat în imagini
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Ardusat – vedere panoramică
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Troița din parcul central
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Farmacie Ardusat
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Ardusat – vedere panoramică
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Biserica Ortodoxă „Sf. Treime” din satul Ardusat
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Arborele Sequoia Giganteea
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CAPITOLUL VI
ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE
6.1 Fond funciar
În funcție de destinația lor, terenurile se împart în mai multe categorii. Aceste categorii
sunt următoarele:
terenuri cu destinație agricolă;
 terenuri cu destinație forestieră;
 terenuri aflate permanent sub ape;
 terenuri din intravilan, pe care sunt amplasate construcțiile, precum și alte
amenajări ale localității, inclusiv terenurile agricole și forestiere;
 terenuri cu destinații speciale cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere și
feroviare din comună, cât și siturile arheologice.
Încadrarea terenurilor din comuna Ardusat
Suprafața totală (ha)
Intravilan

723,2

Extravilan

2385,8
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Grafic reprezentând încadrarea terenurilor din comuna Ardusat
Intravilanul și extravilanul comunei Ardusat

23%
Intravilan
Extravilan

77%

Repartiția terenurilor pe categorii de folosință în anul 2013
Terenuri
agricole

Teren
arabil
Pășuni
Fânețe
Livezi
Vii
TOTAL

Suparafața
(ha)

1525

Terenuri
forestiere

Suprafața
(ha)

Păduri

429

377
296
40
5
2243

429
136

Luciu de
apă (bălți)

Suprafața
(ha)

24

24
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Grafic reprezentând modul de utilizare a terenurilor agricole
Modul de utilizare a terenurilor agricole
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6.2 Economie
Activitățile economice ale comunei Ardusat s-au dezvoltat în concordanță cu
potențialul și resursele locale, economia având un caracter preponderent agricol. Specificul
activităților zonei sunt cultivarea cerealelor, legumicultura și creșterea animalelor.
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6.2.1 Agricultura
Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât și modul de
manifestare a celorlalți factori de mediu față de plante. Datorită climatului și potențialului
productiv mare al solurilor, în comuna Ardusat activitatea de bază a locuitorilor este
agricultura, bazată în special pe cultivarea cerealelor, a legumelor și creșterea animalelor.
6.2.1.1 Cultivarea plantelor
Cele mai mari suprafețe sunt cultivate cu porumb, grâu și floarea soarelui, precum și
leguminoase perene ca trifoiul și lucerna.
Plante cultivate
Porumb
Grâu
Orz
Floarea soarelui
Suprafaţă totală cultivată (ha)

Suprafața cultivată
2011
390
140
10
50
590
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2012
350
140
10
50
550

2013
390
140
10
50
590
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Grafic reprezentând suprafața cultivată cu cereale în comuna Ardusat
Cultura cerealelor în perioada 2011 - 2013 (ha)
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În satul Ardusat funcționează o moară care preia cerealele de la producătorii locali și
le transformă în făină sau mălai.

Moara din satul Ardusat
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6.2.1.2 Creșterea animalelor
Una din ocupaţiile principale ale locuitorilor este creşterea animalelor. În perioada
2011 – 2013 efectivul de animale înregistrat în gospodării a fost următorul:
Număr capete animale

Animale
Bovine
Ovine
Caprine
Cabaline
Porcine
Păsări
Familii de albine
Iepuri de casă

2011

2012

2013

716
290
140
89
1250
12950
60
200

602
284
145
61
3660
12800
19
140

516
354
218
39
5050
13969
604
135

Porcine

Ovine
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Grafic reprezentând efectivul de animale din comuna Ardusat
Efectivul de animale înregistrat în perioada 2011 - 2013
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Pe raza comunei ființează Asociația Crescătorilor de Animale Ardusat având ca obiect
de activitate creșterea animalelor, cât și deservirea intereselor comunității în acest domeniu de
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activitate. În comună funcționează două ferme moderne, una de creștere a porcilor și una de
creștere a tineretului taurin.

Ferma de animale din satul Ardusat
Ambele ferme sunt dotate cu abatoare (Abator Ghitta și Abator Mezel-Co) care preiau
și valorifică animalele proprii, dar și cele ale altor crescători din zonă.
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Abator Ghitta
Pe raza comunei serviciile veterinare sunt asigurate de un medic în cadrul cabinetului
veterinar din satul Ardusat. Satul dispune și de o farmacie de uz veterinar.
Parcul de mașini agricole cuprinde peste:
 100 tractoare;
 10 combine;
 45 pluguri;
 25 discuri;
 6 coase rotative și este în continuă creștere.
În comună se organizează bilunar un târg de animale și cu produse alimentare și
nealimentare provenite de la producătorii autohtoni.
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6.2.1.3 Apicultura
Apicultura este una dintre ocupațiile care s-a dezvoltat în condiții naturale favorabile
în comuna Ardusat datorită climei, reliefului și vegetației. Pe raza comunei Ardusat întâlnim
crescători de albine înscriși în Asociația Crescătorilor de Albine având un efectiv de 604
familii de albine.
În afară de produsele recoltate, albinele aduc un aport considerabil la producția
agricolă, ca urmare a polenizării plantelor agricole. Datorită procesului de polenizare sporește
producția agricolă și este ca un factor determinativ pentru obținerea recoltei maxime atât din
punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.
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6.2.1.4 Legumicultură
Culturile de legume specifice comunei Ardusat sunt:
Anul 2011
Legume
Tomate
Varză
Cartofi
Ceapă
Usturoi
Ardei
Castraveți
Morcovi
Mazăre
Fasole
Vinete
Suprafața totală

Anul 2012

Anul 2013

hectare
4
4
60
4
2
2
2
4
1
1
1
85

4
4
60
4
2
2
2
4
1
1
1
85
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4
4
60
4
2
2
2
4
1
1
1
85
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Grafic reprezentând cultura de legume în perioada 2011 – 2013
Cultura de legume în perioada 2011 - 2013 (ha)
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Așa cum rezultă din graficul de mai sus cele mai mari suprafețe cultivate sunt cele cu
cartofi, urmate de varză și tomate. Restul legumelor (fasole, mazăre, vinete, conopidă, ardei,
castraveți etc.) se cultivă în gospodăriile localnicilor pentru consumul propriu.
6.2.1.5 Viticultură
În prezent, pe raza comunei Ardusat sunt cultivate 5 ha de viță de vie hibridă. Aceasta
se cultivă în gospodării și pe câmp doar pentru consumul propriu.
Vița de vie
Hibridă
Suprafață totală (ha)

Anul 2011
5
5

Viță de vie
148

Anul 2012
5
5

Anul 2013
5
5
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6.2.1.6 Pomicultură
În comuna Ardusat sectorul pomicol se bazează pe culturile de meri care reprezintă 40
ha cultivate, producând anual în jur de 20 tone / ha. Suprafața de meri cultivată este veche de
peste 40 ani necesitând pe viitor întinerirea acesteia. Pomi fructiferi precum cireș, vișin, păr,
gutui, prun există doar în gospodăriile localnicilor pentru consumul propriu.
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6.2.1.7 Piscicultură
Suprafața de luciu de apă de care dispune primăria este de 24 ha (canale de desecare și
bălți) fără a fi amenajată în scop pisciol. Există pe raza comunei două amenajări piscicole
private de 4,5 ha și respectiv 1,5 ha care sunt populate periodic cu pește și unde se practică
pescuitul sportiv și de agrement.
6.2.1.8 Silvicultură
Comuna Ardusat dispune de 170 ha pădure care se află în proprietatea primăriei. Cele
170 ha sunt formate din specii de stejar, salcâm, carpen, fag, gorun, pin, molid, brad.

Silvicultura nu reprezintă o activitate de sine stătătoare. Pădurile din comună au un rol
de protecție ecologică, de a împiedica eroziunea solului, precum și de a satisface necesitățile
de lemne de foc și materiale în construcții.
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6.2.2 Mediul de afaceri
Pe raza comunei Ardusat își desfășoară activitatea societăți comerciale cu un profil
divers de activitate.
Lista întreprinzătorilor economici
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Denumirea societății
S.C. CĂRĂBUȘ S.R.L.

Domeniu de activitate
Transporturi,
prefabricate
beton,
confecții metalice
S.C. Drumuri Poduri MARAMUREȘ Administrarea
și
întreținerea
S.A. – Punct de lucru Ardusat
drumurilor județene, produse de
balastieră, mixturi asfaltice
S.C. BEGU TRANS S.R.L.
Stație de sortare, produse de balastierăPunct de lucru Ardusat
S.C. MDI-RODNEI S.R.L.
Produse de balastieră
S.C. AGIFCO S.A
Produse de balastieră
S.C. ALEN CONSTRUCT S.R.L.
Depozit materiale de construcții
S.C. SCHINDLER S.R.L.
Construcții civile și industriale
S.C. SELECT FERM S.R.L.
Fermă suine, fermă îngrășare taurine
S.C. CANSTAR S.R.L.
Fermă Bovine
S.C. AGROGEX GS SRL
Agricultură + creșterea animalelor
S.C. MEZEL CO S.R.L.
Abator
S.C. GHITTA S.R.L.
Abator
POPAS COMOARA S.R.L.
Alimentație publică
CABANA SOMEȘ
Alimentație publică
S.C. VARGA S.R.L.
Comerț, alimentație publică
S.C. LEON S.R.L.
Comert
S.C. AVELANA S.R.L.
Farmacie
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Pe raza comunei mai există numeroase PFA-uri, II-uri care activează în domenii cum
ar fi: agricultura, comerțul cu amănuntul, servicii etc.
6.2.3 Turismul
Din punct de vedere turistic, Ardusatul beneficiază de un potențial cu caracter
moderat. La nivelul comunei Ardusat nu se poate vorbi despre o infrastructură turistică,
întrucât pe raza localității nu există nici o unitate de cazare turistică. Cu toate acestea,
atracțiile turistice definitorii pentru comună sunt reprezentate de sit-ul arheologic „Sub
Pădure” cu două așezări care datează din Epoca bronzului și Arborele Sequoia Giganteea
monument al naturii, vechi de peste 200 ani.

Arborele Sequoia Giganteea
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6.3 Infrastructura
6.3.1 Utilități publice
6.3.1.1 Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea
Comuna dispune de rețea de apă potabilă pe o lungime de 33 km, distribuită astfel: 15
km în satul Ardusat și 18 km în satele Colțirea și Arieșu de Câmp. În localitatea Ardusat sursa
de aprovizionare este un puț forat cu adâncimea de 270 m, echipat cu o electropompă, două
rezervoare de stocare cu capacitatea de 200 mc fiecare, rețea de aducțiune și distribuție din
PEHD (1,35 km aducțiune și 13,65 km distribuție, stație de tratare – dezinfecție Q=15mc/h și
hidranți de incendiu supraterani. În satele Colțirea și Arieșu de Câmp alimentarea cu apă se
face din rețeaua municipiului Baia Mare.

Stația de tratare a apei din Ardusat
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Rețea apă potabilă în satul Colțirea
Pe lângă rețeaua de apă distribuită în sistem centralizat, locuitorii comunei folosesc și
fântânile săpate de tip rural, care captează apa din straturile de mică adâncime. În raport cu
nevoile existente, sursa din straturile de mare adâncime este suficientă pentru nevoile
populației și ale activităților economice.
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Rețeaua de canalizare din comună este în lungime de 9 km, doar în satul Ardusat.
Totodată, o parte din locuințele individuale sunt dotate cu closete de tip rural cu pereți
necăptușiți, care constituie un pericol permanent de infestare a pânzei freatice, iar altele sunt
dotate cu toalete moderne, colectarea apelor uzate făcându-se în fose vidanjabile. Satele
Arieșu de Câmp și Colțirea nu dispun de rețea de canalizare a apelor uzate menajere.
Rețeaua de canalizare din satul
Ardusat este prevăzută și cu stație de
epurare a apelor uzate.
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În prezent, o parte din instituțiile publice din Ardusat au instalații interioare de
canalizare cu bazine vidanjabile. Unitățile de producție au fose septice sau stații de epurare cu
evacuare în canalele de desecare sau în emisarii naturali.
Scurgerea apelor pluviale se face în mod natural, colectarea, transportul și dirijarea lor
făcându-se prin intermediul rigolelor și șanțurilor de scurgere, care de regulă urmăresc trama
stradală.
6.3.1.2 Alimentarea cu gaze naturale
Comuna Ardusat nu dispune de rețea de distribuire a gazelor naturale.
6.3.1.3 Alimentarea cu energie termică
În prezent, alimentarea cu căldură a locuințelor și a instituțiilor publice se realizează
cu sobe, centrale termice pe combustibil solid, radiatoare electrice. Combustibilul utilizat este
constituit din lemne de foc, cărbuni, curent electric.
6.3.1.4 Alimentarea cu energie electrică
Toate localitățile comunei Ardusat sunt electrificate, fiind alimentate cu energie
electrică din Sistemul Energetic Național, prin linii electrice aeriene de joasă și medie
tensiune (LEA 20 KV), iar apoi distribuție locală de joasă tensiune prin intermediul posturilor
de transformare și linii electrice aeriene de joasă tensiune (0,4 KV).
Pe raza comunei Ardusat rețeaua de energie electrică este în lungime de 35 km
asigurând necesarul de energie electrică pentru întreg teritoriul comunei. Pe viitor vor fi
executate lucrări de extindere a rețelei electrice în zona Fânețe III și Livada, ca urmare a
extinderii zonei de intravilan.

156

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș
6.3.1.5 Iluminatul public
Rețeaua de iluminat public este în lungime de 35 km fiind acoperită toată suprafața
comunei. În satele Ardusat și Colțirea rețeaua de iluminat public a fost modernizată parțial,
fiind înlocuite becurile vechi cu LED-uri economice de-a lungul DJ 193.
Pe viitor vor fi executate lucrări de modernizare a rețelei existente dar și de extindere a
rețelei de iluminat public în zona Fânețe III și Livada, ca urmare a extinderii zonei de
intravilan.
6.3.1.6 Salubritatea
Salubrizarea comunei se realizează de către un operator economic autorizat în baza
unui contract de prestări servicii. Deșeurile menajere colectate de la populație se colectează
din poartă în poartă de două ori pe lună, apoi sunt transportate la depozitul ecologic situat în
localitatea Doba, județul Satu Mare.
În prezent, pe teritoriul comunei Ardusat se află un amplasament provizoriu situat la
cca 730 m nord de zona de locuit care este situat în extremitatea nordică a localității Ardusat,
amplasamentul fiind situat pe pășunea aflată în afara limitei nordice a intravilanului propus
prin PUG. Rampa provizorie are amenajată (excavată) o cavitate și un șanț perimetral fiind
folosită la depozitarea deșeurilor rezultate din construcții.
Coletarea deșeurilor de la agenții economici și de la gospodării se face selectiv doar
pentru PET-uri și hârtie.
6.3.1.7 Mediu. Calitatea factorilor de mediu
În comuna Ardusat calitatea aerului înconjurător este bună neexistând factori
industriali care să producă poluare și să afecteze starea de sănătate a populației.
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Poluarea poate interveni în timpul campaniilor agricole când, datorită vântului, ajung
cantități mari de praf și pulbere în zonele locuibile, fără însă a fi afectată starea de sănătate a
populației.
Calitatea aerului poate fi alterată și din cauza traficului rutier, prin emisia de noxe și
praful datorat străzilor pietruite.
În urma analizelor efectuate asupra calității apei potabile reiese că aceasta este
sanogenă.
Calitatea apelor subterane poate fi alterată din pricina lipsei de canalizare în satele
Arieșu de Câmp și Colțirea, precum și a folosirii în gospodării a foselor impropriu realizate.
Poluarea solului se realizează prin aruncarea deșeurilor în locuri neamenajate, care
deteriorează terenul în locurile unde sunt depozitate. Stagnând perioade mari de timp acestea
pot polua și aerul datorită mirosurile neplăcute pe care le degajă în atmosferă.
6.3.1.8 Spații verzi și locuri de joacă
În comuna Ardusat se află un cu o suprafață de 700 mp în incinta căruia se află 6
băncuțe, 150 mp alei pavate, o troiță, gazon și dispune de amenajări florale și iluminat public.
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Vedere din parcul central din Ardusat
6.3.1.9 Transportul în comun
Transportul călătorilor este asigurat de:
 transportul de tranzit:
 autobuz – 1 cursă pe zi Baia Mare – Satu Mare;
 autobuz – 1 cursă pe zi Baia Mare – Zalău;
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 autobuz – 1 cursă pe zi Baia Mare – Oradea;
 autobuz – 2 curse pe zi Baia Mare – Poiana Codrului (obiectiv producție în județul
Satu Mare);
 autobuz – 1 cursă pe zi Baia Mare – Băița de sub Codru;
 microbuz – 3 curse pe zi Baia Mare – Ulmeni.
 transport de legătură a comunei Ardusat cu municipiul reședință de județ:
 microbuz – 1 cursă pe zi Baia Mare – Ardusat;
 autobuz – 6 curse pe zi Baia Mare – Arieșu de Câmp.
Pe raza comunei sunt amenajate 5 stații de călători, astfel: 3 stații în satul Ardusat, 1
stație în satul Colțirea și 1 stație în satul Arieșu de Câmp. Toate stațiile sunt amenajate și
dispun de bănci pentru persoanele care așteaptă mijloacele de transport.
6.3.1.10 Rețeaua de drumuri locale
Structura drumurilor din comună se prezintă astfel:
- drumuri asfaltate – 4,1 km;
- drumuri pietruite – 30 km – aflate în stare acceptabilă de rulare;
- drumuri de pământ – 27 km – aflate în stări diferite de rulare – bună, mediocră,
degradată.
Structura drumurilor pe sate este următoarea:
● Arieșu de Câmp:
DC 68
2,75 km
Str. Pădurice
0,5 km
Str. Băltuța
0,74 km
Str. Palincie
0,24 km
Ulița Pășunii
0,17 km
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● Colțirea:
Ulița Bozinta
Str. Cocoroi
Str. Cimitir
Ulița Mare
Ulița Cămin Cultural
Str. La Arena
Ulița Magazin Mixt
Ulița Lungă
Ulița Mică
Ulița Meteș

0,35 km
0,5 km
0,22 km
0,33 km
0,170 km
0,24 km
0,25 km
0,600 km
0,170 km
0,230 km

● Ardusat:
Str. Târgului
Str. Fânețe III
Str. Fânețe II
Str. Fânețe I
Str. Șiru Mare
Str. Șiru Mic
Ulița Mare
Str. Livada
Str. Puste
Str. Abator
Str. Pe Deal
Str. Pășunii
Str. La Castel

0,700 km
0,850 km
0,930 km
1,070 km
0,980 km
0,900 km
1,150 km
1,430 km
1,860 km
0,530 km
1,850 km
1,250 km
0,900 km

● drumuri de exploatație

– 4,04 km.
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DC 68 – drum asfaltat

Drum pietruit din satul Ardusat

6.4 Populația
Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Ardusat se ridică
la 2.738 locuitori, în creștere față de numărul populației care se înregistra în anul 2002,
respectiv 2.570 locuitori.
Populația comunei Ardusat
conform Recensământului din 2011
Ambele sexe
Masculin
Feminin

2.738
1.332
1.406
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Repartiția populației pe sexe

Masculin, 133
2

Feminin, 1406

Structura populației pe grupe de vârstă
Grupe de vârstă

Ambele sexe

Masculin

Feminin

0-4 ani
5-9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani

180
207
183
159
213
174
219

91
103
99
72
112
94
120

89
104
84
87
101
80
99
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35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste

204
197
136
151
155
152
127
107
95
51
28

110
104
69
73
70
58
56
42
28
24
7

94
93
67
78
85
94
71
65
67
27
21

Din punct de vedere al apartenenței etnice, majoritatea sunt români ceea ce reprezintă
96,17% din totalul locuitorilor comunei Ardusat.
Populația comunei Ardusat după etnie
Români
2.633
Maghiari
9
Informație nedisponibilă*
95
*Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la etnie

Din punct de vedere al apartenenței confesionale, majoritatea sunt ortodocși ceea ce
reprezintă 90, 36% din totalul locuitorilor comunei Ardusat. Alături de aceștia conviețuiesc în
bune relații și apartenenți ai altor confesiuni religioase (romano – catolici, greco – catolici,
reformați, penticostali, baptiști etc.)
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Populația comunei Ardusat după religie
Ortodocși
2.474
Romano – catolică
4
Reformată
6
Penticostală
124
Greco – catolică
120
Baptistă
3
Martorii lui Iehova
9
Informație nedisponibilă*
98
*Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la apartenența
confesională

Evoluția autorizațiilor de construire emise în perioada 2009 – 2013
2009
2010
2011
2012
2013
Autorizații
emise
8
8
9
5
10
Numărul gospodăriilor și al locuințelor din comună
Numărul gospodăriilor
1818
Numărul locuințelor

902

6.5 Educație și activități sportive
6.5.1 Învățământ
Pe raza comunei Ardusat se află următoarele unități de învățământ:
-

Școala Gimnazială Ardusat;
Școala Primară Colțirea;
Grădinița cu program normal Ardusat;
Grădinița cu program normal Colțirea.
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Scurt istoric al Școlii Gimnaziale din Ardusat
Școala Gimnazială Ardusat este una dintre cele mai vechi școli din zona Someș,
primul tronson de clădire datând din anul 1938, iar aripa nouă din 1975, la care s-au
adăugat apoi celelalte corpuri de clădiri. În anul 1844 la școală frecventau 105 elevi la o
populație de 1043 locuitori, fiind catalogată drept protopopiat și avea în subordine 20 de
școli pe care le îndruma și controla. În anul 1851, scriitorul Schematismus nota despre
Ardusat că este „parohia Antigua Lingua Romana” adică parohie veche de limbă română, cu
o frecvență de 153 elevi înscriși dintr-o populație de 1099 locuitori. În anul 1920 pleacă din
Ardusat primul grup de elevi ce vor urma școli mai înalte. La Baia Mare luase ființă Liceul
Gheorghe Șincai o binefacere pentru propagarea culturii românești din zonă. În 1927 a avut
loc congresul învățătorilor din Ardeal unde au participat și cei din Ardusat. A fost înființat
cercul Petru Dulfu cu sediul la Tămaia, unde cei trei învățători din Ardusat au adus o
contribuție în pregătirea didactică și pedagogică din acea perioadă. La sfârșitul anului
școlar 1930 – 1931 Ardusat-ul devine centrul examenelor de absolvire a cursului primar. În
1936 începe construcția noului edificiu școlar etajat, cu fațada în stil brâncovenesc, două săli
de clasă fiind date în folosință în 1946, dar clădirea a fost terminată în 1948 după ce în
timpul ocupației maghiare i s-a șters înfățișarea exterioară.
În prezent, Școala Gimnazială dispune de un număr de 13 săli amenajate
corespunzător, laborator de informatică cu conexiune la internet. Școala dispune de
echipamente IT – 17 calculatoare, 4 imprimante alb-negru, 1 imprimantă color și fax.
Școala Gimnazială Ardusat are și o Bibliotecă Școlară cu un fond de carte de 925
volume format din enciclopedii, materiale didactice și literatură pentru copii.
Școala Gimnazială Ardusat are parteneriate și cu alte instituții de învățământ din județ
și din alte județe, precum Școala Gimnazială Lipau –jud. Satu Mare, Școala Gimnazială
„Lucian Blaga” din comuna Fărcașa și Grădinița „Maya” din Baia Mare. De asemenea, școala
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derulează și alte activități în parteneriat cu Școala din Vernier – Elveția fiind realizate
schimburi de bune practici între cele două unități de învățământ.
La instituțiile de învățământ din comuna Ardusat sunt înregistrați 221 elevi și 74
preșcolari la Școala Ardusat și 9 elevi și 14 preșcolari la Școala din Colțirea. În aceste
instituții își desfășoară activitatea un număr de 22 cadre didactice, dintre care 17 titulari și 5
suplinitori. Personalul didactic este competent, manifestând interes pentru perfecționarea
continuă și pentru organizarea unor activități extracurriculare diversificate.
Cele două grădinițe funcționează în incinta școlilor fiind amenajate spații
corespunzătoare pentru activitatea preșcolarilor. Localitatea Arieșu de Câmp nu dispune de
nici o unitate de învățământ, elevii mergând la școala din satul Colțirea.

Școala Primară Colțirea
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6.5.2 Activități sportive
Pe raza comunei Ardusat își desfășoară activitatea echipa de fotbal „Spicul Ardusat”.
Echipa face parte din Asociația Județeană de Fotbal Maramureș și a obținut locul I în seria
Sud din Campionatul Ligii a IV-a a campionatului județean de fotbal, precum și Locul I în
anul 2011 în Cupa României faza județeană.

Echipa de fotbal „Spicul Ardusat”
Comuna dispune de baza materială necesară desfășurării competițiilor sportive,
respectiv: un teren de fotbal în satul Ardusat care dispune de bănci, tribune și vestiare pentru
jucători cu dușuri și grupuri sanitare.
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6.6 Cultură și culte
6.6.1 Cultură
Multiculturalitatea reprezintă unul din punctele tari ale comunei Ardusat, prin
îmbinarea culturilor și tradițiilor specifice fiecărei etnii. Din punct de vedere al accesului la
spații pentru cultură, în comună există 2 cămine culturale și o bibliotecă comunală.
Căminul Cultural Ardusat are o sală multifuncțională cu o capacitate de 400 locuri și
dispune de stație de sonorizare, scenă, cameră pentru recuzită (costume populare pentru
diverse spectacole) și utilități (apă potabilă, canalizare, grupuri sanitare, încălzire cu panouri
radiante).

Căminul Cultural din satul Ardusat
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În cadrul Căminului Cultural Ardusat ființează un ansamblu folcloric de copii
„Codrișorul”, înființat în anul 2012 și format din 15 perechi de copii de la Școala Gimnazială
Ardusat. Ansamblul „Codrișorul” a obținut premiul III la Festivalul concurs „Florile
Someșului” organizat la Mireu Mare în anul 2013.

Ansamblul Folcloric „Codrișorul”
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Căminul Cultural Colțirea este dotat cu mese și bănci și dispune de rețea de apă
potabilă, dar fără racorduri, pe viitor urmând a fi finalizate și aceste lucrări. În cadrul
căminelor culturale se derulează serbări școlare, spectacole și alte evenimente cultural artistice.

Căminul Cultural Colțirea
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Pe raza comunei se află Biblioteca Comunală situată în satul de reședință, Ardusat și
dispune de aproximativ 9.089 unități arhivistice. Biblioteca Comunală este o instituție publică
de cultură, al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a
conserva colecții de cărți, publicații, alte documente specifice și baze de date pentru a facilita
utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere. Accesul la colecțiile
și bazele de date proprii este gratuit. Biblioteca asigură egalitatea accesului la informații și la
documentele necesare informării, educației permanente și dezvoltării personalității
utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenență politică,
religie ori naționalitate.
Comuna marchează anual „Zilele Comunei Ardusat” în ultima decadă a lunii august,
eveniment devenit deja tradiție pentru oamenii locului.
6.6.2 Culte
Comuna Ardusat este o comună cu un specific aparte din punct de vedere spiritual aici
trăind în bună comuniune cetățeni de diferite confesiuni: ortodoxă, greco - catolică, romano catolică, reformată și baptisă. În pofida profilului multiconfesional al comunei, locuitorii din
comuna Ardusat oferă un exemplu evident de toleranță, comuniune și conviețuire în bune
relații.
Pe raza comunei se află următoarele lăcașe de cult:
- Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” din satul Ardusat;
- Biserica Ortodoxă „Sf. Treime” din satul Ardusat;
- Biserica Ortodoxă„Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Colțirea;
- Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” din satul Arieșu de Câmp;
- Biserica Baptistă Betel din satul Ardusat;
- Biserica Baptistă Philadelphia din satul Colțirea.
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Biserica „Sf. Nicolae” din satul Ardusat a fost construită în anul 1932 având o
arhitectură specifică lăcașelor de cult maramureșene.

Biserica „Sf. Nicolae” din satul Ardusat
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Biserica „Sf. Treime” din satul Ardusat a fost construită în anul 1936 prin contribuția
credincioșilor. Iconostasul așezământului a fost realizat în anul 1939 de sculptorul Croitoru
din Satu Mare. Între anii 1968 – 1970 s-a pictat în frescă interiorul de către pictorul prof.
Achitenie Petre. Biserica se laudă cu un cor cu o vechime de peste 115 ani.

Biserica „Sf. Treime” din satul Ardusat
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Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Arieșu de Câmp este un alt edificiu
cultural important de pe teritoriul comunei. Construcția acesteia a început în anul 1938 din
cărămidă nearsă. În locul pe care astăzi se află lăcașul de cult în trecut a existat o biserică de
lemn care a ars în anul 1931.

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Arieșu de Câmp
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Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Colțirea a fost ridicată în anul
1990. În anul 1987 a fost refăcută pictura interioară.

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Colțirea
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Pe raza comunei, doar în cimitirul din Ardusat se află o capelă mortuară.

Capela aparținând cimitirului din satul Ardusat
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6.7 Sănătate
În comuna Ardusat, asistența medicală în sectorul public este asigurată de un medic
generalist, precum și un medic stomatolog. Personalul mediu sanitar în sectorul public este
compus din 1 asistent medical.
Starea de sănătate a locuitorilor
comunei este monitorizată în cadrul
singurei unități sanitare existente pe raza
comunei Ardusat.
Cabinetul medical din Ardusat
funcționează în clădirea în care își
desfășoară activitatea Primăria Ardusat.
Cabinetul este dotat pentru servicii de
ecograf, analize de biochimie, analiză de
urină, electrocardiograf și pentru efectuarea
de teste rapide.
Cabinetul medical dispune de 2 autoturisme
pentru deplasarea rapidă la domiciliul pacienților.
De asemenea, în comună mai funcționează 1
farmacie deservită de 1 farmacist.
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6.8 Asistență socială
Asistența socială presupune un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate pentru
a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și
depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea
autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale,
pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.
Serviciul de asistență socială constă în asigurarea serviciilor de specialitate pentru
persoanele cu handicap conform Legii 418 / 2006, instrumentarea dosarelor pentru ajutoarele
la încălzire a locuinței, precum și instrumentarea dosarelor pentru protecția și promovarea
dreptului copilului conform Legii 272 / 2004.
În evidența Compartimentului de asistență socială a comunei Ardusat sunt înregistrate
un număr de:
 82 persoane care beneficiază de ajutor social;
 11 persoane însoțitori persoane cu handicap grav;
 7 copii în plasament;
 10 beneficiari de indemnizație lunară fără însoțitor;
 64 alocații de susținere a familiei;
 132 ajutoare pentru încălzire.
6.9 Administrația publică
Consiliul Local Ardusat își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile și
dispozițiile Legii 215 / 2001 a administrației publice locale, ale Legii nr. 188 / 1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici și s-a organizat și a funcționat
în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice,
legalității și al orientării către cetățean.
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Administrația publică locală Ardusat veghează la respectarea legilor, la susținerea
dezvoltării durabile a comunității locale și la modernizarea administrației publice în beneficiul
cetățeanului.
În activitatea pe care a desfășurat-o și în relațiile cu beneficiarii, în calitatea sa de
interfață între reprezentanții administrației publice și societatea civilă, Primăria Ardusat și-a
asumat și a promovat valori instituționale, precum și principiile corelate acestora.
Principiile de bază ale funcționării aparatului propriu al Consiliului Local:
 definirea clară a rolului, relațiilor și responsabilităților în raport cu alte instituții;
 stabilirea unui sistem de organizare și responsabilizare pe fiecare palier funcțional;
 respectarea legii de către întreaga administrație publică;
 respectarea cetățeanului și orientarea către acesta;
 etică profesională, orientare spre economicitate, eficacitate și eficiență în
gestionarea resurselor materiale și financiare;
 prioritatea interesului public față de interesul personal în desfășurarea activităților
funcționarilor publici;
 asigurarea egalității în fața administrației publice a beneficiarilor;
 formarea profesională continuă orientată spre furnizarea unor servicii de calitate
beneficiarilor.
Structura primăriei pe departamente:
Secretar
– 1;
Asistență socială
– 1;
Financiar, contabilitate
– 1;
Compartiment agricol
- 2;
Impozite și taxe
- 2;
Administrativ – gospodăresc – 5;
Posturi vacante
– 16.
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Primăria Comunei Ardusat
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ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
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Structura politică a Consiliului Local:
- 3 consilieri PNL (Partidul Național Liberal)
- 3 consilieri PSD (Partidul Social Democrat)
- 3 consilieri UNPR (Uniunea Națională pentru Progresul României)
- 1 consilier PC (Partidul Conservator)
- 1 consilier PDL (Partidul Democrat Liberal)

Structura politică a Consiliului Local
PNL

PSD

UNPR

PC

PDL

9%
9%

28%

27%
27%
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6.9.1 Venituri și buget preconizat
Venituri realizate

2009

2010

2011

2012

mii lei
2013

Venituri proprii
Venituri fiscale
Venituri guvernamentale
Total

119
159
462
740

127
230
485
842

135
260
525
920

148
302
570
1020

192
450
658
1300

Buget preconizat

2014
3221

2015
3525

2016
3591
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2017
3659

2018
3659

2019
3800

mii lei
2020
3900
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CAPITOLUL VII
ANALIZA SWOT
Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ardusat a fost evaluarea
situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie, care a permis analiza în detaliu a tuturor
aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. Acest lucru a avut loc cu ocazia organizării grupurilor
de lucru cu actorii locali proveniți din rândul agenților economici, ai instituțiilor locale (învățământ,
bibliotecă, cămin cultural, parohii, sănătate, asistență socială, biroul de evidență a persoanei, poliție
locală etc.), cetățeni, primărie, membri ai consiliului local.
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În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial,
pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante, care vor afecta într-un mod
sau altul, evoluţia viitoare a comunei Ardusat.
Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte
dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în
cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel
mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a
unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani.
Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:
- realizarea unei analize preliminare;
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii;
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale;
- articularea documentului strategic.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect.
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Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari)
Weaknesses (puncte slabe)
Opportunities (oportunități)
Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de
dezvoltare a comunei Ardusat, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi pentru
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a impus
elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020.
Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi prezentate
în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi ameninţărilor.
Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care
comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare.
Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile insuficiente sau
de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.
Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale mediului
de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările legislative,
integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă superioară pe
ansamblu sau pe domenii de interes.
Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite
în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de mentalitate,
lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează capacitatea comunităţii
de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus.
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Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică:

Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de dezvoltare a
comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de intercondiţionare. Totodată,
prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările comunităţii, analiza SWOT permite
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înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor dintre elementele pozitive şi negative ale
comunităţii.
Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale
comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza
elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:
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7.1 Agricultură și dezvoltare rurală
Puncte tari

Puncte slabe

 existența a 1525 ha teren arabil;
 existența resursei umane pentru agricultură;
 cadrul natural propice dezvoltării agriculturii;
 existența terenurilor fertile;
 culturile de bază sunt cele de: grâu, porumb,
orz, ovăz, triticale;
 existența a 377 ha pășuni și 296 ha fânețe;
 existența terenurilor forestiere – 170 ha
proprietatea comunei,
 existența a 24 ha luciu de apă;
 preocuparea populației pentru creșterea
animalelor (bovine, ovine și suine);
 existența condițiilor și tradiției pentru
dezvoltarea activității agrozootehnice;
 existența a 2 abatoare în satul Ardusat;
 existența Asociației Crescătorilor de Animale
care gestionează pășunea comunală;
 existența crescătorilor de albine înscriși în
Asociația Crescătorilor de Albine, dotați cu
pavilioane apicole (604 familii de albine);
◘ parcul agricol cuprinde peste 100 tractoare, 10
combine, 45 pluguri, 25 discuri, 6 coase rotative;
 zonă optimă pentru cultivarea legumelor și a
cerealelor;
 existența utilajelor agricole;
 existența târgului bilunar.

 nivelul subvențiilor scăzut față de alte țări din
Uniunea Europeană;
 lipsa unei burse agricole;
 potențial zootehnic și pomicol nevalorificat în
totalitate;
 lipsă asociații de producători;
 fărâmițarea terenurilor;
 lipsă cooperative agricole;
 lipsă sistem de irigații și asociații a
utilizatorilor de apă;
 lipsa unui FNC care să preia cerealele de la
fermieri;
 lipsa unui depozit de colectare a legumelor și
fructelor;
 lipsa unui punct farmaceutic veterinar;
 neacordarea la timp a subvențiilor în
agricultură și zootehnie;
 neimplicarea tinerilor în agricultură;
 îmbătrânirea forței de muncă ocupate în
agricultură și migrarea tinerilor către străinătate
sau alte locuri atractive;
 capacitatea scăzută de a elabora și de a
implementa în mod eficient proiecte viabile de
dezvoltare locală;
 lipsa informării privind accesarea fondurilor
europene;
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 putere financiară scăzută a populației;
 lipsa promovării programelor de finanțare
nerambursabilă;
 resurse financiare reduse pentru cofinanțarea
proiectelor prin fonduri europene;
 lipsa unui sistem de valorificare a produselor
agricole;
 insuficienta promovare a zonei rurale și a
produselor specifice;
 lipsa unui management performant;
 accesul redus la informații și servicii de
consultanță datorită numărului mic de posturi
alocate pentru aceste tipuri de servicii;
 lipsa încrederii în asigurările pentru
agricultură, lipsa de informare sau mentalitatea
învechită;
 producția obținută insuficient conectată la
piața existentă.
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Oportunități

Amenințări

 existența cadrului legislativ pentru înființarea
și dezvoltarea exploatațiilor agricole;
 utilizarea unor tehnologii performante care să
conducă la creșterea productivității agricole;
 sprijinul oferit de Oficiul Județean pentru
Consultanță Agricolă din județul Maramureș cu
privire la accesarea fondurilor europene;
 stimularea asocierii terenurilor agricole,
stimularea pieței de arendă și informarea
populației privind renta viageră;
 acordarea subvențiilor pentru agricultori;
 utilizarea fondurilor europene care pot fi
absorbite în vederea impulsionării afacerilor în
agricultură;
 îndeplinirea standardelor de calitate a
produselor agricole, a celor de protecție a
mediului, de igienă și bunăstare a animalelor;
 constituirea unor asociații agricole pentru
vânzarea produselor agricole și negocierea
prețului;
 asigurarea culturilor agricole;
dezvoltarea rurală bazată pe implementarea
unor proiecte comune în cadrul G.A.L-urilor”;
 modernizare piață și târg comunal în
localitatea Ardusat;
 înființarea unui sistem de irigații în lunca
Someșului;
 construirea unui FNC care să preia cerealele

 schimbările climatice;
 limitările bugetare privind ajutoarele de stat;
 pierderea interesului pentru agricultură a
populației, datorită costurilor foarte mari cu
mâna de lucru, pentru întreținerea utilajelor și
pentru semințe și răsaduri de calitate;

incoerența
legislativă
(reglementări
interpretabile) și instabilitatea politică;
 posibilitatea apariției unor fenomene
imprevizibile: inundații, cutremure care pun în
pericol structuri antropice;
 eroziunea și degradarea calității solurilor ce
pot conduce la scăderea randamentului în
agricultură;
 oferte de creditare greu accesibile (garanții
mari);
 fluctuațiile cursului valutar;
 creșterea disparităților intrazonale;
 depopularea mediului rural.

192

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș
de la fermieri,
 înființarea unui punct farmaceutic veterinar;
 înființarea unor depozite pentru fructe și
legume;
 înființarea unui punct de colectare a laptelui;
 înființarea unor ateliere de reparații a
tractoarelor și mașinilor agricole.
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7.2 Infrastructură și mediu
Puncte tari

Puncte slabe

 accesibilitatea facilă în comună datorită
tranzitării de către DJ 193 și DJ 108 A;
 apropierea de orașele Baia Mare – 25 km,
Satu Mare – 40 km, Zalău - 70 km;
 existența rețelei de alimentare cu apă potabilă
în toate satele componente;
 existența rețelei de canalizare și stație de
epurare în localitatea Ardusat;
 existența rețelei electrice în lungime de 35
km;
 existența rețelelor electrice de joasă, medie și
înaltă tensiune;
 existența rețelelor de comunicații;
 existența rețelei de iluminat public în lungime
de 35 km;
 rețeaua de iluminat public reabilitată parțial
(DJ 193 – becuri cu led);
 existența serviciilor de salubritate;
 colectarea deșeurilor menajare se face bilunar
din poartă în poartă;
 colectarea deșeurilor se face selectiv pentru
PET-uri și hârtie;
 infrastructura rutieră locală bună (DC 64
asfaltat pe o lungime de 2,1 km; străzi în
localitatea Ardusat pe o lungime de 1,7 km și
drumuri pietruite în stare bună pe o lungime de

 lipsă rețea de canalizare în satele Arieșu de
Câmp, Colțirea și zona Deal Ardusat;
 lipsă rețea de apă potabilă zona Deal Ardusat;
 lipsă rețea de gaze naturale în comună;
 majoritatea drumurilor din comună sunt
pietruite;
 lipsă parcuri și locuri de joacă pentru copii;
 lipsa unor locuințe pentru tineri (blocuri
ANL);
 lipsă rețele electrice și iluminat public în
zonele construibile cuprinse în PUG ca teren
intravilan (1 km Fânețe III și 1,5 km Livadă
Ardusat);
 lipsă amenajare (lucrări de decolmatare)
Valea Rădoi în localitatea Ardusat;
 lipsă supraveghere video în comună;
 lipsă fonduri pentru efectuarea lucrărilor de
întreținere a drumurilor fapt care va conduce la
degradarea infrastructurii rutiere;
 trotuare amenajate doar în centrul satului
Ardusat;
 zone expuse inundațiilor în satul Arieșu de
Câmp, Colțirea și Ardusat, în special terenurile
aflate în imediata apropiere a râului Someș;
 lipsă diguri de protecție împotriva inudațiilor
de-a lungul malurilor râului Someș.
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27 km);
 existența transportului în comun cu operatori
privați;
 existența stațiilor de autobuz amenajate;
 calitatea factorilor de mediu nu este afectată
de surse de poluare majore.
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Oportunități

Amenințări

 posibilitatea accesării unor programe de
finanțare comunitare ale Uniunii Europene
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în
mediul rural;
 posibilitatea încheierii parteneriatelor
intercomunitare sau a celor public – privat cu
scopul dezvoltării publice rurale;
 existența unei legislații naționale privind
protecția mediului cuprinzătoare și în acord cu
directivele și normele în vigoare;
 existența unui cadru strategic județean,
regional și național privind protejarea mediului
și gestionarea deșeurilor;
 campanii de îndrumare a micilor
întreprinzători în vederea obținerii finanțării de
proiecte în perioada de programare 2014 – 2020;
 extindere rețea de canalizare în satele Arieșu
de Câmp, Colțirea și Zona Deal Ardusat;
 extindere rețea de apă potabilă în satele
Arieșu de Câmp, Colțirea și Ardusat;
 înființare rețea aducțiune gaze naturale în
comună;
 extindere rețea electrică în zona Fânețe III și
Livadă – 2,5 km;
 reabilitare iluminat public în toată comuna;
 asfaltări, modernizări străzi principale și
secundare în comună;
 amenajări trotuare, șanțuri, rigole și podețe;

 resurse financiare insuficiente pentru
cofinanțarea proiectelor finanțate prin Fonduri
Structurale;
 slaba informare în rândul micilor
întreprinzători, dar și în rândul populației a
normelor europene de mediu;
 schimbările climatice pot afecta infrastructura
rutieră;
 extinderea zonelor construite în defavoarea
zonelor verzi;
creșterea economică poate avea ca efect
apariția ramurilor economice cu risc de poluare;
 nivelul ridicat al taxelor și impozitelor;
 instabilitatea legislativă;
 deprecierea infrastructurii din lipsa resurselor
financiare pentru întreținere;
 fluctuația cursului valutar;
 birocrația excesivă în accesarea fondurilor
europene;
 lipsa locurilor de muncă și a spiritului
antreprenorial;
 educația civică slabă privind protecția
mediului;
 personal insuficient în sectorul administrativ.

196

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș
 amenajare parcuri și locuri de joacă în
comună;
 construire bloc locuințe tip ANL;
 amenajare platforme pentru colectarea
selectivă a deșeurilor – 22 puncte;
 amenajare Valea Rădoi și construirea a 5
podețe;
 achiziționare sistem de supraveghere video în
comună;
 reabilitarea malurilor râului Someș prin
construirea unor diguri de protecție împotriva
inundațiilor.
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7.3 Mediul economic
Puncte tari

Puncte slabe

 poziția în teritoriu și accesibilitatea către
orașe
importante
reprezintă
elemente
favorabile pentru investitori;
 forță de muncă calificată și necalificată;
 sectorul agricol bine dezvoltat datorită
calității solurilor;
 pământul este fertil, rezultând produse
cerealiere de calitate și însemnate cantitativ;
 principala calificare este în agricultură;
 tradiții locale în creșterea animalelor și
cultivarea pământului;
 existența resurselor umane calificate ce pot
asigura dezvoltarea activității economico –
sociale;
 existența unor specialiști în diverse domenii
de activitate;
 existența unui depozit pentru materiale de
construcții, balastiere, stații de sortare, stație de
asfalt;
 existența produselor de balastieră și a
mixturilor asfaltice;
 teren disponibil pentru concesionare –
facilități oferite investitorilor.

 resurse financiare insuficiente la nivel local
pentru susținerea / promovarea unor investiții;
 prețul foarte mic al produselor agricole;
 slaba informare cu privire la normele europene;
 slaba infrastructură de asistență pentru mediul
de afaceri;
 insuficienta utilizare a oportunității de a realiza
parteneriate public – privat;
 lipsa unor materii prime agricole și nonagricole de calitate;
 cultură antreprenorială limitată;
 cererea insuficientă de forță de muncă în
comună;
 nivel scăzut al venitului pe gospodărie;
 dezvoltarea lentă a economiei rurale;
 insuficienta preocupare a agenților economici
în recuperarea și refolosirea ambalajelor;
 insuficienta coordonare între cererea și oferta
de servicii prestate;
 lipsa investitorilor pe raza comunei;
 slaba dezvoltare a sectorului de servicii;
 adaptarea mai lentă la schimbările și
provocările lumii actuale, în general, și la
fenomenul mobilității și reconversiei profesionale,
în special;
 migrarea tinerilor spre mediul urban, mai cu
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seamă a celor cu studii superioare;
 ponderea scăzută a oportunităților de angajare
în mediul rural;
 lipsa mentalității pro-active față de muncă;
 număr redus de programe de instruire adresate
persoanelor cu nivel de pregătire scăzut;
 lipsa unor centre locale de orientare, formare și
reconversie profesională.
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Oportunități

Amenințări

 programe europene de finanțare pentru
mediul economic și pentru creșterea
competitivității economice;

programe
guvernamentale
pentru
încurajarea tinerilor fermieri și a micilor
întreprinzători;
 disponibilitatea autorităților locale de a
încheia parteneriate cu investitori locali sau
străini;
 acțiuni de sprijinire a inițiativei
antreprenoriale de către autoritățile locale;
 diversificarea activităților productive în
concordanță cu materiile prime locale;
 campanii de îndrumare a micilor
întreprinzători în vederea obținerii finanțării de
proiecte în perioada de programare 2014 –
2020;

programe
guvernamentale
pentru
încurajarea inițiativelor locale, în special în
domeniul zootehniei, a infrastructurii aferente,
prima afacere, tineri fermieri;
 creșterea asistenței financiare din partea
Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin
Fondurile Structurale;
 existența programelor guvernamentale de
susținere a sectorului IMM;
 îmbunătățirea și încurajarea afacerilor;
 acțiuni de orientare pentru sprijinirea

 instabilitatea legislativă;
 fluctuațiile cursului valutar;
 nivel ridicat de fiscalitate;
capacitatea limitată a mediului de afaceri de a
accesa, cofinanța proiectele din fonduri europene;
 oferte de creditare greu accesibile (garanții
mari);
 rata ridicată a dobânzii la credite;
 reducerea ponderii populației active și
îmbătrânirea acesteia;
 scăderea continuă a producției prin scăderea
productivității muncii;
 creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte
negative asupra pieței muncii, economiei locale și
asistenței sociale în perspectivă;
 invadarea pieței cu produse din import;
 scăderea numărului persoanelor calificate, prin
ieșirea acestora din viața activă;
 creșterea șomajului în rândul tinerilor
absolvenți;
 migrarea populației;
 motivarea redusă a tinerilor pentru începerea
activității profesionale;
 dezechilibre între cerere și ofertă pe piața
muncii;
 dezechilibre între nivelul de calificare a forței
de muncă și cerințele pieței muncii;
 instabilitatea economică.
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potențialilor agenți economici cu scopul
consolidării inițiativei antreprenoriale în cadrul
unor noi activități care să diminueze
dependența de agricultură: agroturism, energie
din surse alternative, marca de calitate a
produselor tradiționale etc.;
 acțiuni de orientare pentru înființarea de
microîntreprinderi care au ca scop dezvoltarea
activităților de transformare / comercializare a
produselor tradiționale cu o valoare adăugată;
 diversificarea activităților productive în
concordanță cu materiile prime locale;
 atragerea de programe cu finanțare
europeană pentru stimularea ocupării forței de
muncă;
 adaptarea programelor de învățământ la
cerințele pieței muncii;
 existența unor reglementări ce acordă
facilități angajatorilor care creează noi locuri
de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți și
alte categorii de persoane;
 piața muncii în dezvoltare;
 orientarea programelor spre specializări în
domeniile cerute de piața forței de muncă;
 dezvoltarea antreprenoriatului;
 programe de includere socială în mod egal
în piața forței de muncă, a femeilor și
bărbaților;
 accesarea unor finanțări nerambursabile
care acordă sprijin proiectelor de resurse
umane;
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 accesarea de fonduri nerambursabile pentru
activități menite să rezolve problema de
incluziune socială a grupurilor defavorizate;
 posibilitatea accesării unor programe de
finanțare guvernamentală pentru reconversie
profesională și crearea unor noi locuri de
muncă pentru șomeri;
 implicarea autorităților locale în problemele
comunității;
 existența subvențiilor pentru agricultură și
creșterea animalelor;
 existența programelor de formare
profesională.
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7.4 Turism
Puncte tari

Puncte slabe

 existența cadrului natural deosebit;
 existența „Arborelui sequoia giganteea”
declarat monument al naturii.
 existența sit-ului arheologic „Sub pădure”
datat din Epoca bronzului;
 existența ruinelor fostului Castel Degenfeld.

 lipsa unor zone amenajate pentru agrement va
determina degradarea cadrului natural;
 inexistența investițiilor în turism;
 lipsa locurilor de cazare;
 lipsa acțiunilor concertate în sensul
schimbărilor de mentalitate;
 lipsa inițiativelor în domeniul agroturistic;
 migrarea turistică către alte regiuni;
 lipsa unor trasee pentru vizitarea Arborelui
Sequoia Giganteea – monument al naturii;
 lipsa unui centru de informare turistică.
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Oportunități

Amenințări

 disponibilitatea unor resurse suplimentare,
posibil a fi accesate prin utilizarea programelor
de finanțare ale Uniunii Europene;
 existența Masterplanului în Dezvoltarea
Turismului – orizont 2026;
 promovarea identității locale;
 dezvoltarea infrastructurii turistice conduce la
creșterea locurilor de muncă în turism;
 îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice
şi de utilităţi;
 încurajarea dezvoltării agroturismului şi
promovarea produselor tradiţionale;
 exploatarea cadrului natural și a potențialului
turistic;
 amenajare traseu turistic la Arborele Sequoia
Giganteea.

 lipsa infrastructurii de utilități (apă,
canalizare, gaze naturale) va ține turiștii la
distanță;
 oferte de creditare greu accesibile pentru
investitorii în turism (garanții mari);
 creșterea dobânzilor la credite;
 fluctuațiile schimbului valutar;
 lipsa iniţiativelor în domeniul agroturistic;
 lipsa promovării zonei pentru atragerea
turiştilor;
 migrarea turiștilor către alte regiuni mai bine
promovate și dezvoltate;
 reacția extrem de redusă a mediului local la
schimbările și provocările zilelor noastre,
conducând
la
scăderea
competitivității
teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii,
considerate mai interesante de către turiști și
investitorii în turism.
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7.5 Educație și activități sportive
Puncte tari

Puncte slabe

 existența a 4 unități de învățământ (2 școli și
2 grădinițe);
 Școala Gimnazială Ardusat este situată în
centrul comunei;
 existența unui număr de 221 elevi și 74
preșcolari la Școala Gimnazială Ardusat;
 parteneriate cu instituții de învățământ din
județ și din alte județe (Școala Gimnazială
Lipau, jud. Satu Mare, Școala Gimnazială
„Lucian Blaga” din comuna Fărcașa și Grădinița
„Maya” din Baia Mare);
 parteneriate educaționale derulate cu
Bibioteca Județeană „Petru Dulfu” Baia Mare,
ISU Maramureș, Poliția Locală, Biserica
Ortodoxă Ardusat, Vernier – Elveția;
 unitatea școlară din satul Ardusat dispune de
un număr de 13 săli de curs amenajate
corespunzător;
 școala din satul Ardusat dispune de 1 cabinet
informatică, 1 sală profesorat, 1 sală secretariat,
1 sală direcțiunea;
 existența rețelei de internet la care sunt
racordate toate calculatoarele din școală (17
calculatoare, 4 imprimante alb-negru, 1
imprimantă color, fax);
 existența centralelor pe lemne;

 număr mic de elevi la Școala Colțirea;
 fațada școlii din satul Ardusat necesită lucrări
de finisare și tencuire;
 amenjarea curții și a spațiilor verzi de la
Școala Gimnazială Ardusat;
 lipsa grupurilor sanitare în incinta clădirii
școlare;
 centrala termică veche la Școala Gimnazială
Ardusat;
 o parte din mobilierul școlar trebuie înlocuit;
 lipsa unei grădinițe cu program normal în
Ardusat;
 lipsa unui centru de tip after school;
 posibilități insuficiente de recreere în cadrul
școlii;
 dezinteresul crescut al elevilor față de școală;
 lipsa unui sprijin corespunzător din partea
părinților în activitățile școlare;
 lipsa unor programe educaționale cu privire la
valorificarea deșeurilor și evitarea depozitării lor
în mod necontrolat;
 neglijarea impactului pozitiv pe care
activitatea
educativă
extrașcolară
și
extracurriculară o are asupra dezvoltării
personalității elevului;
 perpetuarea mentalității eronate potrivit căreia
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 existența unui număr de 22 cadre didactice
din care 17 titulare și 5 suplinitori;
 toate cadrele didactice sunt calificate;
 17 cadre didactice sunt navetiste;
 transportul elevilor din satele Arieșu de
Câmp, Colțirea și Ardusat este asigurat cu
microbuzul școlar;
 existența Bibliotecii Școlare cu un fond de
carte de 925 volume;
 experiență în domeniul activității educative
școlare și extrașcolare;
 personal didactic calificat, cu competențe
necesare evaluării și valorificării valențelor
educative
derivate
dintr-o
problematică
educativă diversă;

transferul
de
metode
didactice
neconvenționale centrate pe elev utilizate în
cadrul activităților educative școlare și
extrașcolare în vederea ridicării calității și
eficienței actului educațional;
 deschiderea oferită de disciplinele opționale
în conformitate cu interesele copiilor și
perspective de dezvoltare ale societății;
 colaborare bună cu părinții;
 relații interumane adecvate;
 deschiderea cadrelor didactice către
perfecționare prin formarea continuă;
 dorința de reușită școlară și profesională prin
folosirea de metode interactive în vederea
realizării educației;
 organizarea unor activități extracurriculare

elevul trebuie să se dedice integral studiului
specific educației formale;
 lipsă sală de sport în Ardusat;
 retribuția necorespunzătoare a cadrelor
didactice, lipsa altor facilități;
 lipsa unui stadion modernizat.
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diversificate;
 implicarea elevilor, a cadrelor didactice și a
părinților în activitățile de îmbunătățire a
mediului înconjurător;
 existența terenului de fotbal în localitatea
Ardusat;
 existența echipei de fotbal seniori „Spicul
Ardusat” care joacă în Liga a IV-a județeană;
 existența unei baze sportive – teren de fotbal
amenajat, vestiare dotate cu dușuri și grupuri
sanitare.
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Oportunități

Amenințări

 statutul activității educative școlare și
extrașcolare ca dimensiune a procesului de
învățare permanent;
 necesitatea recunoașterii activității educative
școlare și extrașcolare ca parte esențială a
educației obligatorii;
 importanța activității educative școlare și
extrașcolare pentru dezvoltarea sistemelor
relaționate de cunoștințe, a abilităților și
competențelor;
 oportunitatea oferită de activitatea educativă
școlară și extrașcolară pentru crearea condițiilor
egale / echitabile de acces la educație pentru
dezvoltarea deplină a potențialului personal și
reducerea inegalității și excluziunii sociale;
 stimularea implicării tinerilor în promovarea
valorilor și principiilor etice: dreptate, toleranță,
pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor
omului;
 utilizarea potențialului activității educative
școlare și extrașcolare ca mijloc complementar
de integrare socială și participare activă a
tinerilor în comunitate;
 promovarea cooperării în vederea utilizării
diverselor abordări didactice necesare ridicării
standardelor calității procesului educațional;
 asigurarea resurselor umane și financiare
pentru implementarea și recunoașterea valorică a

 reducerea populației școlare datorată
declinului natalității;
 migrarea forței de muncă către oraș;
 îmbătrânirea populației;
 gradul ridicat de sărăcie al locuitorilor;
 lipsa de încredere în potențialul și rolul școlii
în viața socială și culturală;
 timpul limitat al părinților dedicat educației
copiilor;
 diminuarea respectului pentru activitățile
desfășurate în școală;
 nivelul economic și cultural scăzut al
părinților;
 climatul extrașcolar aflat în continuă
degradare;
 schimbarea sistemului de evaluare a elevilor
de la un an la altul;
 neadaptarea învățământului la cerințele,
nevoile societății aflată în proces de schimbare
continuă;
 accentuarea efectelor negative în educația
copiilor datorită unei comunicări tot mai dificile
cu familia;
 scăderea gradului de instruire școlară a
populației tinere;
 tendința de reducere a exigenței în procesul
de evaluare didactică;
 plecarea cadrelor didactice calificate spre
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programelor educative școlare și extrașcolare din
perspectiva rezultatelor învățării,
 recunoașterea activității educative școlare și
extrașcolare ca dimensiune semnificativă a
politicilor naționale și europene în acest
domeniu;
 deschiderea activității educative spre
implicare și responsabilizare în viața
comunității;
 valorificarea potențialului creativ al elevilor
prin inițierea de noi proiecte educative și
asumarea de roluri;
 valorificarea voluntariatului și dezvoltarea
conștiinței utilității sociale a tinerilor;
 campanii de conștientizare a părinților în ceea
ce privește implicarea lor în activitățile
educaționale și extracurriculare;
 atragerea părinților în colaborarea cu școala;
 încurajarea tinerilor pentru practicarea
sportului de performanță și a sportului în
general;
 lărgirea ofertei de formare continuă a
personalului didactic prin multiple forme;
 campanii de conștientizare a părinților în ceea
ce privește implicarea lor în activitățile culturale
– serbări școlare, festivități.
 construirea unei săli de sport;
 construirea unei grădinițe cu program normal
în Ardusat;
 lucrări de amenajare a curții și spațiilor verzi
aparținând școlii;

școli din mediul urban;
 plecarea copiilor spre școli din mediul urban;
 dezavantajul creat de programele școlare
încărcate
care
nu
permit
dezvoltarea
componentei educative;
 pasivitatea cadrelor didactice.
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 înlocuirea centralei termice la Școala
Gimnazială Ardusat;
 achiziționare de mobilier și finalizarea
lucrărilor de finisare și tencuire la Școala
Ardusat,
 participarea la programul ”Biblionet”;
 amenajare stadion comunal;
 modernizare stadion comunal.
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7.5 Cultură și culte
Puncte tari

Puncte slabe

 existența Căminelor Culturale în satele
Colțirea și Ardusat;
 existența Ansamblului folcloric de copii
„Codrișorul”;
 existența Bibliotecii Comunale în satul
Ardusat;
 existența unui fond de carte de 9.089 unități
arhivistice la Bibioteca Comunală;
 existența lăcașelor de cult:
Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” Ardusat;
 Biserica Ortodoxă „Sf. Treime” Ardusat;
 Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii
Domnului” din Arieșu de Câmp;
 Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavril” din Colțirea;
Biserica Baptistă Betel Ardusat;
 Biserica Baptistă Philadelphia Colțirea;
 Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” Ardusat are
parteneriate cu Școala și Primăria;
 corul bisericesc are o vechime de 115 ani;
 vizite cu corul bisericii la mănăstirile din
județ,
 unitățile de cult dispun de sistem de
sonorizare și încălzire cu centrală pe gaz (butelii
GPL);
 interesul comunității locale pentru implicarea

 lipsă Căminului Cultural în satul Arieșu de
Câmp;
 lipsă post pentru bibliotecar;
 lipsa capelelor la unitățile de cult din satele
Arieșu de Câmp și Colțirea;
 lipsa amenajării corespunzătoare a
mormintelor eroilor din comună,
 lipsa sistemelor de alarmare la unitățile de
cult;
 lipsa sistemului de supraveghere la lăcașurile
de cult;
 lipsa praznicarelor la lăcașele de cult;
 indiferența tinerilor față de tradițiile și
obiceiurile populare;
 slaba preocupare a tinerilor pentru lectură, în
detrimentul folosirii tehnologiilor performante
IT.
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copiilor și tinerilor prin participarea la cateheze;
 cimitirul din satul Ardusat dispune de capelă
mortuară;
 existența mormintelor eroilor din cele două
războaie mondiale în satul Ardusat.
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Oportunități

Amenințări

 accesarea de fonduri europene pentru
promovarea specificului local și al identității
locale;
 accesarea fondurilor europene pentru
reabilitarea și modernizarea infrastructurii
culturale;
 promovarea parteneriatelor culturale;
 campanii de conștientizare a rolului și locului
lecturii în viața tinerilor;
 revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor
populare;
 construire de capele mortuare în satele Arieșu
de Câmp și Colțirea;
 construire Cămin Cultural în satul Arieșu de
Câmp;
 reabilitarea acoperișului la Biserica din
Ardusat;
 amenajarea corespunzătoare a mormintelor
eroilor din cele două războaie mondiale;
 împrejmuirea Bisericii Ortodoxe din Ardusat;
 achiziționare sisteme supraveghere video și
de alarmare la unitățile de cult din comună.

 dispariția unor obiceiuri tradiționale în
contextul globalizării culturale actuale;
 dispariția din viața comunității a persoanelor
care pot transmite tinerilor vechile tradiții și
obiceiuri.
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7.7 Sănătate și asistență socială
Puncte tari

Puncte slabe

 existența unui cabinet medical cu personal
calificat, medic cu competență în ecografie,
medicină de întreprindere;
 cabinet dotat pentru servicii de ecograf,
analize de biochimie, analiză de urină,
electrocardiograf, teste rapide;
 program de consultații la cabinet prelungit
medie de 6 ore / zi și 5 ore / săptămână la
domiciliul pacienților nedeplasabili;
 cabinetul medical dispune de 2 autoturisme
pentru deplasarea rapidă la domiciliul
pacienților;
 colaborare bună cu reprezentanții instituțiilor
din comună;
 medicul titular este de 29 ani în comună și s-a
implicat în activitățile medico - sociale ale
comunei;
 existența unui punct farmaceutic;
 existența cabinetului de stomatologie;
 personal angajat conform normelor medicale;
 existența compartimentului de asistență
socială în cadrul primăriei;
 acordarea prestațiilor constau în: ajutoare
sociale, alocații de stat pentru copii, alocații
pentru susținerea familiei;
 implicarea în informare și monitorizare a

 lispa unui centru de permanență, cel existent
la Fărcașa fiind inaccesibil persoanelor care nu
dispun de mijloace de transport propriu;
 personal sanitar mediu insuficient având în
vedere numărul mare de pacienți înscriși (2634
persoane pe o raza de aproximativ 35 – 40 km);
 îmbătrânirea populației;
 starea de sănătate precară;
 societatea civilă insuficient implicată în
cazurile sociale;
 serviciile acordate sunt afectate de bugetul
insuficient;
 populația percepe eronat sensul asistenței
sociale;
 sistemul de ajutor social nu încurajează
reintegrarea activă;
 fonduri insuficiente destinate asistenței
medicale;
 informare insuficientă cu privire la fondurile
destinate asistenței sociale;
 inexistența unui parteneriat public – privat în
furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pe
bază de voluntariat;
 lipsa locurilor de muncă creează dependența
de ajutoare sociale;
 lipsa unui cămin pentru îngrijirea persoanelor
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cazurilor sociale;
 parteneriate cu Poliția, Școala și medicul de
familie;
 acordarea ajutoarelor de încălzire;
 acordarea indemnizațiilor pentru însoțitorii
persoanelor cu handicap.

vârstnice;
 lipsa unui centru de zi pentru copii;
 inechitatea legislativă în ceea ce privește
acordarea ajutoarelor sociale;
 creșterea dependenței de ajutorul social;
 lipsă autoturism pentru deplasarea la
persoanele cu grad de handicap grav.
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Oportunități

Amenințări

 existența programelor naționale de asistență
socială;
 cadrul legislativ care stimulează implicarea
sectorului privat în furnizarea de servicii sociale;
 facilitarea accesului la serviciile medicale de
calitate;
 îmbunătățirea stării de sănătate a populației și
creșterea speranței medii de viață;
 promovarea utilizării produselor naturiste în
detrimentul celor care au în componență diferite
substanțe nocive organismului;
 promovarea unui stil de viață sănătos, a unei
nutriții echilibrate, de combatere a consumului
de tutun și alcool;
 existența unei politici sociale susținută din
partea Uniunii Europene;
 existența unor modele de bune practici ce pot
fi replicate;
 existența unei legislații care prevede facilități
pentru angajatorii persoanelor cu handicap;
 reintroducerea în programa școlară a
educației sanitare și a unor concursuri între elevi
de acordare a primului ajutor;
 promovarea voluntariatului;
 înființarea unui centru de zi pentru copii;
 înființarea unui centru pentru îngrijirea
persoanelor vârstnice;
 achiziționare autoturism pentru Serviciul de

 îmbătrânirea populației;
 starea de sănătate din ce în ce mai precară
datorită scăderii nivelului de trai al populației;
 lipsa investitorilor în domeniul sanitar;
 natalitatea scăzută în mediul rural;
 lipsa locurilor de muncă va duce la creșterea
numărului de persoane asistate social;
 repartizarea fondurilor destinate protecției
sociale către comunitățile locale ar putea fi
neadecvată față de nevoile reale;
depopularea comunei prin migrație;
 costurile ridicate ale aparatelor performante
pot conduce la renunțarea de către cadrele
medicale la dotările necesare desfășurării
activităților curente;
 pragul de rentabilitate depinde de numărul de
persoane active asistate;
 apariția unor afecțiuni noi și creșterea
alarmantă a afecțiunilor cardio-vasculare, neuropsihice, oncologice;
 creșterea afecțiunilor legate de dependența de
substanțe halucinogene și psihotrope;
 creșterea cazurilor de abandonare a copiilor,
 creșterea dependenței de ajutorul social;
 legislație instabilă;
 creșterea categoriilor de persoane vulnerabile.
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Asistență Socială în vederea deplasării la
persoanele cu grad de handicap grav.
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7.8 Ordine și siguranță publică
Puncte tari

Puncte slabe

 comuna dispune de asistență de specilitate
acordată de angajații Postului de Poliție Ardusat;
 există o colaborare bună între Poliție și
Școala cu clasele I – VIII prevenindu-se astfel
delincvența juvenilă și absenteismul școlar;
 infracționalitatea juvenilă este foarte mică,
existând preocupare de ambele părți pentru
prevenirea unor astfel de situații – Poliție și
Școală;
 întâlniri periodice cu cetățenii comunei
Ardusat, ocazie cu care se fac diverse informări
în scopul prevenirii faptelor antisociale;
 colaborare bună cu reprezentanții autorității
publice locale;
 patrulări frecvente în locurile și mediile
pretabile comiterii de infracțiuni, în locurile
unde locuiesc persoane vârstnice și cu risc
victimal ridicat;
 identificarea și punerea în legalitate a
persoanelor cu situație neclară la regimul de
evidența populației.

 lipsa unei centrale termice la Postul de Poliție
Ardusat;
 necesitatea dotării Postului de Poliție cu încă
un calculator și o imprimantă;
 lipsa unui sistem de supraveghere video pe
raza comunei, astfel ca autorii unor fapte penale
să fie ușor de identificat,
 personal insuficient ținând cont de suprafața
comunei, numărul populației și a unei mari
comunități de rromi;
 nu toți cetățenii comunei sunt cooperanți cu
organele de poliție, existând o anume reticență
din partea acestora;

insuficiența
combustibilului
pentru
autoturismul de serviciu, fapt care se reflectă în
diminuarea activităților poliției;
 lipsa unei autospeciale pentru serviciul SVSU
Ardusat.
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Oportunități

Amenințări

 necesitatea aplicării standardelor europene
specifice activității de ordine și siguranță publică
și situații de urgență;
 acțiuni de combatere a furturilor din
proprietățile private, precum și din societățile
comerciale;
 achiziționarea unui sistem de supraveghere
video în comună;
 achiziționarea unei centrale termice pentru
Postul de Poliție Ardusat;
 achiziționarea unui calculator și a unei
imprimante;
 achiziționarea unei autospeciale pentru
serviciul SVSU Ardusat.

 creșterea numărului persoanelor fără loc de
muncă va conduce la creșterea infracționalității;
 gradul de sărăcie al populației va crește rata
infracționalității.
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7.9 Administrație publică
Puncte tari

Puncte slabe

 colaborarea primăriei cu cetățeanul și cu
întreaga comunitate se realizează prin personal
specializat în relații publice;
 mediu de lucru bine organizat;
 buna colaborare cu alte instituții ale
administrației locale și județene;
 Parteneriate ale administrației locale cu
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Apă și Canalizare Maramureș, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea
Integrată a Deșeurilor Menajare în județul
Maramureș, Asociația Grupul de Acțiune Locală
Maramureș Vest, Asociația Comunelor din
România;
 participarea, în limita fondurilor a tuturor
categoriilor de personal la activități de formare
continuă;
 existența unor proceduri care să descrie
modul de realizare a activităților și
subactivităților ce vizează organizarea muncii în
instituție;
 existența procedurilor ce reglementează
fluxul de documente în instituție;
 aplicarea metodologiei de evaluare a
performanțelor
personalului
angajat
în
administrația publică;

 lipsa de personal specializat în diverse
compartimente;
 buget local insuficient pentru realizarea unor
investiții;
 apariția cu mare întârziere a normelor sau
metodologiilor de aplicare a unor legi sau
necorelarea acestora;
 ineficiența mecanismului de elaborare a
politicilor publice la nivelul primăriei;
 insuficienta conștientizare a noțiunilor de
eficiență, rentabilitate și transparență în
administrarea domeniului public și privat al
comunei;
 resurse financiare limitate pentru susținerea
programului de pregătire profesională;
 imposibilitatea de motivare suplimentară
financiară a personalului;
 dificultăți legate de aplicarea curentă a noilor
acte normative datorită multitudinii și
complexității acestora;
 lipsa unui sediu pentru primărie.
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 existența unui cadru legal coerent și stabil
privind liberul acces la informația de interes
public și transparența actului administrativ.

221

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș

Oportunități

Amenințări

 implementarea unor programe cu finanțare
externă care vor conduce la îmbunătățirea
activității în administrația publică;
 încheierea de parteneriate cu alte administrații
publice locale;
 dezvoltarea capacității administrative prin
pregătirea și formarea continuă a personalului
din administrația publică;
 posibilități de accesare a unor fonduri externe
destinate în mod special modernizării
administrației publice;
 dezvoltarea unor legături puternice între
autoritățile locale și Consiliul Județean
Maramureș;
 îmbunătățirea capacității profesionale a
personalului din administrația publică locală prin
cursuri de perfecționare;
 existența finanțărilor destinate modernizării
administrației publice locale;
 deschiderea oportunităților de colaborare și
inițiere de noi parteneriate cu administrații
locale din Uniunea Europeană;
 existența programelor ale autorităților
județene și centrale destinate dezvoltării și
consolidării capacității administrative;
 construire sediu Primărie.

 mediul politic instabil la nivel național;
 buget insuficient în realizarea investițiilor;
 instabilitate politică;
 instabilitate legislativă;
 lipsa de implicare a factorilor responsabili,
dar și a comunității în programele de dezvoltare;
 tendința mass-mediei de a reflecta cu
precădere - și, de regulă, fără a verifica –
aspectele negative ale anumitor activități din
administrație, de cele mai multe ori informațiile
fiind greșit interpretate sau neînțelese;
 dificultatea realizării unei strategii și a unor
planuri de acțiune care să reziste schimbărilor
politice;
 creșterea deficitului de personal calificat care
dorește să-și facă o carieră în domeniul
administrației publice.
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CAPITOLUL VIII
POLITICI PUBLICE ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU
În perioada 2007 – 2013 comuna Ardusat a realizat următoarele proiecte de
dezvoltare:
 Alimentare cu apă a satelor Arieșu de Valoarea investiției: 2.130.000 lei
Câmp și Colțirea
Sursa de finanțare: HG 577 / 1997
Stadiul proiectului: finalizat

 Asfaltare DC 68 Arieșu de Câmp Valoarea investiției: 550.000 lei
(Asfaltarea a 2,1 km drum communal)
Sursa de finanțare: HG 577 / 1997
Stadiul proiectului: finalizat

 Dotare Cămin Cultural, Reabilitare rețea Valoarea investiției: 6.623.520 lei
apă potabilă, rețea de canalizare și Sursa de finanțare: FEADR + Buget
modernizare străzi în localitatea Ardusat
local
Stadiul proiectului: finalizat

223

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș

 Amenajare parc în localitatea Ardusat

Valoarea investiției: 50.000 lei
Sursa de finanțare: Buget local
Stadiul proiectului: finalizat

 Reabilitare Cămin Cultural Colțirea

Valoarea investiției: 67.000 lei
Sursa de finanțare: Buget de stat + buget
local
Stadiul proiectului: finalizat

 Amenajare poduri și podețe în comuna Valoarea investiției: 30.000 lei
Ardusat (construirea a 11 poduri în satele Sursa de finanțare: buget de stat + buget
comunei)
local
Stadiul proiectului: finalizat

 Reabilitare sediu Primărie

Valoarea investiției: 200.000 lei
Sursa de finanțare: Buget local
Stadiul proiectului: finalizat
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 Reabilitare Școală Colțirea

Valoarea investiției: 550.000 lei
Sursa de finanțare: buget de stat
Stadiul proiectului: finalizat

 Consolidare maluri și refacere șanțuri Valoarea investiției: 37.000 lei
pluviale
Sursa de finanțare: Buget local
Stadiul proiectului: finalizat

 Achiziție sistem de alarmare protecție Valoarea investiției: 22.000 lei
civilă
Sursa de finanțare: Buget local
Stadiul proiectului: finalizat

 Împrejmuire sediu Primărie

Valoarea investiției: 26.000 lei
Sursa de finanțare: Buget local
Stadiul proiectului: finalizat
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 Reabilitare iluminat public în satul Ardusat

Valoarea investiției: 40.000 lei
Sursa de finanțare: Buget local
Stadiul proiectului: finalizat

 Reabilitare iluminat public în satul Colțirea Valoarea investiției: 15.000 lei
Sursa de finanțare: Buget local
Stadiul proiectului: finalizat

 Executare branșamente și racorduri rețea Valoarea investiției: 57.150 lei
de apă și canalizare pentru instituțiile publice Sursa de finanțare: Buget local
Stadiul proiectului: finalizat

 Igienizare și înlocuire tâmplărie, refacere Valoarea investiției: 23.900 lei
instalație electrică, geamuri PVC, grupuri Sursa de finanțare: Buget local
sanitare și amenajare vestiare la stadionul din Stadiul proiectului: finalizat
comună
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 Achiziționare costume populare pentru Valoarea investiției: 12.000 lei
formația de dansuri (15 costume pentru fete + Sursa de finanțare: Buget local
15 costume pentru băieți)
Stadiul proiectului: finalizat

 Achiziție utilaj pentru intervenții în situații Valoarea investiției: 382.743 lei
de urgență (buldoexcavator cu lamă de Sursa de finanțare: LEADER Axa IV +
deszăpezit și tocător pentru vegetație)
Buget local
Stadiul proiectului: în derulare

 Achiziționare autoturism Duster

Valoarea investiției: 14.500 euro
Sursa de finanțare: Buget local
Stadiul proiectului: finalizat
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CAPITOLUL IX
PORTOFOLIUL DE PROIECTE DE DEZVOLTARE
PENTRU PERIOADA 2014 – 2020

Nr. Crt.

Denumire proiect

1

Modernizări străzi în comuna Ardusat

2

Înființare rețea de canalizare în satele Arieșu de Câmp și Colțirea și extindere
rețea de canalizare în localitatea Ardusat

3

Extindere rețea de apă în satele Arieșu de Câmp, Colțirea și Ardusat

4

Înființare rețea de aducțiune gaze naturale în comuna Ardusat

5

Extinderea rețelei electrice în zona Fânețe III și Livadă

6

Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Ardusat

7

Amenajare trotuare, șanțuri, rigole și podețe

8

Consolidare maluri și diguri de protecție pe râul Someș

229

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș

Nr. Crt.

Denumire proiect

9

Amenajare Valea Rădoi și construirea a 5 podețe dimensionate corespunzător

10

Amenajare platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor

11

Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru copii în satele aparținătoare
comunei

12

Înființare sistem de irigații în lunca Someșului

13

Modernizare piață agroalimentară și târg comunal în localitatea Ardusat

14

Construirea unei Fabrici de Nutrețuri și Concentrate

15

Construire depozit pentru fructe și legume

16

Amenajare centru de colectare și prelucrare a laptelui în comuna Ardusat

17

Amenajare punct farmaceutic veterinar

18

Reabilitarea unităților de învățământ și dotarea cu mobilier
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Nr. Crt.

Denumire proiect

19

Construire grădiniță cu program normal în satul Ardusat

20

Modernizare stadion comunal și construire sală de sport

21

Înființare centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

22

Înființare centru de zi pentru copii

23

Construire bloc ANL

24

Construire Cămin Cultural în satul Arieșu de Câmp

25

Dotarea căminelor culturale cu echipamente de sonorizare și mobilier

26

Construirea de capele mortuare și case praznicar la lăcașele de cult din comună

27

Achiziționare sistem de supraveghere video și sistem de alarmare la lăcașele de
cult din comună

28

Reabilitarea acoperișului la Biserica „Sf. Nicolae” din satul Ardusat și
împrejmuirea tuturor lăcașelor de cult din comună
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Nr. Crt.

Denumire proiect

29

Amenajarea mormintelor eroilor din comuna Ardusat

30

Achiziționare autoturism pentru Serviciul de Asistență Socială din cadrul
Primăriei Ardusat

31

Achiziționare centrală termică și dotarea cu echipamente IT pentru Postul de
Poliție Ardusat

32

Achiziționare autospecială pentru stingerea incendiilor pentru SVSU Ardusat

33

Achiziționare sistem de supraveghere video în comuna Ardusat

34

Construire sediu nou pentru Primărie și Poliția Comunitară

35

Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea obținerii finanțării
de proiecte în perioada de programare 2014 – 2020

36

Dezvoltarea capacității administrative prin pregătirea și formarea continuă a
personalului din administrația publică
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DESCRIERE PROIECTE

PROIECTUL
NR. 1

MODERNIZARE STRĂZI
ÎN COMUNA ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune modernizarea străzilor din comuna Ardusat,
astfel:
 1.500 m în satul Arieșu de Câmp;
 3.000 m în satul Colțirea;
 11.000 m în satul Ardusat.
Străzile propuse spre modernizare fac parte din domeniul public al
comunei și sunt clasificate ca drumuri de interes local categoria V.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii de bază a comunei.
Îmbunătățirea condițiilor de circulație în comună.
Asigurarea accesului neîngrădit al populației la infrastructura de
bază.
Îmbunătățirea legăturilor rutiere cu localitățile învecinate și cu
satele componente.

Studii existente

Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic

Valoare estimată

4.971.000 lei

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
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Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 2
Descrierea
proiectului

ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE
ARIEȘU DE CÂMP ȘI COLȚIREA ȘI EXTINDERE REȚEA
DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ARDUSAT
Proiectul își propune două etape de lucrări:
 înființare rețea de canalizare în satele Arieșu de Câmp și Colțirea.
Prin proiect se propune realizarea a 12,267 km de rețea de
canalizare realizată din tubulatură PVC SN4 pentru canalizare, cu
diametre D200 mm și D250 mm astfel: în satul Arieșu de Câmp –
4.742 m și în Colțirea – 7.525 m. Trosoanele principale de
canalizare au fost prevăzute de-a lungul DJ 193. Conductele
secundare s-au prevăzut pe străzile populate ale localității. Apa
uzată este transportată în avalul localităților, la stația de epurare
amplasată pe malul stâng al râului Lăpuș.
Pe rețeaua de canalizare sunt necesare: 246 cămine de vizitare
amplasate la distanțe de maxim 60 m în aliniament, precum și la
orice schimbare a direcției canalului în plan și în punctele de
intersecție cu canalele locale. Configurația terenului pe care se
propune realizarea rețelei de canalizare asigură în totalitate curgerea
gravitațională a apei uzate.
Pentru realizarea rețelei de canalizare menajeră sunt necesare
următoarele subtraversări: 2 subtraversări de drum județean – DJ
193. Subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal.
Subtraversările drumurilor comunale se vor realiza prin săpătură
deschisă.
Rețeaua de canalizare propusă va asigura preluarea apelor uzate
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menajere de la gospodăriile individuale ale comunei, instituțiile
administrative, socio-culturale și agenți economici.
 extindere rețea de canalizare în localitatea Ardusat pe o lungime
de 4.000 m.
Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice.
Asigurarea accesului neîngrădit al populației la infrastructura de
bază.

Studii existente

Studiu de fezabilitate

Valoare estimată

7.500.000 lei

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 3

EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN
SATELE ARIEȘU DE CÂMP, COLȚIREA ȘI ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune extinderea rețelei de alimentare cu apă astfel:
 în satul Arieșu de Câmp pe o lungime de 2.500 m + rezevor de
50 mc;
 în satul Colțirea pe o lungime de 3.200 m + rezervor de 50 mc;
 în satul Ardusat pe o lungime de 4.500 m în Zona Deal, Livada și
Fânețe III.

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice.

Valoare estimată

-

Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 4

ÎNFIINȚARE REȚEA DE ADUCȚIUNE GAZE NATURALE
ÎN COMUNA ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune înființarea rețelei de aducțiune gaze naturale în
comuna Ardusat.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii de bază.
Creșterea gradului de confort al populației.
Asigurarea accesului neîngrădit al populației la infrastructura de
bază.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 5

EXTINDEREA REȚELEI ELECTRICE
ÎN ZONA FÂNEȚE III ȘI LIVADĂ

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune extinderea rețelei electrice în zona Fânețe III
pe o lungime de 1.500 m și în zona Livada pe o lungime de 1.000
m.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii de bază.
Creșterea gradului de confort al populației.
Asigurarea accesului neîngrădit al populației la infrastructura de
bază.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

500.000 lei

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 6

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE
ILUMINAT
PUBLIC ÎN COMUNA ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Lucrările de modernizare vor consta în înlocuirea corpurilor de
iluminat existente cu lămpi cu LED și montarea de corpuri noi pe
fiecare stâlp (aproximativ 500 buc.). Proiectul își propune și lucrări
de extindere a rețelei de iluminat public în zona Fânețe III pe o
lungime de 1.500 m și în zona Livada pe o lungime de 1.000 m.

Justificarea
proiectului:

Asigurarea accesului nediscrimatoriu al tuturor membrilor
comunități locale la serviciul de iluminat public.
Eficientizarea cheltuielilor cu iluminatul public în comuna Ardusat.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată
Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 7

AMENAJAREA TROTUARE, ȘANȚURI, RIGOLE ȘI
PODEȚE

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește amenajarea șanțurilor și rigolelor de-a lungul
străzilor propuse spre modernizare, iar acolo unde lățimea permite
se vor amenaja trotuare între limita de proprietate și șanț. Se vor
executa podețe de subtraversare a drumurilor publice unde este
cazul, iar podețele de acces la proprietăți private se vor reprofila
după aliniamentul șanțurilor.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii de bază a localității.
Facilitarea accesului la proprietăți, precum și creșterea gradului de
confort pietonal.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 8

CONSOLIDARE MALURI ȘI DIGURI DE
PROTECȚIE PE RÂUL SOMEȘ

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune consolidarea malurilor pe o lungime 5 km pe
malul drept al Someșului în zona Coavici și pășune comunală
Arieșu de Câmp și aproximativ 2 km pe malul stâng în zona pod și
Cetățuie.

Justificarea
proiectului:

Scăderea riscului inundațiilor
consolidarea malurilor.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 9

AMENAJARE VALEA RĂDOI ȘI CONSTRUIREA A 5
PODEȚE DIMENSIONATE CORESPUNZĂTOR

Descrierea
proiectului

Valea Rădoi traversează localitatea Ardusat pe o distanță de
aproximativ 5 km din care 1,5 km în zona centrală. Amenajarea va
consta în lucrări de decolmatare, consolidare maluri cu beton armat
sau gabioane în zona centrală și redimensionarea podețelor existente
(5).

Justificarea
proiectului:

Lucrările de decolmatare vor asigura tranzitarea debitului normal al
apei.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

1.000.000 lei

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 10

AMENAJARE PLATFORME PENTRU
COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR

Descrierea
proiectului

Prin proiect vor fi amenajate platforme pentru recipiente de
colectare de tip iglu pentru P.E.T.-uri, sticlă și hârtie care vor fi
împrejmuite cu gard de protecție. Acestea vor fi amplasate pe
domeniul public în puncte cheie din toată comuna (aproximativ 22
de puncte).

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de depozitare a
deșeurilor menajere.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 11
Descrierea
proiectului

AMENAJARE SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ
PENTRU COPII ÎN SATELE APARȚINĂTOARE COMUNEI

Studii existente

Zonele care sunt propuse pentru amenajare sunt terenuri virane din
satele Ardusat, Arieșu de Câmp și Colțirea. Spațiile vor fi amenajate
cu alei și trepte pentru accesul pietonal, rețea de iluminat și
plantarea unor arbuști ornamentali și flori.
Spațiile se vor dota cu obiecte de mobiler urban precum bănci cu
șezut și spătar, coșuri de gunoi, mobilier pentru joacă și toalete
publice ecologice.
Îmbunătățirea calității mediului prin înființarea de spații verzi.
Crearea unor zone de recreere și relaxare în timpul liber.
Îmbunătățirea aspectului peisagistic al localității.
Crearea unor spații de joacă care să stimuleze creativitatea copiilor
și să le ofere siguranță într-un mediu prietenos.
Idee de proiect

Valoare estimată

-

Justificarea
proiectului:

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 12

ÎNFIINȚARE SISTEM DE IRIGAȚII ÎN LUNCA
SOMEȘULUI

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune înființarea unui sistem de irigații în lunca
Someșului, în imediata vecinătate a terenurilor agricole.

Justificarea
proiectului:

Creșterea potențialului agricol și îmbunătățirea calității produselor
agricole.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 13

MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ȘI TÂRG
COMUNAL ÎN LOCALITATEA ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune schimbarea locației actuale și amplasarea
pieței la intrarea în localitatea Ardusat dinspre jud. Satu Mare, iar
modernizarea va cuprinde construirea unei clădiri administrative,
construire de boxe și spații pentru animale, tarabe pentru produse
agroalimentare, racordare la utilități, amenajare alei, spații de
parcare și împrejmuire.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea condițiilor de comercializare atât a legumelor, cât și a
animalelor vii.
Îmbunătățirea condițiilor de igienă la locul de muncă.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 14

CONSTRUIREA UNEI FABRICI DE
NUTREȚURI ȘI CONCENTRATE

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune construirea unei Fabrici de Nutrețuri și
Concentrate în parteneriat public – privat. Pentru realizarea acestei
investiții primăria va concesiona o suprafață de teren aflat în prezent
în zona fostei ferme A.E.I (Asociația Economică Intercooperatistă).

Justificarea
proiectului:

În prezent nu există o fabrică de nutrețuri și concentrate în comuna
Ardusat.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 15

CONSTRUIRE DEPOZIT PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME

Descrierea
proiectului

Depozitul pentru legume și fructe va fi construit în parteneriat
public – privat și va fi amplasat în incinta noului târg și a pieței
agroalimentare. Administrația publică va pune la dispoziție o
suprafață de teren pe care ulterior să fie construit depozitul.
Depozitul va fi dotat cu camere frigorifice pentru depozitare, spații
de recepție, de sortare, ambalare, spații de încărcare și livrare a
producției către beneficiar, cât și cu linii de procesare a fructelor de
pădure.

Justificarea
proiectului:

În prezent pe raza comunei Ardusat nu există un centru de
depozitare și prelucrare a legumelor.
Crearea de noi locuri de muncă.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
249

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș

PROIECTUL
NR. 16
Descrierea
proiectului

AMENAJARE CENTRU DE COLECTARE ȘI
PRELUCRARE
A LAPTELUI ÎN COMUNA ARDUSAT

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Amenajarea unui centru de colectare a laptelui în comuna Ardusat.
Centrul va fi realizat în parteneriat public – privat între administrația
locală și Asociația Crescătorilor de Animale din comuna Ardusat.
Centrul de colectare a laptelui va dispune de: laborator pentru
determinarea proprietăților fizico-chimice ale laptelui, bidoane
pentru lapte, bazin pentru răcirea laptelui, filtru pentru răcirea
laptelui, centrifugă, bazin pentru spălarea bidoanelor, bazin pentru
colectarea zer-ului, separator de smântână, balanță, vestiar, chiuvete
etc.
Îmbunătățirea condițiilor de igienă în procesul de colectare a
laptelui. Crearea de noi locuri de muncă.
Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 17

AMENAJARE PUNCT FARMACEUTIC VETERINAR

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune amenajarea unui punct farmaceutic veterinar în
în satul Ardusat realizat în parteneriat public-privat. Primăria va
pune la dispoziția medicului concesionar sau colaboratorilor
acestuia ori o suprafață de teren ori un spațiu pentru înființarea
punctului farmaceutic.

Justificarea
proiectului:

În prezent nu există un punct farmaceutic de uz veterinar pe raza
comunei Ardusat.
Crearea de noi locuri de muncă.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget privat
finanţare
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 18

REABILITAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘI DOTAREA CU MOBILIER

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune lucrări de reparații la școlile din Ardusat și
Colțirea. Acestea vor consta în executare șarpantă, execuție izolație
termică, zugrăvit și executarea de finisaje interioare și exterioare,
amenajare curte și împrejmuirea unităților școlare. Proiectul își
propune și dotarea cu mobilier pentru unitățile de învățământ: mese
și scaune, cuiere.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din satele Ardusat și
Colțirea din comuna Ardusat.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 19

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL
ÎN SATUL ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune construirea unei grădinițe cu program normal
în satul Ardusat.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din comuna Ardusat.
Îmbunătățirea calității vieții preșcolarilor din comună și asigurarea
unui grad de siguranță pe timpul orelor.

Studii existente

Studiu de fezabilitate

Valoare estimată

300.000 lei

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 20

MODERNIZARE STADION COMUNAL ȘI
CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune lucrări de modernizare la stadionul comunal
care constau în construirea de vestiare, tribune, împrejmuire,
refacere gazon la terenul de fotbal din localitatea Ardusat.
Sala de sport se va construi în imediata apropiere a terenului de
fotbal și va fi dotată cu echipamente și aparate de fitness, coșuri
pentru baschet și fileuri pentru volei.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii sportive la nivelul comunei Ardusat.
Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a competițiilor sportive.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 21

ÎNFIINȚARE CENTRU PENTRU ÎNGRIJIREA
PERSOANELOR VÂRSTNICE

Descrierea
proiectului

Centrul pentru persoane vârstnice va dispune de camere de cazare
cu paturi reglabile, sală de recuperare medicală, sală de mese, rampe
de acces. Centrul va asigura supraveghere și îngrijire medicală
pentru un număr de 20 persoane vârstnice.

Justificarea
proiectului:

Comuna Ardusat nu dispune de un centru de îngrijire pentru
persoane vârstnice.
Crearea de noi locuri de muncă.
Îmbunătățirea condițiilor de viață și asigurarea unui grad de confort
și siguranță pentru persoanele vârstnice.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 22

ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII

Descrierea
proiectului

Înființarea unui centru de zi pentru copiii din comuna Ardusat, cu o
capacitate de aproximativ 40 de locuri. Centrul va dispune de spații
special amenajate cât și de baza materială necesară funcționării.

Justificarea
proiectului:

În prezent comuna Ardusat nu dispune de un centru de zi pentru
copiii din localitate. Rolul principal al centrului este de a oferi
asistență gratuită în timpul zilei copiilor care provin din familii
aflate în dificultate asigurând copiilor îngrijire, programe educative
și distractive, precum și consiliere pe timpul zilei.
Crearea de noi locuri de muncă.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 23

CONSTRUIRE BLOC A.N.L.

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune construirea unui bloc de locuințe pe strada Siru
Mic din satul Ardusat în apropiere de DJ 193. Terenul este în
proprietatea primăriei și dispune de utilități (apă, canalizare).

Justificarea
proiectului:

Menținerea specialiștilor și a celor interesați să lucreze în mediul
rural prin asigurarea unor locuințe.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 24

CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN
SATUL ARIEȘU DE CÂMP

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune construirea unui Cămin Cultural în satul
Arieșu de Câmp. Acesta se va amenaja în sediul actualei școli, prin
schimbarea destinației acesteia și transformarea în sală
multifuncțională.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii culturale a comunității locale din
Arieșu de Câmp.
Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea acțiunilor culturale.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare

258

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș

PROIECTUL
NR. 25

DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE CU
ECHIPAMENTE DE SONORIZARE ȘI MOBILIER

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune dotarea căminelor culturale din comuna
Ardusat cu: echipamente de sonorizare, cortină, mobilier (mese și
scaune) și recuzită pentru diverse activități culturale.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea bazei materiale a Căminelor Culturale din comuna
Ardusat.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare

259

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș

PROIECTUL
NR. 26

CONSTRUIREA DE CAPELE MORTUARE ȘI
CASE PRAZNICAR LA LĂCAȘELE DE CULT DIN
COMUNĂ

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune construirea de capele mortuare și case
praznicar la lăcașele de cult din comuna Ardusat. Clădirea praznicar
va cuprinde sală de mese, magazie și grupuri sanitare.

Justificarea
proiectului:

În prezent nu există capele mortuare și praznicar la unitățile de cult
din comuna Ardusat.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 27

ACHIZIȚIONARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE
VIDEO ȘI SISTEM DE ALARMARE LA LĂCAȘELE DE
CULT DIN COMUNĂ

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune achiziționarea unor sisteme de supraveghere
video și a unor sisteme de alarmare, care ulterior vor fi montate la
toate unitățile de cult din comuna Ardusat.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea bazei materiale a lăcașelor de cult din comuna
Ardusat.
Modernizarea serviciilor de bază.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 28

REABILITAREA ACOPERIȘULUI
LA BISERICA „SF. NICOLAE” DIN SATUL ARDUSAT ȘI
ÎMPREJMUIREA TUTUROR LĂCAȘELOR DE CULT DIN
COMUNĂ

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune reabilitarea acoperișului de la Biserica „Sf.
Nicolae” din satul Ardusat. Totodată, vor fi efectuate lucrări de
împrejmuire la toate unitățile de cult din comună.

Justificarea
proiectului:

Dezvoltarea serviciilor de bază.
Valorificarea patrimoniul religios local.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 29

AMENAJAREA MORMINTELOR EROILOR
DIN COMUNA ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune amenajarea mormintelor eroilor din cimitirul
situat în satul Ardusat.

Justificarea
proiectului:

Valorificarea patrimoniul cultural – religios al comunei.
Păstrarea vie a moștenirii religioase pentru generațiile viitoare.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 30

ACHIZIȚIONARE AUTOTURISM PENTRU SERVICIUL DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI
ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune achiziționarea unui autoturism pentru Serviciul
de Asistență Socială din cadrul Primăriei în vederea deplasării
asistenților sociali la persoanele cu handicap grav, cât și deplasarea
acestora către unitățile medicale în vederea consultării.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea bazei logistice a Serviciului de Asistență Socială din
cadrul Primăriei Ardusat.
Îmbunătățirea condițiilor de deplasare a persoanelor cu handicap
grav din comuna Ardusat.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 31

ACHIZIȚIONARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI DOTAREA CU
ECHIPAMENTE IT PENTRU POSTUL DE POLIȚIE
ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune achiziționarea unei centrale termice pentru
Postul de Poliție Ardusat. Totodată, proiectul prevede achiziționarea
de echipamente IT (calculatoare) și de specialitate pentru
desfășurarea activității curente a agenților de poliție.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea bazei materale și logistice a Postului de Poliție
Ardusat.
Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității curente de către
agenții de poliție.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 32

ACHIZIȚIONARE AUTOSPECIALĂ PENTRU STINGEREA
INCENDIILOR PENTRU S.V.S.U. ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune achiziționarea unei autospeciale pentru
stingerea incendiilor pentru S.V.S.U. Ardusat.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea bazei materiale a S.V.S.U Ardusat.
Creșterea gradului de siguranță a locuitorilor comunei și a celor
limitrofe în situații de risc.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 33

ACHIZIȚIONARE SISTEM DE SUPRAVEGERE VIDEO
ÎN COMUNA ARDUSAT

Descrierea
proiectului

Achiziționarea unui sistem de supraveghere video destinat să
asigure un climat de siguranță în cadrul spațiului public pentru
cetățenii comunei.

Justificarea
proiectului:

În prezent nu există un sistem de monitorizare video în comuna
Ardusat.
Îmbunătățirea stării de siguranță a locuitorilor, prevenirea
infracționalității și monitorizarea traficului rutier.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 34

CONSTRUIRE SEDIU NOU PENTRU PRIMĂRIE ȘI
POLIȚIA COMUNITARĂ

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune construirea unui nou sediu al primăriei
localității care pe lângă funcțiunile destinate activității primăriei va
adăposti și spațiile poliției comunitare. Construcția urmează a fi
amplasată lângă sediul primăriei vechi, care nu mai corespunde din
punct de vedere funcțional și al siguranței în exploatare. În prezent
în sediul primăriei funcționează și dispensarul medical și farmacia.

Justificarea
proiectului:

Proiectul își propune îmbunătățirea condițiilor de lucru ale
angajaților Primăriei și creșterea gradului de confort și siguranță a
acestora.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 35

CAMPANII DE ÎNDRUMARE A MICILOR
ÎNTREPRINZĂTORI
ÎN VEDEREA OBȚINERII FINANȚĂRII DE PROIECTE
ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 - 2020

Descrierea
proiectului

Organizarea unor campanii de informare și îndrumare a locuitorilor
în ceea ce privește posibilitatea accesării fondurilor europene pentru
dezvoltarea propriilor afaceri.

Justificarea
proiectului:

Dezvoltarea mediului de afaceri și creșterea nivelului de cunoaștere
al locuitorilor cu privire la modul de accesare a fondurilor europene
în perioada de programare.
Diversificarea activităților antreprenoriale.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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PROIECTUL
NR. 36

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE
PRIN PREGĂTIREA ȘI FORMAREA CONTINUĂ
A PERSONALULUI DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Descrierea
proiectului

Formarea profesională a funcționarilor publici prin participarea
continuă la cursuri și programe de perfecționare și specializare.

Justificarea
proiectului:

Îmbunătățirea activității profesionale a personalului din cadrul
Primăriei Ardusat.
Integrarea activă și asigurarea calității actului profesional.

Studii existente

Idee de proiect

Valoare estimată

-

Posibile surse de Buget local
finanţare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada estimată 2014 – 2020
de implementare
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CAPITOLUL X
PARTENERIATE OPORTUNE

Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate,
se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu:
-

alte administraţii publice;
instituţii de învăţământ şi cultură;
ONG-uri;
agenţi economici.
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Comuna Ardusat face parte din:
a) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Apă și Canalizare Maramureș
Din ADI Maramureș pentru apă și canalizare fac parte 50 de unități administrativ –
teritoriale din județ.
Direcțiile de acțiune ale asociației sunt următoarele:
 gestionarea în comun a serviciului de apă și canalizare;
 realizarea în comun a investițiilor publice;
 creșterea progresivă a acoperirii serviciului;
 îmbunătățirea calității serviciului, în interes general comun al cetățenilor;
 conformarea la standarde europene privind protecția mediului;
 politica tarifară coerentă, echilibrată, tarife în limitele de suportabilitate;
 principiul poluatorul plătește;
 asigurarea fondurilor pentru finanțări în infrastructură;
 consultarea cetățenilor în strategia de dezvoltare;
 monitorizare și controlul operatorului general;
 asigurarea protecției utilizatorilor.
b) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor
Menajere în județul Maramureș (ADIGIDM MM)
Rolul ADIGIDM MM este următorul:
- Cooperarea în scopul elaborării strategiei de dezvoltare și funcționare a
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID);
- Coordonarea politicilor județene în domeniu;
- Realizarea licitațiilor pentru stabilirea operatorilor;
- Monitorizarea respectării contractelor;
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-

Identificarea de oportunități privind investițiile.

c) Asociația Grupul de Acțiune Locală Maramureș Vest (GAL MMV)

Asociația a fost înființată cu scopul implementării programului PNDR 2007 – 2013,
Axa LEADER, în zona de vest a județului Maramureș și în estul județului Satu Mare, în
localitățile: Ardusat, Asuaju de Sus, Băița de Sub Codru Băsești, Cicârlău, Fărcașa, Gârdani,
Mireșu Mare, Oarța de Jos, Pomi, Sălsig, Satulung și Tăuții Măgherăuș.
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CAPITOLUL XI
MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE
Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a
proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie, de colectare şi raportare a
informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor, asupra succesului şi impactului acestora la
dezvoltarea comunităţii.
Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei:
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate
Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor
locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării
prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând responsabilităţi bine
determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În
plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi:
► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria)
► agenţii economici
► societatea civilă
► locuitorii comunei
► structurile externe (instituţii judeţene)
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Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 subetape:
A. Adoptarea
În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor
se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea
aprobării.
B. Implementarea
În cadrul implementării se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor
necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în
realizarea proiectului, sursele de finanţare.
C. Monitorizare
Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget,
patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în
sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea,
informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia,
ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea
implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul
înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare.
Monitorizarea implementării se va realiza pe o structură de evaluare care va avea în
componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de
monitorizare va fi următoarea:
◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei;
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare;
◘ secretariat.
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Responsabilităţile de bază sunt:
→ planificarea implementării acţiunilor;
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;
→ coordonarea activităţilor de implementare, a acţiunilor şi proiectelor;
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării problemelor
identificate;
→ monitorizarea implementării;
→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local;
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;
→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;
→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie;
→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.
D. Evaluarea implementării strategiei
Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi
indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări
intermediare, pe faze de implementare.
E. Analiza impactului
Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum
influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua
studii de impact de specialitate înaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp
după finalizarea proiectului.
Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic
un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor.

277

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei Ardusat, județul Maramureș
CAPITOLUL XII
CONCLUZII
Dezvoltarea comunei Ardusat nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice
locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în
realizarea obiectivelor strategice.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Ardusat pentru perioada 2014 - 2020 va
folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor stabilite
vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru
existenţa viitoare a comunei.
Comuna Ardusat se confruntă cu problemele specifice unei comunităţi medii, iar
autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de
transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează comuna.
Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de finanţare
nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine
realizarea acestora.
Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții, atragerea investitorilor și crearea
locurilor de muncă, fapt prevăzut de administraţia locală şi susţinut cu fermitate de
comunitatea locală.
Extinderea rețelei de canalizare și apă, modernizarea străzilor, modernizarea rețelei de
iluminat public, amenjarea trotuarelor pietonale, construirea unei piețe comunale, precum și
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investițiile în infrastructura educativă și socială sunt câteva din prioritățile pe care
administrația locală și le propune pentru perioada de programare financiară 2014 – 2020.
Analizând situația socio - economică, apreciem faptul că atât resursele materiale, cât și
cele umane sunt utilizate insuficient, fapt care determină un anumit grad de impulsionare și de
stimulare a tuturor factorilor locali în dezvoltarea comunei Ardusat.
În viitor, se va urmări sprijinirea inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri
bugetare, atragerea fondurilor europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să
răspundă nevoilor comunității și să sprijine dezvoltarea economică a comunei.
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În concluzie, în acest context se poate
menţiona

că

strategia

de

dezvoltare

locală

elaborată pentru comuna ARDUSAT, judeţul
MARAMUREȘ este r e a l i z a b i l ă în condiţiile
precizate şi se va adapta periodic cerinţelor şi
necesităţilor apărute, astfel încât aceasta să fie
r e a l i s t ă şi a p l i c a b i lă.
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